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Úvod 

Útok na Norsko byl první německou ofenzivní akcí, k níž došlo od přepadení 

Polska v září 1939. Jednalo se o realizaci jednoho z dlouhé řady plánů, vypracovaných 

do nejmenších detailů pečlivou německou vojenskou mašinérií. Atak, vůči němuž bylo 

samotné Norsko, ostatně jako mnoho jiných evropských států, naprosto bezmocné a 

jímž byla Velká Británie přelstěna a překvapena na jednom ze svých možných citlivých 

míst. Byl předzvěstí neutuchající touhy Třetí říše po nových výbojích, podřízení si 

dalších území a rozsévání nacistické ideologie. 

Cílem mé rigorózní práce je rozebrat příčiny a průběh vylodění německých 

jednotek na norském pobřeží v dubnu roku 1940 a následnou okupaci tohoto státu. 

Hlavním úkolem je analyzovat okolnosti, kvůli kterým se Norsko stalo atraktivním pro 

německou i britskou stranu. Proč se oba protivníci snažili ovládnout tuto nepříliš 

bohatou zemi? Proč byla pro ně tak výhodná? A jaké strategické úvahy hrály hlavní roli 

v německých útočných plánech? To jsou základní otázky, jež budou řešeny v několika 

prvních kapitolách. Důležitou náplní mé práce bude také zmapovat politické dění 

v samotném Norsku, neboť události z jara 1940 jsou většinou chápány v celoevropském 

kontextu a jejich lokální význam se příliš nezdůrazňuje. Proto je důležité prozkoumat 

dopady německé akce i přímo v dotčeném regionu, vyznačujícím se určitými specifiky. 

Jedním z nich byla neutralita. Ta může být částečnou odpovědí na to, proč se sledované 

události staly pro tuto skandinávskou zemi noční můrou s tak katastrofálními důsledky. 

Tento státní útvar nebyl navyklý na válečná střetnutí na svém území a hlavně je ani 

nečekal. Pokusím se vysvětlit význam norské neutrality a z ní plynoucí následky. 

Středobodem mého bádání není holý rozbor vojenských akcí, nýbrž pátrání po 

politickém pozadí jednotlivých událostí. Z toho pramení důraz na reakci norské vlády 

na bleskové obsazení a následné neúspěšné snahy Německa o navázání dialogu s králem 

za účelem potvrzení své agrese. Pozornost si zasluhuje i role Quislinga v plánech 

německé admirality a jeho pokusy o ukořistění co možná největší moci do svých rukou. 

Pokusím se vyhodnotit jeho přínos pro německou infiltraci do země a jaké dosahoval 

podpory u německých čelných představitelů. 

Nezačínám přímo obdobím dubnového výsadku, ale snažím se zachytit celkový 

dlouhodobější vývoj událostí, který tomuto aktu předcházel. Věnuji se i otázkám, 

bezprostředně souvisejícím s norským prostorem, které jej do značné míry ovlivnily. To 

4 



je případ zimní války mezi SSSR a Finskem probíhající na přelomu let 1939/1940. 

Určitým způsobem mi tento konflikt umožnil pochopit plánování útoku z německého i 

britského pohledu. N aopak podpořil mé přesvědčení z neochvějné důvěry norských 

politiků ve svou vlastní bezpečnost. 

Česká historiografie dává přednost vojenské stránce okupace Norska a civilní 

sféra není v popředí jejího zájmu v takové míře jako u zahraničních autorů. To samé lze 

říci i o literatuře překladové, jejíž repertoár se víceméně omezuje na bojové akce 

související s německým postupem. Svou prací bych chtěla tento deficit odstranit, jednak 

podrobnou analýzou odborné zahraniční literatury, literatury memoárového charakteru, 

zahraničních časopiseckých studií a rovněž dobových publikací. 

Odborná zahraniční literatura o tomto tématu je poměrně široká. Asi 

nejzajímavější a nejpodnětnější knihou pro úvodní seznámení se severskou tematikou je 

dílo Patricka Salmona Scandinavia and the Great Powers 1890-1940, vydané roku 1997. 

Autor v něm podrobně analyzuje meziválečné období a první měsíce druhé světové 

války s ohledem na Skandinávský poloostrov. Přitom se věnuje otázkám ekonomického 

charakteru, které zodpovídá z pohledu německých a britských obchodních zájmů. Velký 

prostor také nechává politickým a ideologickým stránkám mocenských aktivit. 

V podobném duchu se nesou i další dvě publikace, The Decline of Neutrality od Nilse 

0rvika z roku 1971 a The Nordic Way od Edwarda Killhama z roku 1993, přičemž se 

zaměřují na problematiku norské neutrality. Obě knihy v sobě skrývají mnoho 

podnětných úvah k zamyšlení. 

O plánovaných aktivitách obou znesvářených stran pojednávají očima Spojenců 

dvě obsáhlá historická díla, Woodwardova British Foreign Policy in the Second World 

War z roku 1962 a Butlerova Grand Strategy z roku 1957. Nalezlajsem zde zevrubné 

podklady o plánovaných akcích Spojenců. O německých plánech pak vyčerpávajícím 

způsobem hovoří práce Raeder, Hitler und Skandinavien od Carla Gemzella, vydaná 

roku 1965. Byla vhodným pramenem pro vysledování Quislingovy návštěvy Berlína 

v prosinci 1939 a jeho záměrů. O německých i britských úmyslech hovoří i novější 

publikace české a překladové provenience. Jedná se zejména o knihy Salvy nad vlnami 

Jaroslava a Ivana Hrbka z roku 1993, Narvik Donalda Macintyra z roku 1989 či Začátek 

cesty, podivná válka, Dánsko a Norsko Christophera Shorse z roku 1996. Tyto 

monografie mi také pomohly při orienatci v následném průběhu německé invaze do 

Norska a spojenecké reakci na ni. O vojenském průběhu v celém sledovaném časovém 
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horizontu podává vyčerpávající pohled práce Derryho The Campaign in Norway z roku 

1952. Pro zorné pole mého zájmu je tato práce až příliš podrobná. 

Děním na norské politické scéně těsně před a po vypuknutí nepřátelské invaze se 

zabývalo několik knih, z nichž jsem ponejvíce čerpala z práce Richarda Petrowa The 

Bitter Y ears z roku 1979 a Paula Hayese Quisling: The Career and the Political Ideas of 

1887-1945 z roku 1975. První je napsána velice lehkou a líbivou formou, vesměs se 

správnými informacemi, a souhrnně pojednává o plánovací i invazní fázi. Druhá práce 

se s velkým zájmem zaobírá Quislingovou osobou a v šíři jejího zájmu se ocitá i 

celé norské politické spektrum, se všemi jeho vývojovými zvraty. Hlavně Quislingovy 

kontakty s Německemjsou zde pečlivě vykresleny. 

Celkovou situaci v Norsku znázorňuje kniha Norway and the Second World War 

od tří autorů, Andenaese, Risteho a Skodvina, vydaná roku 1966. Pro velkou šíři záběru 

je tato knížka v některých ohledech mnohem stručnější než první dvě jmenované. Na 

druhou stranu jsou její autoři v norské problematice natolik erudovaní, že se zde dalo 

vyčíst mnoho užitečných detailů. Magne Skodvin například napsal výbornou kapitolu o 

norském nenásilném odporu v knize Civilian Resistance Movement as National 

Defence, vydané roku 1969. Kniha Williama Warbeye Look to Norway je sice mnohem 

staršího data, pochází z roku 1945, a v některých oblastech nemusí působit spolehlivě, 

nicméně ji nelze upírat mnohé zajímavé postřehy. Také Derryho kniha A History of 

Modem Norway 1814-1972, vydaná roku 1973, sumarizuje hlavní linie norského 

vývoje. Přesto v ní autor předkládá překvapivé závěry. 

Literatura memoárového a deníkového charakteru představuje významný a 

vítaný doplňek pro zvolené téma. Zejména se jedná o první díl Churchillovy Druhé 

světové války, v níž autor detailně popisuje dění na politickém kolbišti, na moři i 

ve sledovaných regionech. Jelikož se jedná o paměti, musí k nim čtenář přistupovat 

s určitou dávkou nedůvěry, neboť každý z pamětníků se na líčení prožitých událostí 

dívá jinak a rozdílně je hodnotí, ponejvíce ve svůj prospěch. Velmi důležitým 

pramenem byla kniha Carla Joachima Hambra, předsedy norského parlamentu, 

s názvem I saw it happen in Norway. Poněvadž byla napsána ve zmateném období roku 

1940 a zabývá se tedy bezprostředním vývojem po norské invazi, v některých aspektech 

jí chybí autorovo správné ohodnocení vzniklé situace. Nicméně velice spolehlivě a 

barvitě líčí jednání norské vlády a krále a podává živý obraz o ovzduší, jež panovalo 

v Norsku. Alfred Rosenberg zaznamenal ve svém deníku mnohé o plánovaných 

německých akcích, stycích s Quislingem a názorech na jeho osobu i vhodnost použití 
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síly proti severskému státu. Zajímavé jsou práce Williama Shirera, který působil jako 

americký korespondent v Německu. Mohl proto přes své kontakty s Němci zaznamenat 

mnoho důležitého. 

Výborný zdroj představují i knihy vydané za války norskou vládou v exilu. Tyto 

publikace mají spíše propagační charakter a vyzdvihují hrdinství norského národa i 

jednotlivých aktérů. Asi nejzdařilejší prací je kniha Nazis in Norway z roku 1943, která 

očima novináře Ake Fena mapuje celou norskou anabázi. Kromě konkrétních činů 

norské vlády si také všímá každodenního života norského národa, který se v dubnu roku 

1940 razantně změnil. Z této knihy si lze utvořit obraz o náladách norského lidu a o 

jejich vynuceném soužití s německými vojáky. Pro vykreslení dobových předválečných 

a válečných norských reálií slouží kniha Norway, a Handbook, která sumarizuje veškeré 

tehdy dostupné podklady pro údaje z oblasti přírody, ekonomie, lidských zdrojů, kultury 

i politiky. Vojenské akce a odpor na pozadí politických dějů věrně popisuje kniha 

Hemana Lehmkuhla Hitler attacks Norway z roku 1943. 

Z válečného období pochází i norský časopis The Norseman, vycházející od 

roku 1943 ve Velké Británii. Obrací svou pozornost nejen na norskou participaci ve 

válce, ale zaměřuje se i na právní podložení sledovaných jevů a kulturní stránku 

představením hlavních norských uměleckých osobností. Většina článků, do nichž 

přispívaly tehdejší norské politické špičky, přistupuje k hodnotícím soudům a 

polemikám. Z dalších dobových periodik, jež věnují několik článků i norské 

problematice, lze jmenovat Foreign Affairs či The American Journal of International 

Law. Z pozdějších historických časopisů se mnoho zajímavých témat objevilo například 

v The Scandinavian Economic History Review, kde musím velice kladně ohodnotit 

článek Martina Fritze Swedish Iron Ore and German Steel1939-40 z roku 1973. Studie 

o tomto tématu lze najít i v českých časopisech, v Historii a vojenství či v Dějinách a 

současnosti. 

Pro svou práci jsem využívala množství autentických dokumentů norské a 

německé provenience. Naprostá většina citovaných dokumentů již byla publikována 

buď samostatně, nebo v přílohách odborných děl. Přesto jsem mnoho podnětných 

informací načerpala v tzv. Londýnském archivu na ministerstvu zahraničních věcí, 

zejména pro časový úsek od druhé poloviny roku 1940. Mnoho dokumentů se zabývalo 

hodnocením německého dubnového přepadu, peripetiím norských politiků na londýnské 

půdě a ekonomickým analýzám. V Ústředním vojenském archivu jsem bohužel 

nenalezla žádné vhodné podklady, vyjma pro mě nepoužitelných vojenských standart 
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příslušných německých divizí. Více mi pomohl průzkum v knihovně Vojenského 

historického ústavu na Vítkově, kde jsem nalezla poměrně bohatou sbírku norských 

dobových publikací. 

Oproti mé diplomové práci je tato nynější verze obohacena zejména o detailnější 

rozbor zázemí a aktivit exilové norské vlády a domácího norského odporu. Vycházela 

jsem při tom z hlubšího prozkoumání materiálů v Londýnském archivu MZV. Za 

pramen mého poznání mi nejvíce posloužily zprávy doktora Ladislava Szathmáryho, 

československého vyslance u norské královské vlády a plukovníka Jana Sázavského, 

československého vojenského atašé. 

Na základě toho jsem se pokusila ozřejmit náhled norského lidu na konání jejich 

londýnské vlády. Podařilo se mi také upřesnit její zahraniční politiku prostřednictvím 

dochovaných záznamů z projevů ministra Trygve Lie a také poměr ke Švédsku. Snažila 

jsem se o jistou specifikaci domácí odbojové činnosti v prvních letech německé 

dominance, zejména s důrazem na masovost jejích projevů. Tyto jednotlivé fragmenty 

doplňují celkový obraz okupace Norska a v mnoha ohledech jej rozšiřují. 
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N orská neutralita 

Nejprve je nutné objasnit roli Norska i ostatních skandinávských zemí 

v nadcházejícím válečném konfliktu. Politika celé této oblasti se opírala o dodržování 

přísné neutrality. Norská vláda se až příliš úpěnlivě snažila splňovat tuto stěžejní 

myšlenku svého politického přesvědčení. Bylo jí to mocnostmi mnohokrát vytýkáno, 

neboť samotná interpretace neutrality mohla být vyložena různými způsoby. Norové ji 

ale v prvé řadě chápali jako svůj oficiální program, jehož náplní bylo slovy soudobého 

norského novináře Ake Fena postupovat v souladu se zájmy nejen sousedních, ale i 

ostatních národů, a přitom nezáviset na žádném z nich. 1 Ač je to tvrzení v mnohém 

kontroverzní a idealistické, bylo všeobecně norskou politickou scénou i veřejností 

přijímáno. Tato teze byla iluzorní a nemyslitelná. Vždyť vyhovět vlivným státům, 

jejichž potřeby a tužby se značně lišily a v mnohém i vylučovaly, nebylo za daných 

okolností reálné. Kroky norských neutrálů nemohly vést ku prospěchu všech. Jinými 

slovy, pokud byla zvýhodněna jedna strana, musela být nějakým způsobem 

kompenzována i druhá. 

Idea neutrality se na domácí půdě těšila velké podpoře. Tomuto postoji 

napomáhala i velice výhodná geografická poloha, díky níž se Norové cítili být stranou 

od možného válečného dění. Považovali sami sebe za velice chudý národ, který by 

eventuálnímu uchvatiteli neměl co nabídnout.2 Přišlo jim naprosto nemožné, že by se 

mohli stát obětí agresora, státu, s nímž neměli doposud vážnější potíže a s nímž je 

poutaly přátelské vazby. Nepočítali s již Němci rozehranou partií, na jejíž šachovnici se 

měly objevit i země, jejichž význam se mohl zdát mizivý. Téměř úplně se vzdali 

pomyšlení na participaci v jakékoliv válce. 

Tento postoj podporovalo i klima, jež vzešlo po skončení první světové války a 

následně plně usměrňovalo politické myšlení celé oblasti v meziválečném období. 

Norové zůstali díky svému neutrálnímu postavení mimo válečnou vřavu. Jejich vojsko 

se nikdy nezapojilo do boje a jejich území nebylo nikdy napadeno. Proto se upnuli na 

doktrínu neutrality, jež se tolik osvědčila. I nadále fungovala jako stěžejní pilíř norské 

zahraniční politiky. Takový byl náhled norských politiků, který ovšem sám o sobě 

nezaručoval nezávislost a územní nedělitelnost této země. Myšlenka, že vyhlašovaná 

FEN, A., Nazis in Norway, London 1943, s. 15. 

Tamtéž. 
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neutralita, jakkoli sporná, ochrání skandinávský prostor od válečných střetů, byla 

v soudobé konstelaci naivní. Nepřátelský stát ji mohl zničit až příliš snadno a žádné 

mezinárodní garance tomu nemohly zabránit. Neutralita doposud provázela Nory bez 

výraznějšího zakolísání, ale vše se mohlo rázem změnit. Postavení, jež si Norsko ve 

válce tak žárlivě střežilo, hodlalo uplatnit v jakékoliv budoucí válce, aniž by přemýšlelo 

o vhodnosti jeho aplikace. Postupovat podle známého receptu se zdálo být bezbolestnou 

volbu a nejschůdnější cestu. 

Norsko nepočítalo s jistými faktory, jež se nově vynořily v průběhu třicátých let. 

Adolf Hitler byl mnohem nebezpečnější a zákeřnější, než kdy byl císař Vilém II. 3 

Silný stát, jakým Německo bezesporu bylo, se na neutrální státy díval s opovržením a 

s přesvědčením, že tento stav musí být změněn ve prospěch Třetí říše. Dosavadní 

výhody plynoucí z neutrality již nepostačovaly, a proto se v myslích německých 

stratégů začaly postupem času rozvíjet plány na lepší a mnohostrannější využití 

dlouhého a členitého norského pobřeží. I když je nutné zdůraznit, že na počátku neměly 

tyto plány v německém velení širokou podporu. Neutralita pro ně představovala 

vhodnější variantu. 

Asi jedinou možností pro obranu malých neutrálních států bylo vytvoření 

dostatečně silného spojeneckého bloku, který by byl schopen vzdorovat případnému 

útoku. O konceptu severní mírové fronty, sestávající se z Dánska, Norska, Švédska a 

Finska, se opravdu uvažovalo. Nevyjasněnou otázkou v této době zůstávalo, proti 

kterému z možných agresorů se mohla a měla profilovat. Hrozba ze strany Sovětského 

svazu byla přítomna ve stejné míře jako hrozba německá. Vše záviselo na jednotlivých 

státech, na jejich geografické poloze, ekonomických vztazích a geopolitice, která z nich 

byla pro ně akutní. Na shromáždění reprezentantů severských zemí ve Stockholmu byla 

27. května 1938 podepsána deklarace o společných cílech, která ovšem neobsahovala 

klauzuli o vzájemné vojenské pomoci v případě, že by byl jeden ze signatářů napaden.4 

To znamenalo jediné, žádný ze sousedů neměl oprávnění přijít na pomoc státu, jehož 

neutralita by byla zásadně porušena. Ovšem na druhou stranu zůstává nezodpovězena 

otázka, jestli by tato případná pomoc mohla Skandinávii uchránit před blížící se bouří. 

Domnívám se, že nikoli. 

PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. ll. 
4 FEN, A., Nazis in Norway, London 1943, s. 18. 
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Tato bezzubá deklarace přesto severské politiky uspokojila a dala jim alespoň 

zdání záštity. Velice často stačí k posílení sebevědomí i pouhý náznak diskuze o 

důležitých problémech, i když se k zásadnímu rozhodnutí nedospěje. Jednání se omezila 

na problematiku ustanovení společných práv pro neutrální státy a v zásadě nepřinesla 

nic nového. Možná tato smlouva přispěla k blaženému "ukolébání" norských vládních 

představitelů. Zdá se, že se snažili vlastní pochyby a obavy eliminovat nebo je alespoň 

zasunout hluboko do pozadí a spoléhat se, že se jim nemůže nic stát. Bylo to pouze 

zbožné přání. Současné a následné události ukázaly, jak bylo obtížné, až nemožné, 

uchránit se války. 

Přesto všechny tyto státy nepřestaly doufat, že uniknou válečnému stavu. 

Snažily se udržet svou neutralitu tak dlouho, pokud to jen bylo možné. Neznamenalo to, 

že by se distancovaly od sledování a hodnocení evropského politického dění. Od 

začátku Norové sympatizovali s aktivitami Spojenců, ale oficiálně se odmítali zříci 

svého neutrálního postavení, udržovaného pouze korektními vztahy s mocnostmi. 

Nalezlo se mnoho argumentů proti vypovězení neutrality. Za prvé se Norové nechtěli 

vzdát odkazu své tradiční politiky a naráz ji otočit. Druhým faktorem byl strach 

z budoucího postoje Spojenců. Neměli žádné záruky pro případ nepříznivého průběhu 

střetnutí. Na mysli jim určitě vyvstal případ Československa. Bylo zřejmé, že tímto 

nešťastným a krátkozrakým krokem byla silně zpochybněna autorita Velké Británie a 

Francie. Proč by západní mocnosti nepokračovaly v ústupcích německé říši? Nebyla na 

řadě Skandinávie? Norská politická scéna již nebyla schopna předem odhadnout britský 

postoj k záruce svých práv a svobod. 5 

Tato jistě v mnoha ohledech oprávněná nedůvěra se přece jen zdála v norském 

případě neopodstatněná, neboť případná okupace Norska německými ozbrojenými 

silami by pro Velkou Británii znamenala bezprostřední ohrožení. Následné nebezpečí 

by pro ostrovní velmoc mělo mnohem silnější důsledky než v kauze obětování 

Československa. A navíc se po útoku na Polsko mezinárodní situace razantně změnila. 

Nešlo by zde o německý prostor, ale o expanzi, která již nemohla být odůvodnitelná 

"právem" o připojení německých oblastí. Ovšem i přes opatrný postoj Norové 

neuvažovali o zpřetrhání veškerých kontaktů s Velkou Británií. Nemohli riskovat 

případnou osamocenost po vypuknutí války, poněvadž jejich obranyschopnost byla více 

než pochybná. 

5 SALMON, P., Scandinavia and the Great Powers 1890-1940, Cambridge 1997, s. 345. 
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Norové se i přes počáteční skepsi snažili nalézt podněty, proč se orientovat na 

Francii a Velkou Británii a spoléhat na jejich ochranu. I toto mělo své úskalí. Pokud by 

Velká Británie vycítila, že neutrální postavení Norska by mohlo být ohroženo ve 

prospěch Německa, pravděpodobně by se nerozpakovala jej neuznávat. Tolerovala by 

JeJ pouze do chvíle, kdy by pro ni nepředstavovalo nebezpečí. Podobně uvažovalo 

Německo představující si případné porušení neutrality mnohem drastičtěji. Podle 

norského ministra zahraničí Halvdana Kohta6 by se Německo v takovém případě 

uchýlilo k zastrašení demonstrováním své vojenské síly, například prostřednictvím 

potápění norských lodí. Britskou reakci by pak očekával zvýšeným ekonomickým 

tlakem. 7 I když norští politici nepředpokládali agresi z německé strany, je zřejmé, že by 

se jí v případě jejího realizování více obávali. 

Německo mohlo totiž zaútočit v několika směrech. S tím severním, do Norska 

vedoucím, se nepočítalo. Navíc se zdálo, že norská neutralita je pro jeho plány velice 

výhodná. V jarních měsících roku 1939 Německo uvažovalo o návrhu bezpečnostní 

smlouvy se skandinávskými státy.8 Rozhořely se rozhovory na téma přijetí či odmítnutí 

dohody o neútočení, jejíž návrh vypracovala německá strana. Dne 28. dubna nadnesl 

Joachim von Ribbentrop9 představitelům Dánska, Norska a Švédska základní otázku, 

zdali by byli ochotni takový pakt s Německem podepsat. Nabídka vyvolala vážné 

diskuze nejen u zainteresovaných států, ale i u západních mocností, jež se na takové 

aktivity dívaly se značnou nedůvěrou. Obavy z německé orientace na tuto oblast 

vycházely ze zkušenosti s obdobným polsko-německým paktem10
, který odstartoval 

pozvolné pronikání do této oblasti. 

Skandinávské státy si tuto skutečnost plně uvědomovaly a snažily se ji společně 

řešit na setkání ministrů zahraničí ve Stockholmu 9. května 1939. Vlády Švédska a 

Norska se jasně postavily proti této alianci, neboť ta by zpochybnila jejich 

proklamované neutrální postavení. V žádném případě si nepřály, aby se orientovaly a 

6 Tento historik, autor biografických prací a politik žil v letech 1873-1965. Byl členem Strany práce a 

v letech 1935-1941 zastával post norského ministra zahraničních věcí. 
7 0RVIK, N., The Decline ofNeutrality 1914-1941, London 1971, s. 221. 
8 Podnětem k těmto jednáním se stal apel ze 14. dubna, jímž se Theodor Roosevelt tázal Adolfa Hitlera 

a Benita Mussoliniho, zdali se mohou zaručit, že nenapadnou žádnou ze svých okolních zemí. Blíže 

viz 0RV1K, N., s.218. 
9 Žil v letech 1893-1946. Roku 1932 vstoupil do NSDAP a v roce 1938 byl jmenován ministrem 

zahraničí. 

10 Podepsán 26. ledna 1934. 
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jakýmkoliv způsobem připoutaly k příliš dominantnímu státu. Oba státy odmítly 

zneuctít svou prestiž na evropském poli i mezi vlastním obyvatelstvem. Jinak tomu bylo 

v případě Dánska, jemuž blízkost tak silného souseda tropila starosti. Dánští vládní 

představitelé nebyli v situaci, kdy mohli odpovědět ne. Pakt s německou stranou 

podepsali, ačkoli takové garanci nepřikládali větší význam. 11 Správně vytušili, že pro 

Němce nepředstavuje nic jiného než cár papíru, jehož platnost se může ze dne na den 

snadno vypovědět. 

Samozřejmě vše nebylo tak přímočaré a jednoduché, jak zde předkládám. 

Nicméně pravdou je, že všechny tři státy neměly zájem dráždit mocnosti a chtěly se 

uchránit možného konfliktu. Dánové kvůli obavám z německého tlaku, pokud by 

odpověděli záporně, a naopak Švédové a Norové nechtěli ohrozit své neutrální 

postavení kvůli pochybnému přiklonění k německé straně. Proč by se měli diskreditovat 

v očích západních států? Dánsko se přesto nesnažilo distancovat od Švédska a Norska a 

účastnilo se dalších setkání na skandinávské konferenci probíhající ve dnech 

30. - 31. srpna 1939 v Oslu. 12 Zde se opět projednávala ožehavá témata, spojená 

s otázkou, zdali v možném válečném vývoji půjde i nadále aplikovat politiku neutrality. 

Účastnické státy se zavázaly, že budou dodržovat pravidla dohodnutá na květnovém 

setkání roku 1938 ve Stockholmu. 

Reakce Německa a Velké Británie na skandinávské odpovědi byly rozdílné a 

oficiálně vyhlášené s rozdílným časovým odstupem. Německu současná pozice 

skandinávských států značně vyhovovala a nevidělo na osloské proklamaci nic 

špatného, pokud ji budou všichni signatáři do posledního písmenka dodržovat. Pokud 

by se tak nestalo, Německo by bylo nuceno se ozvat a učinit příslušné kroky k nápravě. 

Toto stanovisko Němci vyjádřili s krátkou časovou prodlevou, již 2. září 193913
, den po 

útoku na Polsko. Dále v něm podtrhli, že je za všech okolností německým zájmem 

respektovat územní nedělitelnost Norska. Pohrozili mu, že pokud nehodlá pokračovat 

v uchovávání svého neutrálního postavení, nebudou tolerovat zásahy jiných mocností. 14 

Velká Británie zatím váhala. Až 22. září 1939 oznámila prostřednictvím 

britského velvyslance v Oslu, sira Cecila Dormera 15
, že Velká Británie bude uznávat 

11 0RVIK, N., The Decline ofNeutrality 1914-1941, London 1971, s. 218-219. 
12 Tamtéž, s. 219. 
13 Tamtéž. 
14 ZIEMKE, E. F., The German Northem Theatre ofOperations, 1940--45, Washington 1959, s. 51. 
15 Žil v letech 1883-1979. 
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norskou neutralitu pouze do té doby, co tak bude činit i Německo. 16 Postoje obou zemí 

Nory silně zneklidnily. Ve sledovaném období přelomu let 1939/1940 spíše 

převažovaly obavy ze zostření vztahů s Velkou Británií než s Německem. Právě proto 

Norové směřovali svou podezřívavost vůči Velké Británii. Potvrdilo se, že hledají 

nepřátele raději v řadách méně agresivních států a německou hrozbu se snaží vypudit ze 

svých hlav. Ovšem slova Cecila Dormera mohla být platná i pro německou strategii. 

Jednalo se o situaci, v níž se obě znesvářené země zavázaly respektovat neutrální stát, 

dokud jej bude dodržovat i druhá strana. Pro tuto politiku se vžil název "podmíněná 

neutralita" 17
, která bude uznávána pouze do té doby, než některé z mocností přestane 

vyhovovat. Nikde nebylo řečeno, co by mohlo způsobit tuto změnu. Jak vlastně 

definovat takovou neutralitu? Nevědělo se, jestli k jejímu porušení přispějí podezřelé 

ekonomické vazby s jednou z mocností nebo až tlak jednotlivých vojsk. Postačí málo 

nebo budou obě strany více tolerantní? 

Než doputovala tato reakce prostřednictvím britského velvyslance do Osla, 

v norském parlamentu se horečně diskutovalo. Na zasedání 8. září 1939 promluvil i 

Halvdan Koht, který se svěřil se svými zlými předtuchami. Předpokládal, že neutralita 

bude porušena, aniž by k tomu Norsko zavdalo důvod. Podle něj je mnohem větší šance 

na poškození její ekonomické stránky než tomu bylo při vypuknutí první světové války. 

Aby tomu mohlo být zabráněno, musí se chovat a "být absolutně bezúhonní ke všem 

stranám. Nikdo nás nesmí obvinit." 18 Následující obchodní transakce měly být rovně 

děleny mezi obě válčící strany tak, aby se ani jedna z nich necítila poškozena. 

Pokud by se tak nestalo, protiakce jedné z mocností by byla okamžitá. Nyní bylo 

životně důležité, aby výhody plynuly ve stejné výši k oběma válčícím uskupením. 

Pokud budou Norové schopni tohoto rovnovážného stavu dosáhnout, ani jedna z nich 

nebude mít zájem je osočit. S tímto názorem se ztotožnil i ministerský předseda Johan 

Nygaardsvold 19
. Vyhovět oběma stranám v obchodní oblasti bylo značně obtížné, 

poněvadž každá ze stran preferovala jiný sortiment. Vyvážená komodita pro jednu zemi 

se velice špatně nahrazovala jinou surovinou pro druhého odběratele. Stanovit jejich 

16 0RVIK, N., The Decline ofNeutrality 1914-1941, London 1971, s. 219. 
17 Tamtéž, s. 220. 
18 Tamtéž, s. 22 I. 
19 Žil vletech 1872-1957. Byl členem Strany práce. Již vroce 1916 byl zvolen poslancem norského 

parlamentu. Post ministerského předsedy zastával v letech 1935-1945. Jeho vláda podala demisi 

25. června 1945. 
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vzájemně porovnatelnou cenu a množství pak bylo nesnadné. Jak dlouho mohla tato 

doporučení uchránit norskou neutralitu, nebylo řečeno. Tehdejší situace ovšem 

nenapovídala, že by mohla mít dlouhého trvání. Strategické důvody byly rovněž 

opomíjeny. 

Norsko s obavou hledělo do budoucnosti. Jak dlouho bude možné umně 

lavírovat na obou stranách tak, aby si ani jednu z nich nepopudilo proti sobě? Poté, co 

se I. září 1939 rozhořela válka na evropském kontinentě, vyhlásilo Norsko spolu se 

Švédskem, Dánskem a Finskem neutralitu.20 Nikdo nemohl očekávat budoucí vývoj. 

Pomalu se mezi norské politiky vkrádal názor, že mohou být vtaženi do války. Co si o 

současném dění mysleli, svědčí názor ministra zahraničí Kohta klonícího se k názoru, 

"že pokud budou proti své vůli vtaženi do války, musí vědět, na které straně být 

nechtějí". 21 Stejný názor zastával i Storting22
• Vyjádřil se, že "pokud bude naše 

neutralita porušena Brity, budeme kapitulovat. Pokud přijde někdo jiný, nebudeme."23 

Takové rozhovory samozřejmě probíhaly v tajnosti a na této úrovni i nadále zůstaly. 

Norsko a zájmy mocností 

V předcházející kapitole jsem se dotkla problematiky ekonomických výhod 

plynoucích oběma nejvíce zainteresovaným státům, Německu a Velké Británii. Více 

nahrávaly německé straně, ta se také snažila co nejdéle zachovat norskou neutralitu. 

V německých plánech se zpočátku vůbec nepočítalo s nějakou ozbrojenou akcí vůči 

norské suverenitě. Případná okupace Norska by pro německé válečné plány neměla 

větší význam, než jaký měl dosavadní soubor prospěšných obchodních transakcí. 

Z norského území plynuly do Německa tradiční výrobky, jako velrybí tuk a různé druhy 

rybích produktů spolu s mnoha rudami a minerály.24 Zmiňované položky hrály 

nepostradatelnou roli v německém válečném hospodářství a byly Německem odebírány 

již dávno před vypuknutím války. Import těchto surovin do Třetí říše byl jedním 

z lukrativních přístupů k Norsku, jež mohlo nabídnout přebytek pouze v několika málo 

vybraných komoditách. Tento příhodný stav šel ruku v ruce se strategickými zájmy. 

20 ZIEMKE, E. F., The German Northem Theatre ofOperations, 1940-45, Washington 1959, s. 51. 
21 KILLHAM, E. L., The Nordic Way, A Path to Baltic Equilibrium, Washington 1993, s. 82. 
22 Norský parlament. 
23 KILLHAM, E. L., The Nordic Way, A Path to Baltic Equilibrium, Washington 1993, s. 82. 
24 0RVIK, N., The Decline ofNeutrality 1914-1941, London 1971, s. 223. 
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Například plukovník Thomas Gulliksen25 představující vůdčí probritskou 

osobnost v norském letectvu, naznačoval problematickou polohu nově vybudovaného 

letiště Sola nedaleko Stavangeru. Mohlo být využito jako předsunutá základna pro 

útoky na britské loďstvo nebo přímo na britské ostrovy. Rozhodně nemohla taková 

lokalita padnout do německých rukou. Z jeho upozornění ovšem nebylo zřejmé, zdali 

chtěl dosáhnout příslibu preventivního obsazení Soly spojeneckými jednotkami, čímž 

by byli Němci předběhnuti, nebo zdali kalkuloval pouze s blíže neurčeným stupněm 

kooperace a pomoci.26 Tato otázka byla nadnesena brzy po mnichovské krizi. 

Celá jižní část norského pobřeží v nacistické držbě by pak mohla být využita 

k přímému útoku. Bylo to velice ožehavé téma, neboť tímto aktem by došlo k omezení 

norské neutrality. Proto k tomu musela britská vláda přistupovat velice obezřetně. 

Nemohla si oficiálním jednáním dovolit proti sobě popudit německou stranu, která by 

nutně jakékoli pokusy o ovládnutí uvedeného letiště musela pochopit jako otevřenou 

provokaci. Bylo lepší o tom diskutovat na neoficiální bázi a zbytečně nedráždit svého 

soupeře. Svým jednáním se také snažila znovu oživit důvěru ve své činy, což muselo jít 

v souladu s pokusem přesvědčit norskou vládu o prioritě obrany tohoto klíčového bodu. 

Touto problematikou se zabývalo britské ministerstvo zahraničí, ministerstvo války a 

špičky admirality. Laurence Collier27 z ministerstva zahraničí se pokoušel naznačit, "že 

letmý pohled na mapu by jim měl ukázat, že nemůžeme připustit, aby toto zásadní a 

strategické místo pro případný útok na Velkou Británii padlo bez boje do německých 

rukou."28 Britské velvyslanectví v Norsku bylo pověřeno, aby ll. dubna 1939 vyjádřilo 

plukovníku Gulliksenovi jisté záruky v případě Soly a aby se snažilo objasnit, zda 

norská strana hodlá a je schopna sama bránit letiště na svém území. Prohlášením z 

26. dubna 1939 britská vláda ujistila, že zachová nestrannost při ohrožení celistvosti 

Norska, Švédska a Finska. Toto prohlášení mělo vylepšit dosti pošramocenou reputaci 

ostrovního království. Promítla se do něj všudypřítomná snaha restaurovat vážnost 

britské politiky a víru v britská rozhodnutí. 

Pokud by však mělo dojít k nejhoršímu, Velká Británie by byla nucena proti 

hrozící invazi zakročit. V tomto případě by se nemohla příliš ohlížet na norské protesty. 

Collier se nechal slyšet, že by německý útok na Norsko byl pokládán za útok na Velkou 

25 Žil v letech 1881-1946. 
26 SALMON, P., Scandinavia and the Great Powers 1890-1940, Cambridge 1997, s. 345. 
27 V čele Severního oddělení ministerstva stál v letech 1932--41. 
28 SALMON, P., Scandinavia and the Great Powers 1890-1940, Cambridge 1997, s. 345. 
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Británii. I přes výhrady některých politiků byl tento názor přijat a 24. srpna 1939 bylo 

rozhodnuto, že bude postoupen britskému vyslanci v Oslu, aby jej tlumočil norské 

politické scéně.29 Každopádně bylo životně důležité udržet Solu mimo dosah německé 

rozpínavosti. Pokud toto nebezpečí napadlo britské a norské představitele, jistě se již o 

provedení tohoto kroku uvažovalo i na německé straně. Nebo se alespoň domnívali, že 

se Němci již na podobnou akci připravují. Výhody byly jasné. 

Další důvody pro porušení norské neutrality představovaly námitky podložené 

obchodními zájmy. Britská vláda znepokojeně poukazovala na sílící německý vliv 

v Norsku, který se projevoval nedodržováním britské blokády. Ta vždy představovala 

stěžejní strategii v britském postupu proti znepřáteleným státům.30 Měla samozřejmě 

povážlivé trhliny a nemohla přispět k zásadnímu ekonomickému a vojenskému kolapsu 

Německa a jeho ambicí, ale mohla jej alespoň trochu oslabit. Tehdejší obchod zčásti 

vykonávala Itálie jako hlavní německý spojenec a partner.31 Úniky byly dále způsobeny 

sovětsko-německou smlouvou o neútočení a několika obchodními smlouvami.32 

Projevovaly se zde velice protichůdné zájmy, které znemožňovaly přímé zablokování. 

To by stejně nebylo možné v rámci celého baltského prostoru a navíc by se tato blokáda 

týkala pouze zaoceánských aktivit. Přes všechny uvedené nedostatky ji hodlala Velká 

Británie i nadále praktikovat. Plán bezproblémově a rychle zaútočit na vyčerpané 

Německo byl velice nereálný, protože blokáda vždy předpokládala oslabení v dlouhém 

časovém horizontu. 

Skandinávský poloostrov byl stále více vtahován do vlivu německé ekonomiky. 

Není pochyb o tom, že místní nerostné suroviny byly nesmírně důležité pro německý 

válečný průmysl. Plně k dispozici jim byla těžba měděných rud započatá roku 1925 

státní společností Outokumpu ve Finsku.33 Její produkce směřovala výhradně do 

29 Tamtéž, s. 346. 
30 Velká Británie těžila ze své výhodné polohy, která dovolovala kontrolovat německé námořní aktivity. 
31 Itálie si mohla i nadále vybírat své obchodní partnery a posléze zboží exportovat do Německa. Velká 

Británie se snažila získat italskou neutralitu, a tudíž se ke kontrole jejích obchodních lodí stavěla 

shovívavě. Blíže viz HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů nad Westerplatte po 

zkázu Bismarcku, Praha 1993, s. 41. 
32 Sovětský svaz dovážel do Německa potřebné položky z vlastních surovinových zdrojů a deficitní 

komodity nakupoval jinde ve světě. Řada těchto produktů paradoxně pocházela z oblastí britského 

koloniálního panství. Další plodiny pak směřovaly suchou cestou ze Španělska, Balkánského 

poloostrova, Turecka a Íránu. Blíže viz: HRBEK, 1., HRBEK, J., s. 41. 
33 SALMON, P., Scandinavia and the Great Powers 1890--1940, s. 323. 
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Německa. Z Norska plynuly do německého prostoru zásoby rud obsahující nikl, mangan 

a chrom.34 Ovšem největším trnem oku byl export kvalitní švédské železné rudy. 

Vytěžená surovina byla velice složitě dopravována, aby byla přímo zpracovávána ve 

vysokých pecích v německém Porúří. Velká Británie nestačila konkurovat a podílela se 

na celkovém švédském exportu této komodity asi 12 %. Přesto představovala druhého 

nejvýznamnějšího zákazníka. Tím prvním bylo samozřejmě Německo se svým podílem 

pohybujícím se kolem 75% z celku.35 

Němci byli podle mnoha soudů víceméně závislí na dodávkách švédské rudy 

v meziválečném období, protože po první světové válce částečně ztratili možnost 

doplňovat své potřeby z vlastní těžby, z Lotrinska. Nezbytnost švédské železné rudy pro 

udržení německé výroby oceli vyvolala mezi historiky řadu diskuzí. V mnoha případech 

byla její role přeceňována. Na začátku roku 1939 se švédská ruda podílela na celkových 

německých zásobách asi 37 % a přibližně 50 % na celém importu této komodity. Po 

vypuknutí druhé světové války se její podíl na dovozu výrazně zvýšil na 90 %, neboť do 

Německa přestala proudit z tehdejších velice významných oblastí těžby: z Francie, 

Španělska, severní Afriky a Newfoundlandu. I podíl na celkové zásobě rudy v Německu 

se na podzim 1939 vyšplhal těsně přes 50 %. Stal se dominantním v přísunu železné 

rudy z ciziny, i když po zamrznutí Botnického zálivu se její příliv také podsatně snížil.36 

Německo se nyní muselo ponejvíce spolehnout na své tenčící se zásoby z vlastních 

zdrojů. Přerušení dovozu švédské rudy do Německa by pravděpodobně nepřineslo 

zhroucení německých oceláren37
, ale určitě by je donutilo kjistým omezením a 

vyčerpávání prozatímních skladů. 

Významným prostředníkem transportu rudy bylo právě Norsko. Železná ruda se 

těžila hlavně u města Gallivare v severním regionu Švédska. Značné obtíže nastaly až 

s její přepravou, která byla vedena jednokolejnou železniční tratí z místa těžby 

k severnímu pobřeží Botnického zálivu do přístavu Lulea. Jak jsem již předeslala, tato 

34 Ovšem největší naleziště rud niklu bylo objeveno v severofinském Petsamu, které se stalo předmětem 

soutěžení mezi Velkou Británií a Německem, k němuž později přistoupil i Sovětský svaz. Začal 

souboj mezi německým chemickým podnikem lG Farben a britskou společností Mond Nickel 

Company. Blíže viz SALMON, P., Scandinavia and the Great Powers 1890-1940, Cambridge 1997, 

s. 320. 
35 Tamtéž, s. 322. 
36 FRITZ, M., Swedish Iron Ore and German Steel 1939-40, in.: The Scandinavian Economic History 

Review 21, 1973, č. 2, s. 140. 
37 Tamtéž, s. 142. 
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oblast i s přístavem díky své geografické poloze vždy v zimních měsících, v období od 

prosince do dubna, zamrzá. Proto musela být na tuto dobu zavedena jiná alternativa. 

Ruda prostřednictvím železničního spojení putovala na západ, kde překročila hranice 

s Norskem a překlenula vysoké Skandinávské pohoří. Byla dopravena do 

nezamrzajícího přístavu Narvik, odkud byla převážena úzkým koridorem podél pobřeží, 

norskými výsostnými vodami. Uvnitř tohoto třímílového pásma pobřežních vod 

proplouvaly lodě bezpečně až do průlivu Skaggerak. Teprve jižně od Stavangeru se 

německé lodě dostaly na širé moře. Situaci to příliš neztížilo, poněvadž v tomto prostoru 

již plavidla plula pod ochranou německých vzdušných sil.38 Odtud pak konvoj směřoval 

přes Baltské moře na východ nebo přímo na jih Severním mořem k Hamburku a 

Wilhelmshavenu.39 Lodě mohly plout podél západního pobřeží Norska a absolvovat tuto 

část plavby do Německa, aniž musely opustit výsostné vody. 

Další alternativu v zimních měsících představovala doprava z OxelOsundu na 

Baltu.40 Za výkonnější ale platila unikátní norská trasa. Potvrzovala skutečnost, že se 

Norsko odmítalo zapojit do blokády Německa, když se nepřiklonilo k uzavření 

výsostných vod pro německé lodě. Na obranu Norska zde musí zaznít, že zde hrály prim 

obchodní zájmy a možná i oprávněný strach z německého kolosu. Loajalita vůči Třetí 

říši se jim mohla vyplatit, ale také vymstít. Tímto směrem přicházely britské 

připomínky k počínání norských neutrálů. Britové protestovali proti tomu, že 

z neutrálních pravidel profitovali jejich soupeři. 

Naopak i Němci měli své výhrady. Obchodní styky mezi Norskem a Velkou 

Británií chápali jako zářný příklad nedodržování mnohokrát již Nory proklamované 

nestrannosti. V listopadu 1939 byla podepsána dohoda mezi britskou vládou na jedné 

straně a Společenstvím norských vlastníků lodí na druhé, opravňující pronájem okolo 

2/5 norského obchodního loďstva.41 Tonáž čítala asi 1,5 milionů tun tankerů a 

0,7 milionů tun v ostatních lodích.42 Dohoda byla volnou obchodní transakcí části 

soukromých lodních společností, s níž neměla norská vláda údajně nic společného. 

38 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 8. 
39 SHORES, Ch. a kol., Začátek cesty, podivná válka, Dánsko a Norsko, Plzeň 1996, s. 235. 
40 Odtud bylo možné exportovat asi 1/5 celkového množství železné rudy, které mohlo Švédsko 

Německu poskytnout. Blíže viz CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, 

Praha 1992, s. 483. 
41 FEN, A., Nazis in Norway, London 1943, s. 22. 
42 DERRY, T. K., A History ofModem Norway 1814-1972, Oxford 1973, s. 368. 
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Nicméně se s tímto krokem ztotožnila. Vlastníci byli ochotni riskovat plavbu 

v britských službách, protože raději chtěli zkusit štěstí ve válečné zóně, než zadržovat 

své lodě v domovských přístavech.43 Podnikatelé si jistě uvědomili, že je pro ně 

výhodnější fungovat za jakýchkoliv, i mnohem nebezpečnějších, podmínek, než nemít 

vůbec žádné zisky. Navíc některé lodě byly Britům pronajaty již dlouho před válkou a 

nyní tak smlouva znamenala pouze utvrzení či obnovu starých kontraktů. 

Počínání norských společností se Němcům notně nelíbilo, považovali jej totiž za 

jasné porušení neutrality. Protesty Třetí říše nebyly brány na lehkou váhu. Norové se 

snažili uklidnit vzniklou situaci zárukami, že obvyklé exporty do Německa budou 

pokračovat v co možná největším rozsahu. A skutečně, dodávky směřovaly v téměř 

nezměněné míře.44 Hodlali tedy mezi oběma mocnostmi manévrovat s co nejmenším 

rizikem a jednat v liniích, které by byly pro ně lukrativní. Nebyli ochotni paralyzovat 

svůj obchod ve světovém měřítku, jehož síla spočívala ve velice silném obchodním 

loďstvu, skládajícím se převážně z tankerů. 

Je nutné říci, že celý skandinávský prostor představoval v době před 

propuknutím druhé světové války velice vítaný doplněk hlavně pro německé 

ekonomické zájmy. Vše záleželo na německém chápání zahraničního obchodu, který 

Hans Ernst Posse45 nazval "prvenstvím dovozu".46 V meziválečném období vzrostl 

důraz na jeho strategickou úlohu.47 Německo mělo v krátkodobém časovém horizontu 

pokračovat v dovážení nezbytných surovinových zdrojů až do té doby, než bude 

soběstačné nebo než si zajistí jejich přísun promyšlenou územní expanzí.48 V oblasti 

Skandinávie se to týkalo železné rudy a mořských produktů. Projevy tohoto směru byly 

například zaznamenány ve finském Petsamu, kde Němci uvažovali o vybudování 

továrny na zpracování ryb. Finové se proti tomuto návrhu silně ohradili, přičemž hráli 

roli nejen ekonomické důvody, ale také nezájem o přítomnost Němců v arktických 

mořích. V Norsku se zaměřili na trh s velrybím tukem, kde se snažili o pronajímat 

43 FEN, A., Nazis in Norway, London 1943, s. 22. 
44 Tamtéž, s. 23. 
45 Státní sekretář na ministerstvu hospodářství. 
46 SALMON, P., Scandinavia and the Great Powers 1890-1940, Cambridge 1997, s. 265. 
47 V souvislosti s přijetím Čtyřletého plánu na podzim roku 1936, na jehož přípravě participovalo 

ministerstvo hospodářství a ministerstvo zemědělství. Vznikl pod záštitou Hermanna Goringa. Blíže 

viz SALMON, P., s. 320. 
48 Tamtéž, s. 266. 
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norská plavidla i s posádkou pro vlastní podnikání v tomto odvětví.49 V obchodu 

s Dánskem se nejvíce angažovali v oblasti potravinářského průmyslu. 

Problematika norské neutrality by měla být srovnána s obdobnou situací za první 

světové války, kdy byla výhodnější pro dohodové mocnosti. Dělo se tak hlavně 

v kontextu tranzitu zboží k ruskému spojenci skrze švédské a norské území nebo jejich 

pobřežní či polární mořské trasy. 5° V roce vypuknutí druhé světové války prospívala 

norská neutralita spíše Třetí říši. Tyto okolnosti nabádaly norské politiky k přesvědčení, 

že si Německo nepřeje změnu statu quo v této oblasti a že uvažuje o pokračování 

v normálních obchodních vztazích. Ministr zahraničních věcí Halvdan Koht byl "celou 

dobu přesvědčen, že nás Německo chce udržet mimo válku."51 K tomuto názoru se 

klonila většina norského politického spektra. 

Proto mohu konstatovat, že Norové uvažovali o porušení své neutrality z popudu 

Velké Británie. Tak to vnímali i Němci pozastavující se i nad možností, že by se sami 

Norové vzdali své striktní neutrality. Tuto možnou iniciativu ze strany Seveřanů ovšem 

ihned zamítli jako nesmyslnou a neslučující se s dosavadní tradicí, charakterem a 

myšlením norského národa. Zůstala pro ně platná pouze hrozba Velké Británie, která by 

jako jediná mohla změnit neutrální postavení jejich obchodního partnera. Ovšem tomuto 

aktu by stála v cestě jedna zásadní překážka, a to světové veřejné mínění. Velká 

Británie si nepřála odsouzení ze strany Spojených států amerických, kde hrála přísná 

neutralita vždy velkou roli. 52 Pokud by přesto okolnosti naznačovaly, že se tak může 

stát, Německo by muselo upustit od ekonomického spojení s neutrálem a porušit jeho 

výsostná práva. 53 

Na doplnění celkové ekonomické situace musím podotknout, že Velká Británie 

byla zmatena a zatím nevěděla, jak se má vůči Norsku zachovat, zda použít jednání, 

hrozby nebo ekonomický tlak. Nevěděla si také rady s ostatními skandinávskými státy. 

Z toho vyplývá otázka, jak měla Velká Británie přistupovat ke Švédsku. Britští politici 

si samozřejmě uvědomovali velice obtížné postavení této země, stále více se zaplétající 

do osidel německého hospodářství. V Churchillových úvahách se zrodila myšlenka, "že 

49 Tamtéž, s. 320-321. 
50 0RVIK, N., The Decline ofNeutrality 1914-1941, London 1971, s. 222. 
51 Tamtéž, s. 222-223. 
52 Tamtéž, s. 225. 
53 Tamtéž, s. 226. 
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Švédsku pokud možno pomůžeme zbavit se rudy výměnou za naše uhlí, a kdyby to snad 

nepostačovalo, odškodnit je, alespoň částečně, jinými prostředky."54 

Podivná válka 

Na období mezi vyhlášením války a německým vpádem do Norska na jaře roku 

1940 se všeobecně vžil název podivná válka. Označuje válečný stav projevující se 

značnou netečností obou stran na západní frontě. Tato pasivita pozemních a leteckých 

sil ovšem neplatila pro dění na moři. Zde byla zaznamenána značná aktivita. Němci 

nasměřovali svou nemilosrdnou ponorkovou výpravu hlavně do vod Severního moře. 55 

Přes počáteční Hitlerova omezení při vedení války v souladu s mezinárodním 

právem docházelo stále častěji k incidentům, které jej radikálně porušovalo. Zprvu 

válka spočívala v potápění obchodních lodí po vydané výstraze a delším časovém 

úseku, během něhož dostala posádka i s cestujícími šanci opustit loď. Již v brzkém 

podzimu 1939 byly vydávány různé upravující a dementující směrnice. Například bylo 

nařízeno, aby všechna nepřátelská plavidla byla potápěna bez výstrahy. Později, 

17. listopadu 1939, byl zrušen další zákaz, a to potápění velkých nepřátelských 

osobních pamíků.56 Hitler se ovšem obával potopení nějaké americké osobní lodě. Jeho 

pohnutky byly čistě politického rázu, poněvadž prozatím nechtěl dráždit silný neutrální 

stát. Hlavními architekty neomezené ponorkové války byly Erich Raeder57 a Kari 

Donitz,58 kteří usilovali o její nekompromisní zavedení bez svazujících pravidel. 

Nechtěli se přitom ohlížet na mezinárodní úmluvy, na nichž participovala i německá 

strana. Koncem roku 1939 tak válka na moři nabyla totálního charakteru.59 Německé 

ponorky dokonce operovaly v bezprostřední blízkosti britských ostrovů. Velká Británie 

54 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 483. 
55 FEN, A., Nazis in Norway, London 1943, s. 23. 
56 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů nad Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 54. 
57 Žil v letech 1876-1960. Od roku 1935 do 30. ledna 1943 působil jako vrchní velitel německého 

válečného námořnictva. 

58 Žil v letech 1891-1980. Dne 30. ledna 1943 byl povýšen na velitele námořnictva a nahradil tak Ericha 

Raedera. 
59 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů nad Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 55. 
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toto nebezpečí podceňovala a zanedbávala účinnější formu ochrany tehdejších hlavních 

námořních tras. Bezmezně věřila v sílu svého námořnictva a dodržování mezinárodního 

práva. 

V období od vypuknutí války po norskou invazi německými jednotkami 

ztratilo Norsko 54 lodí s úhrnnou tonáží 120 000 tun. Zemřelo při tom 600 námořníků a 

pasažérů. Některá plavidla zmizela beze stopy, z tohoto důvodu se nepodařilo zjistit 

příčiny jejich ztrát. Jejich zkáza měla v mnoha případech společného jmenovatele, 

německé ponorky. Okolo poloviny lodí mělo být potopeno v neohlášených minových 

polích. To bylo proti všem uznávaným pravidlům. Němci hledali ospravedlnění svého 

pojetí námořní války zaváděním nových pravidel, které si sami vymysleli a vytyčili. 

Oznámili, že každá loď pokoušející se přiblížit Velké Británii bude potopena. Ve 

skutečnosti to znamenalo zakázání veškerého obchodu s Velkou Británií.60 

Za potápěním norských lodí stály čistě ekonomické záměry, kvůli nimž se toto 

obchodní loďstvo stalo nejpostiženějším v německém vedení nemilosrdné a kruté 

námořní války. Podněty můžeme nalézt v jednom z lednových vydáních National 

Zeitung z roku 1941. V článku byla vyjádřena lítost nad pozvolným úpadkem postavení 

Hamburku a Brém coby světových přístavů. Nemalý podíl na tom měly i severské 

země, v prvé řadě zastoupené Norskem a dále Dánskem a Švédskem, začínající si po 

první světové válce vytvářet vlastní obchodní loďstvo a odmítající využívat Hamburk 

jako tranzitní přístav. To znamenalo hlubokou ránu pro německá přístavní města a 

námořní obchod. Německo se tímto pokoušelo obnovit podmínky, jaké panovaly před 

první světovou válkou. 61 

První plány 

Snaha řešit sporné postavení skandinávských zemí se objevila na obou stranách. 

Britové i Němci měli zcela odlišný pohled na celou situaci. Prvním, kdo vystoupil 

s nějakým konkrétně vypracovaným řešením, byl první lord admirality Winston 

Churchill. Jeho výstup z 19. září 1939 pojednával o přímém zastavení dodávek železné 

rudy položením minového pole v norských výsostných vodách. Tato velká "minová 

6° FEN, A., Nazis in Norway, London 1943, s. 23. 
61 Fridtjof, Why Norway, A Contribution to the History of Germany's Aggression against the North, 

London b. d., s. 66. 
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zápora"62 se měla táhnout od Orknejských ostrovů k norskému pobřeží. 63 Cílem a 

nespornou výhodou tohoto projektu byla skutečnost, že by lodě vyplouvající z Narviku 

byly donuceny minové pole obeplout. A na otevřeném moři by se pak mohly stát kořistí 

britských válečných lodí. 

Churchill se přitom opíral o podobnou akci, která se odehrála v průběhu první 

světové války, v letech 1917-1918. Tehdy došlo k zaminování Severního moře v linii od 

Orknejských ostrovů k západnímu okraji Skandinávského poloostrova, vyjma krátkého 

úseku norských pobřežních vod jižně od Bergenu. V této souvislosti se podivoval nad 

postupem tehdejších spojeneckých námořnictev, jež nedaly souhlas k rozmístění min 

právě v norských výsostných vodách. Tato blokáda se pak stala neúčinnou, protože 

německé lodě i ponorky mohly směle proklouznout kolem jejího konce. 

Britové se tehdy odhodlali jednat s Norskem o možnosti zaminovat tuto 

poslední část. Norská vláda nejprve odmítala přistoupit na uzavření této oblasti, i když 

si britští admirálové velice hlasitě vynucovali, že tak musí být učiněno. Tlačili i na 

britskou vládu, aby urychlila jednání, dokud je čas. Argumentovali tím, že by obrovské 

úsilí spojené s výstavbou blokády, a tudíž i vynaložení finančních prostředků, mohlo 

přijít v niveč.64 Norská vláda se po sérii diplomatického a ekonomického nátlaku 

podvolila až na samém konci války, v září 1918.65 Než mohla být akce provedena, válka 

skončila. Takový postup první lord admirality razantně odmítal. Nechtěl čekat na nejisté 

požehnání norských politiků. Bylo pro něj nanejvýš nepříjemným zjištěním, že i 

současná vláda trvala na respektování neutrality malých států, čili nechtěla se poučit 

z taktických chyb minulosti. Opět souhlasila pouze s provedením blokády Severního 

moře.66 

Churchill, který se nechtěl nechat svazovat britskou ani norskou politickou 

scénou, již nosil v hlavě dopodrobna rozpracovaný plán, před jehož realizováním by 

musely být nejdříve splněny určité kroky. Navrhoval, aby byly konečně dojednány 

podmínky pronajmutí norské obchodní tonáže, jak již bylo výše zaznamenáno. Za druhé 

se ministerstvo obchodu mělo dohodnout se švédskou stranou na minimalizaci její 

ztráty z přerušení rudného obchodu. Dále požadoval podrobné seznámení ministerstva 

62 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 480. 
63 WOODW ARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London 1962, s. 18. 

64 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha I992, s. 480-481. 
65 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 1 O. 

66 Tamtéž,s. 13. 
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zahraničí se všemi dostupnými materiály o zmiňované anglo-americké akci a za čtvrté 

by se měl přípravy tohoto postupu ujmout příslušný štáb admirality. 

Dne 29. září 1939 koncipoval další podrobně vypracovaný referát. A však ani ten 

neoblomil vládu. Vyjádřil se k tomu, že "argumenty ministerstva zahraničí o neutralitě 

byly závažné a proti nim jsem nemohl prosadit svou."67 Rozhodně se nemínil vzdát a 

tento návrh i nadále vehementně prosazoval. Dokonce se tato otázka probírala v tisku. 

Na jednu stranu to mohlo přispívat věci, ale na druhou stranu ji značně komplikovalo, 

poněvadž přílišná publicita zvyšovala mezinárodní napětí. V Německu mohla docílit i 

nežádoucí reakce, jež by přinesla zavádění různých protiopatření, která by mohla 

vyvrcholit německým útokem na norské území. 

Britská vláda nedovedla předpovědět chování norských představitelů 

v případě zaminování předeslané linie. Ministerstvo zahraničí pochybovalo o 

prospěšnosti, právě tak jako o legalitě tohoto plánu. V tomto směru se ozývaly různé 

námitky. Například, jak by britská vláda zareagovala, pokud by Norové začali miny 

odstraňovat ze svých výsostných vod. Bylo by v tomto případě vhodné zasáhnout?68 

A jakým způsobem? Kabinet požadoval, aby norská vláda vyslovila souhlas s touto 

akcí. Ta samozřejmě nemohla dopustit takové transparentní porušení své neutrality. 

Norsko by tímto krokem bylo vtaženo do války na straně Spojenců. I když s nimi 

sympatizovalo, viditelné přiklonění k jedné straně jim nahánělo strach. Mohlo by vést i 

k okupaci země. 

Německo se rovněž touto dobou začalo zabývat norskými plány. Již na začátku 

války na něj obraceli pozornost zejména představitelé německého válečného 

námořnictva. Na začátku října navrhl admirál Rolf Carls, velitel Námořní skupiny 

východ69 zřízení německých základen na norském pobřeží. Bylo to jasné naznačení 

okupace. Touto možností se již po krátkou dobu také zaobíral vrchní velitel válečného 

loďstva Erich Raeder. Na začátku měsíce nechal vypracovat tajný dotazník pro personál 

námořního velitelství, jehož náplní bylo prozkoumat možné uskutečnění navrženého 

plánu. Dne 9. října 1939 obdržel dosti neuspokojivou odpověď, neboť akce byla 

67 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 485. 
68 WOODWARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London 1962, s. 19. 
69 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 96. 
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ohodnocena jako velice hazardní, kvůli britské námořní dominanci. Pokud by se přesto 

zdařila, při družily by se těžkosti s obranou nově získaných základen. 70 

Následujícího dne Raeder ve svém rozhovoru s Hitlerem nastínil výhody 

plynoucí z ovládnutí vybraných norských přístavů. Preferoval hlavně Trondheim a 

Narvik, jejichž ovládnutí pokládal za nezbytné. 71 Sestavil řadu ukazatelů, v nichž 

zdůraznil, že k obsazení Norska by mělo dojít dříve, než se o to pokusí Velká Británie. 

Pokud by se tak nestalo, znamenalo by to britskou "kontrolu nad přístupy do Baltského 

moře, obchvácení našich námořních operací a náletů na Británii a konec našeho nátlaku 

na Švédsko."72 Němci tento postup víceméně očekávali, ale podcenili britskou míru 

lpění na dodržování diplomatických rozhovorů. Britské tahanice s norskou politickou 

scénou se staly velice těžkopádnými a téměř bezvýchodnými. 

Výhody německých zbraní a mužstva ve skandinávském prostoru byly zřejmé. 

Vybudování ponorkových základen by přispělo k obraně vlastního obchodního loďstva 

na oceánských komunikacích. Ani Raeder však nebyl se svým plánem úspěšný. Zatím 

ještě pro tuto akci neuzrál čas. V této době Hitler promýšlel plány útoku na západě a 

norské tažení ho nechávalo chladným. Jeho priority spočívaly v pokoření Francie a 

Skandinávie mu přišla jako nezajímavý a periferní cíl. V případě Norska by byl zcela 

spokojený s konzervováním jeho dosavadního postavení. 

Vliv sovětsko - finské války 

Naprosto nečekaně se v této době vynořil nový konflikt celkově měnící pohled 

na severský region a podněcující tak obě strany k novým úvahám. Jednalo se o 

sovětsko-finskou zimní válku. Nyní se události měly konečně dát do pohybu. Němci ani 

Britové již nemohli ztrácet čas. Ale jak k tomuto válečnému střetnutí vlastně došlo? 

Částečně to bylo důsledkem vypuknutí válečného stavu v Evropě, kdy se Německo 

ocitlo ve válce s Velkou Británií a Francií. Sovětský svaz pak musel dostát svým 

závazkům, vyplývajícím z paktu uzavřeného mezi Vjačeslavem Michailovičem 

Molotovem73 a Joachimem von Ribbentropem. 

70 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 12. 
71 Tamtéž. 
72 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 486. 
73 Žil v letech 1890-1970. Dne 3. května 1939 se stal sovětským komisařem pro zahraniční záležitosti. 

Působil v této funkci až do roku 1952. 
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Smlouva nabádala Sovětský svaz, aby zablokoval všechny možné západní 

přístupové cesty do Sovětského svazu. Tyto směry byly tři. 74 Nejnebezpečnější trasa 

vedla přímo do míst, kde finská hranice nebyla vzdálenější než 32 kilometrů od 

předměstských částí Leningradu. A to byla velice nežádoucí blízkost. Sověti se snažili 

pro svou armádu a letectvo zajistit výhradní právo na užívání nejbližších vojenských 

základen na území pobaltských republik a Finska, které by mohly sehrát 

nepostradatelnou úlohu v obraně hlavního města. Na takovou aktivitu se malé 

bezbranné státy dívaly s nedůvěrou. Nechtěly se dostat do zřetelného područí sovětské 

moct. 

Přístupová cesta přes Pobaltí a částečně i přes Finský záliv ze západu byla 

nakonec znemožněna díky smlouvám o vzájemné pomoci s pobaltskými státy. Stalo se 

tak již velice brzy, poněvadž na konci září byla podepsána první z nich, s Estonskem. 

Sověti ji okamžitě využili tím, že obsadili svými posádkami všechny významné 

základny v Estonsku. Do měsíce byly plně v jejich moci. Obdobným způsobem ovládli 

klíčové body v Litvě i Lotyšsku. 75 Pronikání do pobaltských států a porušování jejich 

suverenity právě začalo. 

Trasa z Finska ještě nebyla zajištěna. Sovětský svaz se s nenávistí díval na zemi, 

která se od ruského impéria oddělila v prosinci roku 1917. Přání o její navrácení do 

ruského lůna nikdy neutuchlo. Nyní nastal příhodný okamžik. Sovětské požadavky, 

adresované finské vládě počátkem října, byly velice obsáhlé a v některých bodech těžko 

uskutečnitelné. Co chtěli? Jejich cílem bylo, aby se finská hranice na Karelské šíji 

posunula dále od Leningradu tak, aby město uniklo případnému dělostřeleckému útoku. 

Dále jim měli Finové pronajmout některé strategicky významné oblasti jako např. 

poloostrov Rybačij spolu s jediným arktickým nezamrzajícím přístavem Petsamo.76 

Rozhodně se tento požadavek nemohl Finům líbit, ale kolidoval i s německými 

hospodářskými zájmy, vzhledem k významu zdejších dolů. 

74 První cesta vedla vodami Finského zálivu, druhá se táhla z Východního Pruska pobaltskými státy a 

třetí přímo po "suché" hranici mezi Sovětským svazem a Finskem. Blíže viz CHURCHILL, W. S., 

Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 486. 
75 Tamtéž, s. 486-7. 
76 Tamtéž, s. 487. 
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Hlavním nárokem byl pronájem přístavu Hanko u vjezdu do Finského zálivu.77 

To byl hlavní kámen úrazu. Všechny ostatní požadavky by Finové sice s nelibostí, ale 

přece jen splnili. Hanko byl velice významný bod, jehož ztráta by silně podkopala 

finskou snahu o neutrální postoj. Sověti se jej pokoušeli získat, poněvadž na tomto 

strategickém místě plánovali postavit námořní základnu. 78 Tím by byla výrazně 

narušena finská bezpečnost. Dopady by byly patrné nejen v oblasti Baltského moře, ale 

jejich vliv by se odrazil i v otázce celkové evropské bezpečnosti. Finové tento troufalý 

návrh zamítli. 

Jednání byla vedena mezi Molotovem a Juho Kusti Paasikivim79
, finským 

státníkem, jenž se počátkem října vydal na cestu do Sovětského svazu. Dohadování bylo 

ukončeno 13. listopadu bez viditelného úspěchu. Během finské mobilizace v oblasti 

Karelské šíje vypověděl Molotov sovětsko-finský pakt o neútočení. Stalo se to dva dny 

před 30. listopadem, dnem, kdy sovětská armáda zaútočila na dlouhou finskou hranici.80 

Hlavní nápor sovětského útoku byl směřován na pohraniční finská opevnění v Karelii. 

Na oblast, jejíž asi 32 kilometrů široké lesnaté pásmo bylo označováno za 

Mannerheimovu linii. Zprvu Sověti sršeli vysokým sebevědomím a optimismem, ale 

během válečného dění se příliš neosvědčili. Toto střetnutí pro ně vyznělo spíše ostudně. 

Měli sice výraznou početní převahu, ale nemohli se v žádném případě rovnat finskému 

výcviku, jejich výzbroji a výstroji. Navíc kvalita důstojnického štábu byla mizerná díky 

krátkozrakým Stalinovým čistkám v armádě. S takovým materiálem bylo velice obtížné 

vést úspěšné válečné střetnutí. I když si Sověti na Finy hodně věřili, do konce roku 

nezaznamenali žádné úspěchy ve snaze o protržení obranné linie Finska. 

V Evropě se zvedla vlna odporu. Západní velmoci byly znechuceny takovým 

vpádem do civilizované země. Zbylé skandinávské země plně sympatizovaly s Finy a 

snažily se jim v rámci svých možností pomoci. S výjimkou Dánska se zdržely vyhlášení 

neutrality. Švédové alespoň minimálně pomohli, poslali finské armádě vojenské zásoby 

a částečně se tak zasadili o dlouho kladený odpor. 81 I jiné státy se snažily přispět, pokud 

77 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 92. 
78 Tamtéž, s. 92 
79 Žil v letech 1870-1956. Působil jako velvyslanec ve Stockholmu a v Moskvě. Později, v letech 1946-

56, byl finským prezidentem. 
8° CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 487. 
81 KAN, A. S., Dějiny skandinávských zemí, Praha 1983, s. 289. 
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to bylo v jejich možnostech a pokud je nesvazovaly obavy. I Norové se v určité míře 

zapojili, i když bylo rozumnější raději se nepouštět do příliš transparentních pokusů o 

záchranu Finska a nedráždit totalitní mocnosti.82 

Vyvstala nová hrozba v podobě Sovětského svazu a skandinávské země nyní 

nevěděly, jestli nebude horší než ta německá. Starý strach z Ruska se opět objevil tak 

silně a náhle, že mnohdy zastínil i hrůzu z Německa. Byly kladeny otázky, zdali si 

Sovětský svaz nehodlá s Německem nakonec rozdělit Evropu mezi sebe.83 I Charles de 

Gaulle ve svých válečných vzpomínkách říká, že "některé kruhy chtěly vidět nepřítele 

spíše ve Stalinovi než v Hitlerovi. Mnohem více se staraly o prostředky, jak udeřit na 

Rusko, buď pomocí Finsku, nebo například bombardováním Baku, než o způsob, jak 

zdolat reich."84 Svědčí to o jakémsi alibismu tehdejších francouzských politiků, kteří 

nechtěli dráždit Hitlera a pokoušeli se mu v rámci možností vyhovět a pokračovat 

v přijatelných ústupcích. Proto se raději zabývali oním "strašákem", jehož vzdálenost 

pro ně nepředstavovala tak výrazné ohrožení. Ovšem nic se nesmělo přehánět. Takové 

otevřené nepřátelství mohlo být impulsem k ještě většímu sblížení mezi německou a 

sovětskou stranou. 

Situace ve Skandinávii se musela znovu přehodnotit. Winston Churchill podnítil 

členy válečného kabinetu k projednávání otázky, co by se přihodilo, kdyby se Sovětský 

svaz nezastavil u podmanění Finska. Dne ll. prosince se jich zeptal, jak se Velká 

Británie zachová, pokud Sovětský svaz začne ohrožovat i sousední Norsko a Švédsko. 

Odpovědi se mu dostalo z ministerstva zahraničních věcí, které střízlivě zhodnotilo 

následující možný vývoj. Pokud by Sovětský svaz chtěl pokračovat ve své agresi i proti 

zbývajícím státům Skandinávského poloostrova, musel by se nutně střetnout se zájmy 

Hitlerova Německa. Napadené státy by mohly požádat Německo, aby je ochránilo od 

východního agresora.85 Takové možné komplikace si byl Sovětský svaz vědom a 

82 Alespoň symbolická pomoc plynula od norských obyvatel. Byla uspořádána veřejná sbírka peněz na 

pomoc a do Finska byly posílány nezbytné věci, jako léky a nemocniční zařízení, oblečení, potraviny 

a mnoho dalšího. Několik tisíc uprchlých Finů bylo bez problémů přijato na norském území. Obdobně 

se zachovalo i Švédsko, které poskytlo dočasný azyl finským občanům. Blíže viz Fridtjof, Why 

Norway, A Contribution to the History of Germany's Aggression against the North, London b. d., s. 

67. 
83 FEN, A., Nazis in Norway, London 1943, s. 26. 
84 GAULLE, Ch. de, Válečné paměti 1940/44, Praha 1989, s. 32. 
85 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 13. 
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rozhodně ji nechtěl podstoupit. Odpověď Winstona Churchilla zklamala, ale přesto se 

nenechal odradit od využití nastalé situace. 

V období před vypuknutím zimní války pokračovala obezřetná a opatrná politika 

britské vlády vůči Sovětskému svazu. Nepřála si, aby byl tento kolos nucen k užší 

spolupráci s Německem. Toužila, aby došlo k opačnému vývoji. Nemohla a snad ani 

nechtěla zamezit sovětskému postupu na Baltu, který mohl vyvolat spory mezi 

Německem a Sověty.86 Britské ministerstvo zahraničí předpokládalo, že ani sovětská 

vláda nechce silné a vítězící Německo, a v čele s lordem Edwardem Woodem 

Halifaxem87 se snažilo přiblížit Sovětskému svazu jedinou cestou, kterou považovalo za 

vhodnou, a to obchodním jednáním. 

Sovětská strana se k tomu stavěla kladně. Když se schylovalo k sovětskému 

útoku na Finsko, vztahy se značně přiostřily. Finské tažení znemožnilo jakékoli zlepšení 

poměrů mezi těmito dvěma velmocemi. Ovšem pro Sověty nelichotivý vývoj válečného 

tažení vyvolal velice příznivou odezvu v mnoha evropských zemích. Británii ovládla 

spokojenost, že se ministerstvo zahraničních věcí za každou cenu nesnažilo uzavřít 

spojenectví se Sovětským svazem, ač by bylo jakéhokoliv charakteru. Churchill to ve 

svých vzpomínkách vyjádřil takto: "V britských kruzích si mnozí lidé blahopřáli, že 

jsme to nepřehnali s úsilím dostat Sovětský svaz za každou cenu na naši stranu, a 

pyšnili se vlastní předvídavostí."88 Průběh celého dosavadního tažení způsobil ve světě 

doslova senzaci. S pohrdáním se mluvilo o sovětské armádě. O její taktice a vybavení. 

Tento konflikt otevřel novou diskuzi o norském problému. Jednání se na obou 

stranách přiostřila a nabrala kurz k realizaci již vyslovených a propagovaných plánů, 

jejichž cílem byla okupace Norska dříve, než se ho zmocní nepřítel. Byl výrazným 

podnětem pro obě strany. V Evropě se zdvihla vlna sympatií směřujících k napadenému 

Finsku a v hlavách evropských politických špiček počaly dozrávat představy o využití 

tohoto konfliktu, později pojmenovaného jako zimní válka. Churchill v něm brzy 

rozpoznal velkou příležitost, jak udeřit na německou stranu pod záminkou pomoci 

Finsku. I když se odvolával na sympatie ke statečnému finskému národu a soucítil 

s jejich současnou situací, přivítal tento střet a rozhodl se jej zakomponovat do svých 

záměrů. 

86 WOODWARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London 1962, s. 16. 
87 Žil v letech 1881-1959. V období 1938-1940 působil jako ministr zahraničí. 
88 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, 1. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 490. 
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Vše bylo spjato s otázkou vyslání či nevyslání pomoci, kterou by Velká Británie 

mohla ve válce postrádat. Dopravení této pomoci bylo velice problematické, poněvadž 

by muselo vést přes norské a švédské území. A bylo více než zřejmé, že obě země 

nebudou ochotné toto povolit, tj. zaplést se do války. Nejpravděpodobnější trasa pro 

přísun válečného materiálu i dobrovolníků vedla přes přístav Narvik, který by sloužil 

jako spojenecká základna a zásobovací spoj pro finskou armádu. Zároveň by mohla 

tvořit bariéru německým obchodním lodím, které zde nakládaly švédskou železnou 

rudu. Velká Británie nyní požadovala, aby obě země umožnily Spojencům volný 

průchod. 

Nejdříve přišla na řadu otázka zaminování norských výsostných vod. S návrhem 

znovu vystoupil Winston Churchill. Ve své nótě ze 16. prosince 1939 ji obhajoval. Opět 

kalkuloval s možností oslabit Německo dokonalou minovou zábranou.89 Tento úder 

německému zbrojnímu průmyslu srovnával s prvotřídním vítězstvím v poli nebo ve 

vzduchu, navíc beze ztrát na lidských životech. 90 Nicméně hned v následujícím bodě 

přiznal, že by německá strana jistě přistoupila k odvetným opatřením. Německo by tím 

s největší pravděpodobností dohnalo k napadení Skandinávie. Byl však skálopevně 

přesvědčen, že pokud se tak stane, mohou Spojenci na této akci pouze vydělat. Věřil 

v naprostou převahu britského a francouzského námořnictva. Příliš si nelámal hlavu 

s osudem do války vtažených skandinávských obyvatel. Vyslovil se také, že Velká 

Británie již "nemůže pokračovat v respektování všech pravidel neutrality, pokud je 

Německo samo zanedbává."91 Tímto je myšlena ta část memoranda, která tvrdí: "máme 

právo, jsme dokonce zavázáni povinností ustoupit dočasně od některých ustanovení 

právě těch zákonů, které se snažíme upevnit a znovu potvrdit. Malé národy nám nesmějí 

svazovat ruce ve chvíli, kdy bojujeme za jejich práva a svobodu."92 

Toto memorandum projednával kabinet 22. prosince s obdobným výsledkem 

jako předchozí návrhy. Většina vlády opět nechtěla porušit neutralitu Norska. A bylo 

nyní jasné, že norská vláda se jí bez donucení nevzdá. Pouze byl poslán oficiální protest 

proti využívání výsostných vod Německem. Náčelníci štábů dostali za úkol podrobně 

89 To by nebyla pravda, pokud by nedošlo i k zaminování východní trasy dopravování rudy do Německa. 

Nastínil, že by po rozmrznutí vod v Botnickém zálivu mělo být britskými ponorkami zaminováno také 

okolí přístavu Lulea. Blíže viz CHURCHILL, W. S., s. 492. 
90 Tamtéž, s. 493. 
91 WOODWARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London 1962, s. 19. 
92 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 495. 
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vypracovat eventuální plán vylodění v Norsku a také zhodnotit dosah případného 

německého obsazení této lokality. 

Důležitá myšlenka přímého ovládnutí švédských rudných dolů při průchodu 

spojeneckých vojsk na pomoc Finsku byla projednávána 19. prosince 1939 na v pořadí 

čtvrtém zasedání Nejvyšší válečné rady v Paříži. V jednáních se radikálnějším prvkem a 

hazardnějším hráčem stala Francie, která prosazovala jakoukoli strategii, jež by mohla 

odchýlit hlavní německou výpravu daleko od jejích hranic. 93 Edouard Daladier ve svém 

výstupu citoval zprávu německého průmyslníka Fritze Thyssena94 věnovanou Hitlerovi 

a Goringovi. V ní stálo, že vítězství či porážka záleží na kontrolování švédských 

rudných nalezišť.95 Tato zpráva byla zřejmě velice nadnesená a nadhodnocená. Měla 

mít propagandistické účinky, dovolující německý útok na severské země. Podle 

Daladiera by Spojenci nejlépe udělali, kdyby sami okupovali tuto oblast pod záminkou 

pomoci Finům a předešli tak německému kroku. V tomto případě se očekával klidný 

postoj Švédska a Norska, věřilo se v jejich spolupráci ve věci finských zájmů. 

Ovšem britské ministerstvo zahraničí na tento plán oprávněně pohlíželo jako na 

čin, který by obě země vtáhl do války se Sovětským svazem. Během jednání vlády 

22. prosince 1939 se Churchill snažil prosadit tento francouzský plán. Vysvětloval, že 

musí být zamezen jakýkoli německý pokus o ovládnutí švédských dolů a prorokova!, že 

existují viditelné výhody plynoucí z této operace. Ovšem za předpokladu užití námořní 

síly. Hlavní námitky se ozývaly od lorda Halifaxe. Vylodění v Narviku a následné 

přemístění posádek po železnici by bylo podle něj bez norského i švédského svolení 

téměř neproveditelné.96 Tento návrh, tedy tzv. velký plán, se jevil jako nesplnitelný. 

Naopak Churchillův malý plán na zaminování Úžin mohl mít větší šanci na úspěch. 

Churchill tou dobou již pomýšlel na propojení obou těchto návrhů. 

Skandinávské vlády ke spojeneckým aktivitám přistupovaly velice nedůvěřivě. 

Eric Boheman, člen švédského ministerstva zahraničních věcí, sdělil britskému 

velvyslanectví, že zřejmější a jasnější účast Švédska při pomoci Finsku by znamenala 

sebevraždu a že Švédové odmítají záruky Spojenců.97 Pod dojmem tohoto švédského 

postoje ministerstvo zahraničí doporučilo nesvěřovat se skandinávským kabinetům a 

93 DERRY, T. K., A History ofModem Norway 1814-1972, Oxford 1973, s. 370. 
94 Žil v letech 1873-1951. 
95 WOODWARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London 1962, s. 19. 
96 Tamtéž, s. 20. 
97 Tamtéž, s. 21. 
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nesdělovat nic o záměrech zastavit dopravu železné rudy. Toto také splňovala zpráva, 

odeslaná norským a švédským politikům 27. prosince 1939. Nevyskytovala se v ní na 

toto téma žádná přímá narážka, ale bylo v ní obsaženo prohlášení, že Spojenci navrhují 

poskytnout Finsku všechnu nepřímou pomoc. To samé očekávají od švédských a 

norských představitelů, kteří by měli být tomuto nakloněni. 

Švédská vláda zareagovala 4. ledna 1940. Ohradila se proti vměšování Spojenců 

a dala jasně najevo, že pokračování a udržení jejich neutrality je to nejlepší jak pro 

finské, tak celoevropské zájmy. Zdálo se jí velice předčasné, aby se připojila na stranu 

Spojenců, když zatím nepocítila žádný přímý nátlak ze sovětské ani z německé strany. 

Nechtěla mluvit o hypotetické možnosti. Norská politická scéna nahlížela na britskou 

zprávu stejně skepticky a pokusila se od těchto spojeneckých snah distancovat a pokud 

možno je nepovolit. Norská vláda vítala anglo-francouzské záruky týkající se integrity 

a nezávislosti Norska, nicméně ty nebyly ujasněny. Jednání se skandinávskými vládami 

tedy nedospěla k úspěchu. 

Po domluvě s francouzskými spojenci poslal lord Halifax Norům zprávu, že 

Němci torpédují a potápějí britské lodě v norských výsostných vodách.98 Spojenci 

požadovali tyto vody zbavit jejich neutrálního charakteru. 99 Dali najevo své přání 

chránit tuto oblast před německým využíváním. Norové se proti tomuto samozřejmě 

bleskově ohradili. 100 Vyjádřili se, že porušení neutrality jednou válčící stranou ještě 

neopravňuje druhou válčící stranu, aby udělala totéž. V podobném duchu odpověděli i 

Švédové, kteří proti těmto praktikám velice ostře protestovali. Válečný kabinet po 

těchto odmítavých odpovědích opět zvolil vyčkávací taktiku. 101 Churchill stále 

úpěnlivěji trval na bezprostřední akci. Celou druhou polovinu ledna jednání stagnovala. 

Čekalo se na vyjádření francouzské strany. 

Na německé půdě v prosinci 1939 také částečně došlo k přeskupení názorů 

ohledně skandinávského prostoru. Obavy z preventivních spojeneckých akcí v severní 

Evropě se rýsovaly stále intenzivněji. Již se spekulovalo o ovládnutí Norska. I když 

98 Mělo se jednat o dvě britské a jednu řeckou lod'. Blíže viz WOODWARD, L., British Foreign Policy 

in the Second World War, London 1962, s. 23. 
99 Tamtéž. 
100 Norové ve své odpovědi z 8. ledna popřeli osud tří plavidel. Blíže viz WOODW ARO, L., s. 23. 
101 S tím, že odložil konečné řešení a vyslovil myšlenku, že by se mezitím měly poslat skandinávským 

vládám alternativní návrhy na zamezení rudných dodávek jejich vlastními silami. Blíže viz 

WOODW ARO, L., s. 23. 
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Hitler tomuto plánu nebyl příliš nakloněn, snažil se o norském problému vyzvědět co 

nejvíce. Seznámil se s německým postupem vůči Norsku za první světové války. Přečetl 

si knihu viceadmirála Wolfganga Wegenera Námořní strategie za světové války, 

vydanou roku 1929. V ní autor dospěl k závěru, že se Německo dopustilo osudné chyby 

tím, že neokupovalo Norsko. Válečné námořnictvo se mělo tehdy soustředit na svou 

prvořadou úlohu, tedy obranu vlastního obchodního lod'stva na oceánských trasách. 102 

Tento postoj zaujímal také admirál Raeder. Neočekávané podpory se mu při 

prosazování tohoto plánu dostalo z některých norských kruhů. Přesněji, z malého 

politického uskupení, jež doslova přežívalo na norském politickém poli. Alfred 

Rosenberg103
, nacistický specialista na zahraniční záležitosti řídící úřad zaměřený na 

propagandu v cizině, se plně ztotožňoval s Raederovými názory. Stýkal se s norským 

nacistou Vidkunem Quislingem 104
, vůdcem nacistické strany Nasjonal Samling105

• 

Rosenberg si o soudobé norské politické scéně zaznamenal, že "ze všech politických 

uskupení zasluhuje vážnou pozornost pouze Nasjonal Samling, vedený Vidkunem 

Q · 1. ,do6 ms mgem. 

Mezi nepříliš početnými Quislingovými stoupenci se objevilo i několik 

význačných osobností, například jeho pravou rukou byl obchodník Albert Viljam 

Hagelin 107
, který se kromě partnerů na poli finančním a obchodním znal i se špičkami 

německé nacistické strany. 108 Hagelin se svým vyjednáváním u Hanse Wilhelma 

Scheidta109 zasloužil o to, že Quislingovi přišlo během zimy 1939 pozvání k návštěvě 

Německa. Později se ukázalo, že se Quisling již dříve pohyboval na německé půdě, 

102 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. ll. 
10

.1 Žil v letech 1893-1946 a od roku 1933 vedl zahraničněpolitický úřad NSDAP. 
104 Žil v letech 1887-1945. Od roku 1911 působil u generálného štábu, později sloužil jako vojenský 

atašé v Petrohradě a Helsinkách. Vstoupil do Agrární strany, která roku 1931 vytvořila menšinový 

kabinet. V letech 1931-32 v něm působil jako ministr obrany. Dne 19. května 1933 založil stranu 

Nasjonal Samling. 
105 Založena 19. května 1933. 
106 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 14. 
107 Žil v letech 1881-1946. Tento vystudovaný operní zpěvák a úspěšný obchodník po 28 let pobýval 

v Drážďanech. V Quislingových okupačních vládách prvně zastával post ministra obchodu a později 

ministra vnitra. Byl odsouzen k trestu smrti a roku 1946 popraven. 
108 Byl mužem výrazných diplomatických schopností, neboť dokázal přimět Němce k udělení subvence 

okolo 6,5 milionů marek na znovuvydávání stranických novin Fritt Folku (Svobodný národ). Blíže viz 

LITTLEJOHN, D., The Patriotic Traitors, London 1972, s. 9. 
109 Žil v letech 1907-1981 a působil v zahraničněpolitickém úřadu NSDAP. 
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například na shromáždění Nordické společnosti, konající se v červnových dnech 

v Ltibecku. 110 Ve stejném měsíci se Quisling objevil i v Berlíně ve společnosti Alfreda 

Rosenberga, jehož zaujal svou nespokojeností s norským politickým zaměřením. 

Prohlašoval, že se politici štěpí pouze do dvou hlavních skupin: na buržoazní strany 

poplatné Velké Británii a Stranu práce, kterou řadil do sféry sovětského vlivu, v jehož 

orbitu se údajně snažila přetvořit Norsko v sovětskou socialistickou republiku. 111 

Východisko z této patové situace spatřoval ve vítězství nacistických myšlenek. 

Quisling obdržel vysněné pozvání do Berlína, kam s největší pravděpodobností 

dorazil 1 O. prosince. Již následujícího dne se setkal s admirálem Raederem, jemuž 

nabídl pomoc při obsazení Norska. Předestřel možnost státního převratu s pomocí 

Německa po 1 O. lednu 1940, jelikož, jak opakovaně prohlašoval, nebyl již Storting po 

tomto datu legální, protože mu měl vypršet mandát. 112 Quisling se chlubil, že mnoho 

norských důstojníků sympatizuje s Německem, ovšem v počtech svých přívrženců 

značně přeháněl. Jeho kontakty s velícími špičkami byly již minulostí, uběhla dlouhá 

doba od jeho funkce ministra obrany. Nicméně se Raeder dozvěděl velice zajímavé 

zprávy o tom, jak Britové navazují kontakty s norskými představiteli. Tyto styky měly 

podle Quislinga nabýt smluvního rázu dohodou o britské pomoci Norsku v případě jeho 

d . 113 napa nut1. · 

Co těmito návrhy a zveličováním své důležitosti Quisling sledoval? 

Pravděpodobně se snažil získat finanční podporu na pomoc při svržení dosavadní vlády, 

čímž chtěl dosáhnout naplnění osobních cílů, uspokojení vlastních ambicí a získání 

rozhodujícího vlivu v zemi. Jakmile by se tak stalo, požádal by Němce, aby zabránili 

vstupu britských posádek. 114 Přesněji se k tomu vyjádřil na své další schůzce tentokráte 

s Rosenbergem, v níž nastínil záměr převzít vládu za pomoci norských úderných 

jednotek speciálně k tomu vycvičených na německé půdě. Německé námořnictvo by 

mělo tou dobou připlout k norskému pobřeží, konkrétně do blízkosti hlavního města, a 

110 LITTLEJOHN, D., The Patriotic Traitors, London 1972, s. 9. 
111 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 14-15. 
112 GEMZELL, C-A., Raeder, Hitler und Skandinavien, Der Kampf fůr einen maritimen Operationsp1an, 

Lund 1965, s. 269. 
113 Tamtéž, s. 268. 
114 LIDDELL HART, 8., Dějiny druhé světové války, Brno 2000, s. 68. 
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po Quislingově žádosti o pomoc by se měly německé číhající jednotky vylodit z 

1 .d 1 115 p av1 e. 

Hitler se s Quislingem setkal 14. prosince. Dříve než se tak stalo, vylíčil Raeder 

Vůdci své pocity ohledně Quislinga a eventuálního postupu v Norsku. Předsedu 

Nasjonal Samlingu považoval za spolehlivého, ale přesto nabádal k opatrnosti. Nikdo 

totiž nemohl zaručit míru jeho oddanosti Německu. Zdůraznil nezbytnost udržet Norsko 

mimo dosah Velké Británie, přičemž varoval před její námořní převahou, s níž se 

současné německé loďstvo nemohlo měřit. Tuto britskou dominanci označil za slabinu 

plánů možné norské operace. 116 

Hitler se sešel s Quislingem ještě jednou, a to 18. prosince. Oba rozhovory byly 

čistě soukromého rázu a nezachoval se z nich žádný opis či dokument. Přesnou náplň 

jednání si dnes můžeme pouze domýšlet, ale pravděpodobně se jednalo v podobných 

intencích jako dříve s Raederem. Hitlera nenaplňoval přílišný optimismus ohledně 

možnosti ovládnutí Norska prostřednictvím Quislinga a jeho stoupenců. Přes poskytnutí 

praktických informací se Quisling nesetkal s nijak bujarou odezvou na své plány. Vůdce 

neměl přílišné iluze o jeho příslibech, že se mu podaří státní převrat a že norský lid bude 

vděčen za mírumilovnou německou okupaci své země ve jménu vlastní bezpečnosti. 

Jako bývalý ministr obrany mohl Quisling Němcům růžovými barvami 

vymalovat obraz norské vojenské připravenosti, ale přitom zapomínal, že jeho přesné 

informace jsou více jak pět let staré, tudíž k ničemu. Hitlera tyto schůzky 

pravděpodobně vůbec nepřesvědčily o nutnosti urychleného norského tažení za 

Quislingovy asistence, na druhou stranu jej alespoň podnítily k akci. Vydal rozkaz, aby 

se začalo s přípravami na obsazení Norska. Původně nařídil, aby byly vypracovány dva 

plány. První měl obsahovat nenásilnou okupaci s pomocí Quislinga a jeho přívrženců a 

druhý přímý útok v případě odporu na norské i spojenecké straně. S první alternativou 

se však od začátku téměř nepočítalo. Nebyla vůbec reálná. 117 Mezi těmito směrnicemi 

bylo zahrnuto obsazení Dánska. Admirál Raeder nebyl zastáncem vykonání útoku proti 

jejich jutskému sousedu, podle něj postačovala dosavadní záruka v podobě srpnové 

smlouvy o vzájemném neútočení. 

115 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 15. 
116 GEMZELL, C-A., Raeder, Hitler und Skandinavien, Der Kam pf fůr einen maritimen Operationsp1an, 

Lund 1965, s. 272. 
117 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 12. 
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Pár slov o zimní válce na závěr této kapitoly. Sověti stále nemohli proniknout 

hlouběji do finského vnitrozemí. Letectvo Rudé armády nadále bombardovalo důležité 

metropole Helsinki a Viipuri 118
• V nadcházejících dnech a měsících se očekával 

mnohem silnější letecký nápor, v důsledku zkracování polárních nocí. A opravdu, 

letecká ofenziva mohutněla. Finská vláda stále stupňovala své prosby po dodávkách 

letadel a dalšího válečného materiálu. 119 Významnější pomoc však nepřicházela. Sověti 

přitlačili. Potřebovali dostát svým plánům na počátku vpádu, nemohli už nadále 

tolerovat finský odpor. Museli toto ostudné tažení dovést do vítězného konce. 

K razantnějšímu nástupu sovětských sil došlo na začátku února, kdy začala jejich velká 

ofenzíva na Karelské šíji. 120 Již ke konci měsíce byla Mannerheimova linie prolomena. 

Finům hrozilo totální zhroucení. 

Hrozba obsazení Norska 

Německé přípravy byly jako ve většině případů více než důkladné. Snaha o 

vypracování maximálně spolehlivého harmonogramu měla být zúročena stoprocentní 

úspěšností celé operace. Organizátoři také reagovali na nepříliš utajovanou činnost 

britských státníků. Jejich některé projevy hovořily příliš otevřeně o palčivých otázkách 

vyslání vojenského kontingentu a ovládnutí skandinávských klíčových bodů. Přitom 

byly určeny široké veřejnosti. To byl případ Churchillova rozhlasového projevu, 

předneseného 20. ledna 1940, v němž se snažil podnítit veškeré malé evropské neutrální 

státy, aby se připojily na stranu Francie a Velké Británie v boji proti možné německé 

rozpínavosti. Domníval se, že je to jejich povinnost. Kontroverzní projev byl rozpačitě 

přijat a vyvolal velkou, převážně zápornou, odezvu hlavně v holandském, belgickém, 

švýcarském, dánském a norském tisku. Ve všech jmenovaných státech byl razantně 

odmítnut a i na domácí politické scéně vyvolal značnou nevolí. Reakce vlády na něj 

byla chladná a odtažitá. Snažila se od něj distancovat prohlášením, že jde pouze o 

Churchillův osobní postoj. 121 

liR Vyborg. 

119 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 500. 
120 Zároveň mělo být prováděno i těžké bombardování strategických bodů, jakými byly například 

železniční uzly. Blíže viz CHURCHILL, W. S., s. 500. 
121 LIDDELL HART, B., Dějiny druhé světové války, Brno 2000, s. 69. 
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Tento projev se mohl stát impulsem pro další urychlení plánování a příprav. 

Původně mělo vypracovat plán OKW pod dohledem generálmajora Alfreda Jodla122
• Po 

zhotovení byla Studie Nord předložena všem třem složkám ozbrojených sil 

k posouzení. 123 Kromě námořnictva o ni neprojevily zbylé dvě složky žádný zájem. 

Norské tažení od prvopočátku propagovalo zejména námořnictvo, jež kladlo důraz na 

jeho strategický význam. Velení ostatních složek ozbrojených sil plán přehlížela nejen 

pro jeho hazardní prvky, ale i kvůli jejich prvořadému válečnému cíli ležícímu na 

západě. Proto byl návrh 23. ledna poslán k dalšímu prostudování, tentokráte pod přímou 

patronací Hitlera124
, jehož stále sužovaly pochybnosti. Nebyl si úplně jist nutností ani 

oprávněností severské akce, ale nechtěl nic zanedbat. 

Dne 27. ledna Hitler vydal jasné rozkazy svým vojenským poradcům o 

vyhotovení podrobných plánů. Vrchní velitelství wehrmachtu pro vykonání úkolu 

vytvořilo zvláštní štáb vedený námořním kapitánem Theodorem Kranckem 125
. Tajný 

štáb bojoval s nedostatkem informací ohledně norských přírodních podmínek a 

vojenských poměrů. Proto mnohé čerpal z turistických brožur a průvodců a vyhledával 

reálie z dostupných hydrografických či klimatických map jednotlivých oblastí. 126 Přesto 

se odhodlal k navržení velice smělého plánu, v němž se počítalo se souběžným 

vysazením vojska na několika předem vytyčených místech po celé délce norského 

pobřeží. Za hlavní cíle připravovaného výsadku byla označena všechna důležitá 

přístavní města. Seznamu dominovala jména: Oslo, Kristiansand, Arendal, Stavanger, 

Bergen, Trondheim a Narvik. 127 Krancke a jeho spolupracovníci zatím neuvažovali o 

možnosti obsazení Dánska, neboť se domnívali, že jim obyvatelé Jutského poloostrova 

vyjdou vstříc i bez použití německých ozbrojených jednotek. Byl to prozatímní návrh 

bez určení konkrétního data provedení. Pouze bylo změněno jeho označení. Nyní nesl 

krycí název Wesertibung. Název, s nímž vstoupila akce do dějin. 

122 Žil v letech 1890-1946. Byl šéfem operačního štábu vrchního velení wehrmachtu. 
123 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 15. 
124 Tamtéž, s. 16. 
125 Žil v letech 1893-1973. V námořnictvu sloužil již za I. světové války. V letech 1939-41 byl velitelem 

na těžkém křižníku Admiral Scheer. V norském tažení figuroval jako velitel německých námořních 

sil. V letech 1942-43 byl velitelem námořních sil Západ. V roce 1943 dosáhl hodnosti admirála. 
126 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 16. 
127 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 96. 
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Rovněž Britové diskutovali v prvních dnech roku 1940 o možné modifikaci své 

politiky vůči Norsku, ovšem bez jakéhokoli výsledku. Jediné, v čem panovala 

všeobecná shoda, byl pokračující nátlak na norskou a švédskou vládu ohledně povolení 

průchodu spojeneckých jednotek na finská bojiště. Válečný kabinet rokoval pouze 

v této rovině, přičemž v otázce zaminování úžin zůstal neoblomný. 

Určité dohody se dosáhlo až na zasedání Nejvyšší válečné rady v Paříži 5. února 

1940. Zúčastnily se jej špičky britské i francouzské politické scény a ožehavým 

tématem se již po několikáté stala otázka vyslání expedice na pomoc Finsku, jejíž 

součástí by se stalo i nenápadné ovládnutí rudných nalezišť. Pro tuto akci již byly 

vyčleněny jednotky s dobrovolnickým statutem, přestože se skládaly z pravidelných 

divizí. Spojenci se rozhodli vojsko zamaskovat z obavy před reakcí Sovětů, kteří by jim 

mohli následně vyhlásit válku. Raději je nedráždit. 128 Plánovalo se, že se tyto jednotky 

vylodí v Trondheimu a Narviku a odtud se přes švédské území, kde mimochodem 

obsadí rudné doly v Gallivare a Kiruně, dopraví za švédsko-finské hranice. 129 I nadále 

pokračovalo přesvědčování Švédska a Norska ve vydání souhlasu se zamýšlenou akcí. 

Představitelé obou zemí setrvávali v odmítavém postoji. 130 

Chamberlain proto uvažoval o domluvě s Finy, v jejichž zájmu bylo vyslat 

jmenované jednotky. Až budou Spojenci připraveni k vyplutí, vyhlásí finská vláda 

prosbu o pomoc, která neunikne pozornosti švédských a norských reprezentantů. 

V podstatě by měla být směřována právě jim. Poté se Spojenci v odpověď na tuto výzvu 

odhodlají k činu. 131 Hráli přitom na city severských politiků a chtěli je tímto morálním 

nátlakem donutit k přehodnocení svého stanoviska. Nicméně očekávaný průběh 

nemusel bezpodmínečně vyjít. Churchilla rozčarovalo neřešení otázky následného 

postupu, kdyby skandinávské vlády tuto akci neposvětily. 132 Pouze Neville Chamberlain 

se k takovému vývoji situace vyslovil, "že by odepření bylo nemilé." 133 

128 WOODWARD, L., British Foreign Po1icy in the Second World War, London, 1962, s. 25. 
129 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 17. 
130 Například dva dny po zasedání Nejvyšší válečné rady švédský ministr zahraničí zastával názor, že 

Velká Británie nebude schopná pomoci Švédsku, pokud by došlo k náhlému útoku. Podle jeho slov by 

Němci mohli zničit každé město bombardováním. Obdobně se k tomu stavěla norská vláda. Blíže viz 

WOODWARD L., British Foreign Po1icyin the Second World War, London, 1962, s. 25. 
131 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 17. 
132 CHURCHIL.L, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 507. 
133 WOODWARD, L., British Foreign Po1icy in the Second World War, London, 1962, s. 25. 
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Aféra Altmark 

Plánování vojenských akcí, směřujících do skandinávského prostoru, nabralo 

zřetelných obrátek během únorových dnů, kdy Německo i Velká Británie upřesňovaly 

své ambice v této oblasti. Přípravy navíc výrazně uspíšil incident s lodí Altmark ze 16. 

února 1940. Tato epizoda plně odkryla problematičnost norské neutrality i otázku 

různého výkladu mezinárodního práva. I když v Británii způsobila značné ovace 

v řadách veřejnosti, podnítila vládu ke zpochybňování síly mezinárodních garancí a 

přinutila ji uvažovat o německých skutcích, jež se vyznačovaly stoupající smělostí a 

drzostí. Odhalila tak v plném světle i slabost a poddajnost neutrálů. 

K čemu vlastně došlo? Od září roku 1939 zásobovací loď Altmark, vedená 

kapitánem Heinrichem Dauem, doprovázela německou obměnou loď Admiral Graf 

Spee při jejích akcích proti britským lodím v jihoatlantickém prostoru. Dle Hitlerova 

tajného rozkazu, vydaného 26. září 1939, operoval kapitán Hans Langsdorff při 

jihoamerickém a africkém pobřeží a Altmark mu byl plně k dispozici. 134 Obětí se stalo 

celkem devět britských plavidel. 135 I když Admiral Graf Spee potápěl lodě Spojenců, 

snažil se z nich před potopením zachránit co nejvíce civilistů. Na rozdíl od pozdější 

praxe, kdy se v žádném případě nehledělo na lidské životy, kapitán Langsdorff všechny 

zajaté Brity umístil do podpalubí své lodě a znovu se pouštěl do další honitby. Vše mu 

perfektně vycházelo, až na jedno zakolísání, kdy jeho pátá obět' 136 vyslala tísňové 

volání. Postrašený kapitán, obávaje se brzkého dopadení, se raději zbavil všech zajatců 

a nechal je přemístit do podpalubí Altmarku. Načas odplul do Indického oceánu, aby 

zde našel dočasný úkryt. 137 

Po svém brzkém návratu se Admiral Graf Spee znovu osmělil k rutinní praxi, 

ovšem 13. prosince se při zálivu La Platy střetl s třemi britskými lehkými křižníky. Po 

vyčerpávajícím souboji byl kapitán Langsdorff donucen vstoupit do vod zálivu a teprve 

v Montevideu si uvědomil skutečný rozsah poškození. Nebylo pomoci, loď již nemohla 

být včas opravena. Trvalo by týdny, možná i měsíce, než by mohla být loď uvedena do 

pořádku. V přístavu nemohlo kotvit poškozené plavidlo až do ukončení všech oprav, 

134 PETROW, R., The bitter Years, New York 1979, s. 18. 
135 Jednalo se převážně o obchodní lodě různé velikosti. Dělo se tak v průběhu podzimních měsíců, od 

konce září do začátku listopadu. Blíže viz PETROW, R., s. 18. 
136 Loď jménem Trevanion. 
137 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 19. 
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jelikož to nedovolovala pravidla neutrálů. 138 Britské křižníky se zdržely vstupu do 

uruguayských pobřežních vod a dle stanov mezinárodního práva číhaly vně 

vymezeného třímílového pásma. 139 Kapitán se rozhodl propustit všechny britské zajatce 

z podpalubí a poté nadále unikat se svou těžce zkoušenou lodí stále hlouběji do 

zálivu. 140 Německá posádka byla v této bezvýchodné situaci propuštěna a zvolila 

internaci na argentinském území. Kapitán Langsdorff neunesl tíhu své porážky a tři dny 

nato se v Buenos Aires zastřelil. 141 

Po neslavném konci lodi Admiral Graf Spee, se začala mračna stahovat i nad 

lodí Altmark. Spojenci o ní neměli ani potuchy, dokud se o její existenci nedozvěděli 

z úst propuštěných zajatců. Britové tím získali nejen její popis, ale i představu o počtech 

uvězněných britských občanů. 142 Na někdejší zásobovací plavidlo německé lodi 

Admiral Graf Spee byl britskou admiralitou vyhlášen nekompromisní hon. Zatím se 

nevědělo, kde v jižním Atlantiku se ukrývá, ale předpokládalo se, že se brzy vydá na 

cestu do své domoviny. Většina lodí proto hlídkovala v severnějších vodách. Zatím 

bezúspěšně. Kapitán Dau takový postup očekával a rozhodl se Brity zmást tím, že celou 

dobu vyčkával ve vodách jižního Atlantiku. Až 22. ledna se rozhodl nastoupit kurz 

k německým přístavům. Altmark se rychle přesouval k severu a směle proplul mezi 

Islandem a Faerskými ostrovy a takto riskantně pronikl až do bezpečí norských 

výsostných vod, severně od Trondheimu. 143 

O podrobnostech ohledně Altmarku byly informovány všechny země, které by 

mohly nějakým způsobem přispět k jeho dopadení. O problém se začalo horlivě zajímat 

i představenstvo norského námořnictva. Již na začátku ledna vydal velitel bergenské 

oblasti námořní obrany kontraadmirál Carsten Tank-Nielsen zprávu sumarizující 

události a nařizující všem jednotkám, aby ohlásily polohu Altmarku, pokud by byl 

spatřen v pobřežních vodách. Takovým průnikem by neměla německá loď ještě 

138 V článku 12 Úmluvy o právech a povinnostech neutrálních mocností v námořní válce se praví: 

"Neustanovuje-li zákonodárství neutrálního státu nic jiného, válečným lodím válečných stran, kromě 

případů v této úmluvě stanovených, jest zapovězeno prodlévati v přístavech, zátokách a pobřežních 

vodách takové mocnosti déle nežli dvacet čtyři hodiny." Viz Haagské úmluvy v systému 

mezinárodního práva II., Praha 1993, s. 90. 

1.1
9 The Secret Conferences ofDr. Goebbels, ed. BOELCKE, W. A., New York 1970, s. 9. 

140 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 21. 
141 The Secret Conferences ofDr. Goebbels, ed. BOELCKE, W. A., New York 1970, s. 9. 
142 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 21. 
143 Tamtéž, s. 21-22. 
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vyhráno, poněvadž dle mezinárodního práva nesmělo plavidlo vezoucí válečné zajatce 

vůbec vplout do výsostných vod jakéhokoliv neutrálního státu. 

Ihned po svém vstupu, 14. února 1940, byla jeho přítomnost zaznamenána 

pobřežní stráží, která tento akt okamžitě, dle vydaných instrukcí, ohlásila vyšší instanci. 

Do hodiny byl vyslán člun, aby prověřil německé plavidlo. Kapitán Dau se rozhodl 

spolupracovat a vpustil norského důstojníka na palubu, kde jej ponechal nahlédnout do 

lodních dokumentů potvrzujících totožnost plavidla. Rozehrál svou hazardní hru 

tvrzením, že koná "nevinnou plavbu" ve výsostných vodách, když se dožadoval imunity 

při plavbě neutrálními výsostnými vodami, jež byla přiřčena válečným lodím. Navíc 

konstatoval, že jejich dělo bylo před vstupem vyřazeno z provozu. Bez toho, aby se 

podíval do podpalubí a ptal se po zajatcích, ujistil se norský důstojník, že je vše 

v pořádku a povolil Altmarku další plavbu. Dau měl vítězství na dosah, neboť 

předpokládal, že nyní již snadno proklouzne do vod Skaggeraku. 

S tímto výsledkem se Tank-Nielsen nehodlal smířit a na jeho rozkaz byly 

provedeny další dvě inspekce v době, kdy se Altmark přibližoval k Bergenu. Jeho 

velitel opět dokonale obelhal norské důstojníky, kteří se neodvážili jej důkladněji 

prohlédnout. Situace se vyhrotila, když loď směřovala ke vstupu do omezující zóny, 

hlídající přístup k Bergenu. Z norských námořních pravidel vyplývalo, že žádná cizí 

bitevní loď nesmí proplout touto hájenou zónou bez důkladné prohlídky. 144 

Kontraadmirál Tank-Nielsen nechtěl připustit žádné opomenutí námořních nařízení a 

rozhodl se vyslat další norskou hlídku k vyšetření situace kolem Altmarku. K tomu 

vydal příslušné instrukce, podle nichž by měl kapitán Dau postupovat: "Pokud by chtěl 

pokračovat skrze omezenou zónu, měl by dovolit norské straně prozkoumat všechny 

paluby a oddělení své cisternové lodi. Jinak by měl tanker plout okolo zóny, nehledě na 

možné nebezpečí.'" 45 

Německému kapitánovi už začínala docházet trpělivost, neboť v pořadí již čtvrtá 

prohlídka již byla příliš silné sousto. Ale ovládl se. Odmítal povolit jakékoli důkladnější 

vyšetření, pouze se uvolil vydat slovní záruky a dementovat tak všechna vznesená 

obvinění. Dva norští důstojníci opět dospěli ke stejnému závěru, že na lodi se neděje nic 

nekalého. I když museli zaslechnout volání o pomoc vězněných Britů, neučinili nic. 

Svou prohlídku pojali jako rutinní praxi a raději se vyvarovali dotěrných otázek. 

144 Tamtéž, s. 2 I -23. 
145 Tamtéž, s. 24. 
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To již bergenský velitel nemohl tolerovat a informoval o celém delikátním 

případě svého nadřízeného, admirála Diesena v Oslu. Poněvadž celá aféra se nadále 

profilovala a bobtnala do obřích rozměrů, přičemž mohla mít i mezinárodní dopad, 

zkontaktoval admirál generálního sekretáře norského ministerstva zahraničních věcí, 

Jense Bulla. Ten, aby se vyhnul německé kritice a vyřešil tak zapeklitou situaci, se 

zastal Altmarku a na popud Diesena, který chtěl generálnímu sekretáři co nejvíce 

vyhovět, označil německý tanker za obchodní loď. Proto zaslal Diesen do Bergenu 

výjimečné povolení Altmarku plout ve zdejších hájených vodách. 146 

O tomto postupu se dověděli Britové díky průsaku informací na jejich osloskou 

ambasádu. Admiralita okamžitě vyhlásila pátrání po lodi, jež si vysloužila pro svou 

nepolapitelnost přirovnání k novodobému "Bludnému Holanďanovi" 147 . Byly vydány 

příslušné rozkazy a do stíhací akce zapojeny britské hlídkové letouny a také čtvrtá 

flotila torpédoborců s vlajkovým křižníkem Arethusa a pěti doprovodnými torpédoborci 

pod vedením kapitána sira Philipa Viana, plujícího na torpédoborci Cossack a 

vybaveného přímými instrukcemi od Winstona Churchilla. V pokynu se doporučovalo, 

že "by se neměli rozpakovat zadržet Altmark ve výsostných vodách. Tato loď porušuje 

neutralitu vezením britských válečných zajatců do Německa. Altmark musí být 

považován za neocenitelnou trofej."148 Proto se jej Vian rozhodl nemilosrdně 

pronásledovat, jakmile bude spatřen, nedbaje přitom komplikací, které vyvstanou, 

pokud bude také nucen vplout do chráněných vod. 

Altmark byl objeven v brzkých ranních hodinách 16. února. Aby unikla 

pronásledovatelům, uchýlila se vystopovaná loď do Jossingfjordu. Britská flotila se 

zatím neodvažovala vstoupit do zamrzlých vod a vyčkávala při vjezdu do fjordu. Aby si 

na svou stranu získal Nory, setkal se Vian s kapitánem jejich hlídkující torpédovky 

KjelL jenž ho informoval, že loď již byla Nory čtyřikrát prohledána a nebyl na ní 

shledán žádný přestupek. Podle jejich svědectví se na palubě nenacházeli žádní britští 

zajatci a loď nebyla ozbrojena. Při setkání s kapitánem Altmarku se spokojili pouze 

s povrchní prohlídkou lodních dokumentů a s velitelovou odpovědí plnou ujištění, že 

žádné zajatce ve svém podpalubí neukrývá. 

Toto naivní počínání i odbyté prohledání norskými důstojníky bylo v tehdejší 

konstelaci zcela pochopitelné, neboť nebylo v jejich zájmu, aby se příliš rozvířily 

146 Tamtéž, s. 24-25. 
147 Tamtéž, s. 21. 
148 Tamtéž, s. 25-26. 
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debaty ohledně dodržování neutrality a využívání jejich výsostných vod. V důsledku 

tohoto benevolentního konání mohla německá loď využívat ochranného pásma 

norských neutrálních vod. Navíc velitel Kjellu pohrozil britskému plavidlu, že má 

oprávnění zastavit průnik jakékoli další lodi do výsostných vod. A opravdu, Cossack 

byl zaměřen norskými torpédy. 

Britská admiralita nesouhlasila s povolením Altmarku plout dále do Německa a 

Churchill s požehnáním ministra zahraničí okamžitě vydal rozkaz kapitánu Vianovi, aby 

tomu učinil přítrž. Měl vplout do norských výsostných vod a snažit se osvobodit vězně 

na palubě. Cossack se proto ve večerních hodinách, okolo desáté hodiny, i přes norské 

varování objevil znovu v Jossingfjordu, kde si klestil cestu ledem, směrem k uvízlému 

Altmarku. Ten se snažil nemotomě uniknout, ale v malém zálivu neměl příliš šancí na 

útěk. Kapitán Vian neotálel a německou loď nechal nekompromisně zahákovat. Po 

krátkém boji, při němž padlo jen několik osamocených výstřelů, bylo osvobozeno 299 

zajatců. 149 Téměř památnou se stala věta, kterou zaslechli zajatí Britové, když se 

konečně otevřely dveře do podpalubí: "Námořnictvo je tu." Cossack s osvobozenými 

pasažéry hrdě odplouval ke své vlasti, ale zdržel se zajetí německé posádky, jelikož se 

nechtěl dostat do podobné situace jako před nimi Altmark. 150 Plout výsostnými vodami 

s válečnými zajatci na palubě bylo příliš riskantní. 

Incident se ve Velké Británii stal senzací a kapitán Vian hrdinou, jemuž osobně 

blahopřály špičky britské admirality, včetně prvního lorda. I Churchill se hřál na výsluní 

slávy a pozice admirality byla touto operací, stejně jako incidentem s lodí Admiral Graf 

Spee, upevněna. 151 Akce vyvolala vlnu nadšení v celém ostrovním království, neboť 

představovala po dlouhé době úspěšnou operaci. I když byla malého rozsahu, 

znamenala vydatnou injekci pro sebevědomí britského námořnictva. Měla také 

dalekosáhlé důsledky, co se týče pohledu na deklarovanou norskou neutralitu. Byl to 

další významný krok pro její zpochybnění z obou stran. Britská vláda již nehodlala 

tolerovat norské počínání, které dle jejího přesvědčení nadržovalo Německu. 

Tento bojácný a zpátečnický postoj norských pobřežních hlídek byl zcela 

pochopitelný, neboť strach z možného německého zákroku byl veliký. A opravdu, 

149 Churchill se ve svých pamětech svěřil, že si celá admiralita oddechla, když byli zajatci v podpalubí 

opravdu nalezeni. Blíže viz CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 

1992, s. 509. 
150 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 27-28. 
151 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 509. 
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v norském veřejném mínění převládaly obecnější úvahy o konfliktu mezi 

demokratickými a fašistickými silami. Diskuse se tudíž vyhýbala uspokojivému řešení 

nedodržování choulostivého a křehkého mezinárodního práva a s tím spojeného 

znesvěcení jejich neutrality. 152 Vévodila touha stát vně všech možných sporů mezi 

Velkou Británií a Německem. 

Norská vláda podala již 17. února v Londýně protest proti porušení své 

neutrality, jenž byl opodstatněný a myšlený vážně. Norsko se ohradilo proti útoku 

britského plavidla na německou loď ve svých výsostných vodách. Učinilo by tak vždy, 

pokud by se jednalo o nepřátelský kontakt dvou plavidel, plujících pod jakoukoli 

vlajkou, vyjma norské. Britská loď nikdy neměla vkročit do jejich neutrálních vod. 

Norský velvyslanec v Londýně celý incident označil jako "závažné porušení norské 

neutrality" .153 Stejné hodnocení přišlo od Halvdana Kohta. Navíc obavy z Německa 

byly přítomny v nezměněné míře a pokud by vláda nevznesla námitky, mohlo by na ni 

padnout podezření, že s potopením německé lodi souhlasila. 

Také německý velvyslanec v Oslu téhož dne pohotově zareagoval a dle 

vydaných instrukcí ministerstva zahraničí odeslal Jensi Bullovi ostře formulovaný 

protest německé vlády. 154 Německé velení podezřívalo norskou vládu z tajného 

spojenectví s Velkou Británií a z příprav na vpuštění Spojenců do země, přičemž 

deklarovaný norský nesouhlas považovalo za pouhé gesto, které jej mělo přesvědčit o 

loajalitě vůči Říši. 155 Proti obviněním z nezvládnutí situace a pohrůžkou, že norská 

"odpovědnost za incident je stále v šetření", se ohradil Jens Bull, hledaje pomoc u 

německého velvyslance Curta Brauera156
. Ten se sice uvolil potvrdit, že Norové proti 

britskému nerespektování neutrality silně protestovali diplomatickou cestou157
, ale nic 

víc neslíbil. Nepomohlo ani setkání norského ministra zahraničí s britským 

velvyslancem Cecilem Dormerem 18. února, na němž Halvdan Koht vyjádřil své 

nejniternější rozhořčení. Ať už bylo myšleno upřímně či nikoli, oficiálně se norská 

strana proti Britům postavila velice tvrdě, nezakrývajíc své zklamání a lítost z eskalace 

152 DERRY, T. K., A History ofModem Norway 1814-1972, Oxford 1973, s. 370. 
153 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 29. 
154 HAYES, P. M., Quis1ing, The Career and Politica1 Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 194. 
155 LIDDELL HART, B., Dějiny druhé světové války, Brno 2000, s. 70. 
156 Žil v letech 1889-1969. Na podzim roku 1939 se stal německým velvyslancem v Norsku. 
157 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 30. 

45 



incidentu. Přesto většina Norů našla pochopení pro jejich záchrannou akci a netajila se 

svými sympatiemi a obdivem k britskému námořnictvu. 158 

Celkově byl v Německu britský akt nevybíravým způsobem odsouzen. Admirál 

Raeder na celou situaci reagoval slovy: "Touto událostí získala celá norská otázka zcela 

jinou tvář, neboť se jednoznačně ukázalo, že norská vláda není schopna udržet a zajistit 

svoji neutralitu." 159 Podle svědectví generála Jodla se Hitler neuvěřitelně rozzuřil při 

líčení průběhu události. Nedokázal pochopit, že se Altmark nezmohl na odpor a ani 

Angličanům nezpůsobil citelné ztráty. Jeho slova mluví za vše: "Žádný odpor, žádné 

britské ztráty." 160 Najednou se ukázalo, že Britové jsou smělejší a odhodlanější k 

nerespektování neutrality, než Němci původně očekávali. Když se o to pokusili jednou, 

mohou tak znovu učinit v nejbližší době a ve větším rozsahu. Jakékoliv záruky od 

norských politiků nemohly tyto myšlenky přehlušit ani podpořit oprávněnost jejich 

tvrdohlavě preferované neutrality. Takového dojmu nabyl i Brauer po setkání s Kohtem 

21 . února, na němž norský ministr zahraničí "zavrhl britskou akci, ale považoval za 

nepravděpodobné další porušení norských výsostných vod." 161 Jeho slova měla mít 

uklidňující efekt, leč vyzněla zcela prázdně. 

Aféra mohla být propagandisticky využita při líčení Velké Británie jako agresora 

prvního řádu. V německém tisku se objevily články, které tvrdě napadaly jednání 

britské strany. Útok na Altmark vylíčily jako naprosto zločinný akt proti norské 

neutralitě i mezinárodnímu právu. Psalo se o "pirátství, vraždě, zabití a gangsterismu 

nejhoršího druhu." 162 Oficiální místa nezveřejnila všechny skutečnosti, například 

existence britských vězňů se zamlčovala. Ovšem Hitlera vůbec neuspokojovalo 

hlemýždí tempo při vydání tiskové zprávy, ba naopak. Svět byl o incidentu nejprve 

informován britskou informační službou, která předběhla německou zprávu o několik 

hodin. Z toho důvodu byl svět o události "zkresleně" informován a přijal tak britskou 

verzi za pravdivou. Prodlevu způsobily nesrovnalosti německého ministerstva 

158 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 195. 
159 PIEKALKIEWICZ, J., Námořní válka 1939-1940, Plzeň 1997, s. 63. 
160 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 31. 
161 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 196. 

162 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 29. 
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zahraničních věcí s ministerstvem propagandy. 163 Toto zaváhání je v očích světové 

veřejnosti znevýhodňovalo a očerňovalo. A právem, i když i Britové nejednali 

v souladu s mezinárodními úmluvami. 

Ti se porušení mezinárodních zásad skutečně dopustili. Například americký list 

The New York Times v článcích, věnovaných incidentu Altmark, poukázal: "Je to 

poprvé od začátku války, kdy Spojenci vědomě porušili územní neutralitu." 164 Britové 

se ospravedlňovali tím, že nemohli vzniklou situaci nechat být. Museli zakročit, 

poněvadž se Norové nijak neohradili a nebyli schopni zaujmout patřičné stanovisko, což 

by znamenalo konat rychle a razantně. Místo toho se odhodlali pouze 

k demonstrativnímu rozhovoru s kapitánem Altmarku a k nedostatečné prohlídce lodi. 

Část odpovědnosti tudíž ležela i na jejich bedrech. Zmírnit ji mohli pouze v případě 

vydání protestů vůči potápění mnoha norských plavidel německými ponorkami, což 

neučinili. 165 Zřetelně se ukazovalo, že Norové neměří všem stejným metrem. 

Britové podobnou argumentací nemohli smazat svou vinu, ale hřálo je vědomí, 

že se jí nedopustili sami. A navíc, porušili neutralitu až poté, co stejný přečin spáchala 

německá strana. Bez její proradné aktivity by k takovému krajnímu řešení nepřistoupili. 

Norské protesty nebrali příliš vážně, neboť se domnívali, že mají odvrátit pozornost od 

jejich vlastního selhání. Neville Chamberlain se o nich v projevu před Dolní sněmovnou 

vyjádřil: "Taková doktrína je v rozporu s mezinárodním právem, jak je chápe vláda 

Jeho Veličenstva. Podle jejího názoru by to legalizovalo zneužívání neutrálních vod 

válečnými loděmi a vytvořilo by to stav, jejž by vláda Jeho Veličenstva nemohla za 

žádných okolností akceptovat. 166 

Závěrečné přípravy- Weseriibung 

Incident spojený s aférou Altmark notně ovlivnil další vedení války. Oběma 

znepřáteleným stranám otevřel oči v otázce aktuálnosti norského tažení. Stal se další 

záminkou pro urychlení válečných příprav. Obě země podlehly strachu z možnosti, že 

163 The Secret Conferences ofDr. Goebbels, ed. BOELCKE, W. A., New York 1970, s. 21. 
164 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 29. 
165 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 194-195. 
166 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 51 O. 
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by je mohl jejich nepřítel předejít. V tomto směru bylo rychlejší Německo. Plánování 

případného útoku se změnilo v aktivní přípravu a získalo konkrétnější obrysy. 

Hitlerova reakce byla rychlá. Již 20. února 1940 povolal do Berlína generála 

Nikolause von Falkenhorsta167
, žhavého kandidáta pro vedení expedičního sboru do 

Norska. Nebyl to muž výrazných velitelských zkušeností, nicméně jej k této hodnosti 

předurčoval jeden závažný předpoklad. Falkenhorst se již v roce 1918 účastnil bojů ve 

skandinávském prostoru, kde nasbíral mnoho užitečných poznatků, jež mohl i nemusel 

dále využít. Jeho pobyt ve Finsku trval jeden rok, přičemž boj na tomto specifickém 

území se nemohl porovnávat s přírodními poměry panujícími v norských reáliích. Přes 

možné výhrady byl nejpřijatelnějším kandidátem. Nyní ho čekal úkol podrobně 

prostudovat Kranckeho návrh a předložit Hitlerovi jeho přepracovanou a upřesněnou 

verzi. Byla to pro něj nesmírná čest a tuto příležitost rozhodně nechtěl promarnit. Byla 

to výzva naprosto naplňující jeho ambice. 

Falkenhorst byl proto donucen se v šibeničním termínu seznámit s operací 

Weseri.ibung, o níž neměl prozatím ani tušení. Po prvním jednání s Hitlerem dne 

21. února 1940, kdy se poprvé dozvěděl o německých záměrech ve Skandinávii, musel 

urychleně jednat. Neměl mnoho času, neboť předběžný plán měl zhotovit během čtyř 

hodin, po jejichž uplynutí mu bylo vyhrazeno další slyšení. Jistě jej při vyřčení lhůty 

polil studený pot, jelikož si byl vědom své neznalosti norského terénu, klimatu i 

geografických lokací. Sám se později přiznal, že mu nebyly poskytnuty žádné oficiální 

podklady, a tak si koupil cestovní příručku, z níž si vytvořil jistý obrázek o norské 

geografické situaci. 168 

V hlavních bodech se Falkenhorstův strohý náčrtek podobal Kranckemu návrhu. 

Hitler jej přijal a následující den byl generál jmenován vrchním velitelem sil vybraných 

pro blížící se tajnou operaci. Plán mohl nadále rozpracovat již s pomocí povolaného 

personálu a konečný dokument odevzdat 28. února generálu Wilhelmu Keitelovi169
, 

167 Žil v letech 1885-1968. V Polsku velel XXI. armádnímu sboru. V Norsku byl nejvyšším německým 

vojenským představitelem. V prosinci roku 1944 byl Říšským komisařem v Norsku Josefem 

Terbovenem odvolán. Před vojenským soudem stanul v roce 1946, kde byl odsouzen k trestu smrti. 

Později mu byl trest snížen na 20 let žaláře a v roce 1953 byl kvůli špatnému zdraví propuštěn. 
168 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 31. 
169 Žil v letech 1882-1946. Dosáhl hodnosti polního maršála. Byl odsouzen k smrti norimberským 

tribunálem. 
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jenž jej obratem postoupil Hitlerovi. 170 O den později přijal a podepsal Falkenhorstův 

plán samotný Hitler. Plán nabyl fakticky platnost v podobě závazné "Směrnice pro 

případ Wesertibung." Jednalo se o modifikaci původního Kranckeho plánu, jehož 

prvořadým cílem bylo ovládnutí Norska, přičemž otázka Dánska hrála spíše druhořadou 

úlohu. Doporučení zaútočit na pět nejdůležitějších norských přístavů a teprve pak 

pokračovat pozvolným tempem k okupaci celého území, zůstalo. 

Vůdce v této směrnici z 1. března zdůrazňoval několik zajímavých okolností. 

V prvním bodě pokynu je vysvětleno, že útokem na Norsko "má být zabráněno 

anglickému zásahu do Skandinávie a Severního moře". 171 Dokazuje to tezi o propuknutí 

závodu mezi Velkou Británií a Německem o to, kdo se nejdříve zmocní norského 

území. Ve třetím bodě k tomu dodává: "Jestliže se nepřítel chopí iniciativy proti 

Norsku, musí být ihned spuštěno rychlé protiopatření." 172 V otázce početní velikosti 

vyslané armády neuvažuje o nějaké výraznější vojenské síle. Naopak plánuje, že by pro 

oblast Norska bylo výhodnější vyslat menší armádu, neboť ,,její početní slabost musí 

být vyrovnána smělým a rychlým provedením." 173 Moment překvapení zde stál v 

popředí. 

Zásadní aspekt Hitler shledával v "mírovém" charakteru akce, neboť si zakládal 

na zdání určité legitimity a také na hladkém průběhu. Norsku by mělo být sděleno, že 

vojska přicházejí jen se vznešenými a mírumilovnými plány: ochránit stát i jeho 

neutralitu a poskytnout mu "ozbrojenou záštitu." 174 S tím bohužel nekorespondovalo 

doporučení o chování vojska v případě norské sebeobrany. Při takové alternativě by 

musel být vyskytnuvší se odpor zlomen za nasazení všech vojenských prostředků, 

v žádném případě by nezáleželo na lidských životech. Nicméně výraznější norskou 

rezistenci ani nepředpokládal. Druhý bod směrnice pověřoval generála Falkenhorsta 

vrchním velením nad celou operací Wesertibung a podřídil ho přímo Vůdcovým 

rozhodnutím. Co se týče nižších hodností a prostých vojáků, měly se jim prozatím 

předstírat jiné cíle, což mělo podporovat oficiální prezentaci o oprávněnosti útoku i 

170 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 32-33. 
171 Expansionsrichtung Nordeuropa. Dokumente zur Nordeuropapolitik des faschistiche deutschen 

Imperialismus von 1939 bis 1945, Berlin 1987, s. 63. 
172 Tamtéž. 
173 Tamtéž. 
174 Tamtéž. 
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v domácích řadách. Hitler se k tomu vyjádřil, že pravé poslání akce bude vojsku 

vyzrazeno co nejpozději. 

Obsazeno mělo být spolu s Norskem i Dánsko, které by utvořilo velice 

významný opěrný bod pro týlové zabezpečení armády. Pro vojenské účely měla být 

využita jeho letiště a komunikační síť. Pro označení vpádu do Dánska zde platil návrh 

Wesertibung SUd a pro norskou akci Wesertibung Nord. Mezi dalšími krycími názvy 

figurovala i další jména: Wesertag pro den a Weserezeit pro hodinu provedení. 175 Ve 

směrnici byla dále obsažena i možnost využití norských leteckých základen proti 

britským ostrovům. Němci opravdu uvažovali o tom, čeho se Britové tolik obávali. O 

čem se zde nehovořilo, bylo postavení Quislinga při vpádu do Norska. S jeho úlohou se 

příliš nepočítalo. Jeho vliv v zemi byl minimální, stejně jako jeho prozatímní význam 

pro Němce. O průběhu vojenských příprav nebyl informován, poněvadž se Vůdce 

obával možného vyzrazení tajného plánu. 176 Lépe, když o akci mělo tušení pouze 

několik málo jedinců. Jeho účast nebyla úplně zavržena a částečně se s ním počítalo do 

budoucna. Jeho oddanost Říši i osobní ambice se měly projevit až ve dnech okupace. 

Směrnice byla postoupena k posouzení armádnímu velení. Pochybnosti o zdaru 

celé operace byly neustále přítomny a oslovení generálové nebyli skálopevně 

přesvědčeni o nutnosti celé operace. Vrchní velitelé dvou ze tří složek německých 

ozbrojených sil nebyli tímto plánem příliš nadšení, neboť stále považovali za těžiště 

budoucího dění západní frontu. 177 Tohoto severního směru se obávali a pro 

skandinávské tažení hodlali uvolnit jen to nejnutnější. Kladně se k akci opět vyslovilo 

pouze námořnictvo, přičemž zde pravděpodobně hrály roli prestižní záležitosti. 

Největšího odpůrce nalezl plán v osobě polního maršála Hermanna Goringa, velitele 

německých vzdušných sil. Kromě preferování západní ofenzívy si ho nepřál i z dalších 

důvodů, mezi něž patřila nechuť k podřízení svých složek přímému velení Falkenhorsta 

a pak vědomí, že se nepodílel na přípravě směrnice a ani o ní nebyl blíže informován. 

Celý plán označil na berlínském setkání 5. března 1940 za bezcenný. 178 

Situace nabrala spěšný kurz na počátku března, kdy zesílily obavy z britského 

pokusu o útok na Norsko. Silné podezření zvláště vyvolalo finské prohlášení, v němž 

175 Tamtéž, s. 64. 
176 PETROW, R. The Bitter Years, New York 1979, s. 33. 
177 PILÁT, V., Obsazení letiště Stavanger-Sola německým vzdušným výsadkem, in: Historie a vojenství 

50,2001,č.2,s.263. 

17
R PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 34. 
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vláda vyzvala národ, aby byl pevný, neboť pomoc zvenčí je již na cestě. To by umožil 

článek 26 Charty Společnosti národů, podle něhož bylo možné žádat o právo tranzitu 

pro jednotky, jež přicházejí na pomoc oběti agrese. 179 Tato formulace z 27. února se 

nesetkala s příznivým přijetím u švédské a norské vlády, které ji neakceptovaly. 180 Ale 

německé obavy byly přesto na místě. Hitler proto vyzval velitele všech tří složek, aby se 

snažili spolupracovat a zamezit všem možným nesrovnalostem při koordinaci útoku. 

A právě Goringovi vyložil svůj neklid ohledně spojenecké akce ve Skandinávii. Kvůli 

nepříznivým okolnostem musela být situace vyřešena nejdříve na severu. Teprve pak se 

mohlo pomýšlet na hlavní cíl, poražení Spojenců. Útok dne 17. března se zdál být 

nejpřijatelnějším termínem, který by předstihl i vysněný vpád do Francie. Hitler se 

nenechal brzdit zdlouhavými armádními zasedáními a již 7. března 1940 určil jednotky 

pro operaci Wesertibung. Netoleroval žádné námitky. Aby předešel různým 

modifikacím, určil volbu na tento březnový den za konečnou, bez možnosti následných 

změn. 1 K 1 

Dne 5. března přijel Viljam Hagelin za Rosenbergem, jemuž předal údajné 

důkazy o britsko-francouzských přípravách přepadu Norska. Ten následně informoval 

Hitlera, který nad obdrženým materiálem vyjádřil znepokojení. Rosenberg ve svém 

deníku uvádí reakci Hitlera: "Během jídla se ke mně naklonil: Četl jsem Váš záznam, to 

je vážné." 182 Poté Hitlera seznámil s dalšími podrobnostmi rozhovoru s norským 

obchodníkem. 183 Ačkoli Hagelinovy údaje neměly velkou váhu, přece jen udělaly 

patřičný dojem. 184 

Konečně byla 9. března okupace Norska jednomyslně přijata za nezbytnou. 

Její nutnost posoudil admirál Raeder následujícími slovy: "Britové mají nyní 

vytouženou příležitost, pod záminkou pomoci Finům, poslat transporty jednotek skrze 

Norsko a Švédsko a pokud chtějí, okupovat tyto země. Proto je Wesertibung 

179 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 14. 
180 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 34. 
181 Tamtéž. 
182 Oas politische Tagebuch Rosenbergs, Mlinchen 1964, s. 125. 
183 Hagelin při svých příjezdech nebudil žádné podezření, neboť se mohl skrývat za své podnikatelské 

aktivity. V této době byl pověřen norskou admiralitou k nákupu německých protiletadlových děl a 

mohl tak nerušeně přijíždět a odjíždět. Blíže viz tamtéž. 
184 HAYES, P. M., Quis1ing, The Career and Po1itica1 ldeas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971, s. 203. 
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nutností." 185 Admirál Raeder si při tomto jednání také neodpustil varovat německou 

vládu z možných katastrofálních důsledků. Proč najednou takový obrat u hlavního 

tvůrce a propagátora? Pravděpodobně se snažil vytvořit alibi pro případ neúspěchu 

válečného tažení proti Norsku. Byl si vědom problematičnosti vedení námořní války 

s Velkou Británií a cítil jako svou povinnost svěřit své obavy Hitlerovi. Tato rizika 

shrnul ve svém projevu, v němž uvedl, že "provádíme operaci tváří v tvář mnohem 

silnějšímu britskému loďstvu. Nicméně za předpokladu, že využijeme momentu 

překvapení, naše vojsko může být úspěšně dopraveno do Norska." 186 

Důsledky předčasného odhalení německého transportu si mohl kdokoliv 

z armádních velitelů správně spočítat. Bojovat proti mohutné britské námořní převaze 

by v současné konstelaci znamenalo holé šílenství a zkázu. A vůbec, nikdo si nemohl 

být jist obranou tak dlouhého pobřeží. Podle pozorování spojeneckých posunů 

v Severním moři nedaleko norského pobřeží se zdálo střetnutí nevyhnutelné. Přicházelo 

mnoho varovných zpráv, jež potvrzovaly děsivou domněnku o údajných přípravách 

britského tažení. 

Ve skutečnosti bylo vše jinak. I nadále se v Británii vlekla jednání o provedení 

operace, zamaskované pod pláštíkem "pomoci Finsku". Bezprostředně po únorovém 

incidentu se Daladier vyjádřil, že by uvítal, aby byla záležitost s Altmarkem použita 

jako záminka pro okamžité obsazení norských přístavů náhlým úderem. 187 V tomto 

ohledu se chtěl opřít o údajnou spoluvinu Norů. Akci Britové nebyli zatím schopni 

provést, jednalo se o utopii. 188 S tím počítal i Chamberlain, který ji stále odmítal 

povolit, neboť doufal v její posvěcení zbylými skandinávskými státy. Nakonec byl 

ministerský předseda přemluven na zasedání 12. března, kde souhlasil s vydáním 

směrnic. 189 Podle vlády by mělo být vše přichystáno tak, aby mohla být akce na pomoc 

Finsku spuštěna již 20. března 1940. 

185 Tamtéž, s. 35. 
186 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 14. 
187 LIDDELL HART, B., Dějiny druhé světové války, Brno 2000, s. 71. 
188 Jednotky pro tuto akci se již začaly shromažďovat, ale muselo se čekat na jejich vycvičení. Nebyly 

vydány žádné směrnice, i když byl již jmenován jak jejich námořní velitel, admirál Evans, tak i velící 

generál, generál Mackesy. Blíže viz MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 15. 
189 Přičemž se vyjádřil, že "záměrem vlády Jejího Veličenstva je, aby se Vaše síly vylodily za podmínky, 

že se tak stane bez závažného boje." Blíže viz MACINTYRE, D., s. 15. 
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Zvrat situace 

Dosavadní úvahy byly předčasné a některé plány naprosto zbytečné. Došlo 

k situaci, jejímž následkem se všechny spojenecké diskuze a dohady staly 

bezpředmětnými. Finové již byli silně vyčerpáni tvrdým bojem a donuceni jednat o 

příměří. Návrh na složení zbraní vzešel od nejdůvěryhodnějších osob, velitelů finských 

bojujících jednotek. Armáda byla blízko zhroucení, nemohla již déle odolávat tvrdému 

náporu sovětských jednotek a jejich neoddiskutovatelné početní převaze. Polnímu 

maršálovi Carlu Mannerheimovi 190 se situace zdála být natolik beznadějná, že vládnoucí 

garnituře doporučil zahájit jednání se sovětskými protivníky. 191 

Finský vyslanec v Londýně upozornil lorda Halifaxe na velice neblahý průběh 

bojů již 1. března. Generál Ironside se pokusil zachránit situaci návrhem, jímž by 

maršálu Mannerheimovi mohli Spojenci poskytnout pomoc o síle 57 000 mužů ve 

zbrani. 192 Existovala však jen malá naděje, že by se spojenecké jednotky mohly dostat 

až do Finska. 193 V žádném případě by v tomto okamžiku vyslaní vojáci, nehledě na 

politické nesrovnalosti, nemohli dorazit včas. Již 7. března odjel finský vyjednavač 

Paasikivi do Moskvy 194
, aby se dohodl na mírových podmínkách. 

Blížil se konec sovětsko-finského střetnutí. A skutečně, 12. března 1940 byla 

podepsána dohoda o příměří. Finové přistoupili na sovětské podmínky. Vlastně došlo 

k přijetí požadavků vznesených již před vypuknutím války. 195 Nyní tato situace dozrála 

do podoby, kdy je Finové museli akceptovat. Nabízí se otázka, jestli tento boj nebyl 

zbytečný. Pravděpodobně ne. I přes velké ztráty na obou stranách, představoval tento 

hrdinný odpor finského národa příklad, že alespoň naděje na ubránění se většímu a 

190 Žil v letech 1867-1951. Byl vrchním velitelem finských ozbrojených sil a v letech 1944-46 finským 

prezidentem. 
191 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 35. 
192 Tamtéž. 
193 WOODW ARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London, 1962, s. 26. 
194 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 518. 
195 Finsko muselo postoupit Karelskou šíji s Vyborgem a další území v Karélii i finskou část poloostrova 

Rybačij a navíc byl Sovětskému svazu pronajat na 30 let poloostrov Hanko, ležící přímo u vjezdu do 

Finského zálivu. Blíže viz PIEKALKlEWICZ, J., Námořní válka 1939-1940, Plzeň 1997, s. 68. 
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silnějšímu nepříteli vždy existuje. A Finové to dokázali, rozhodně přispěli k zesměšnění 

sovětského armádního velení. 196 

Příměří se Spojencům pranic nehodilo. Jejich plány na obsazení skandinávských 

oblastí v rámci vyslání pomoci finskému národu ztratilo na legalitě. Původně se na 

únorovém setkání Nejvyšší spojenecké rady její aktéři dohodli, že tato akce bude 

uskutečněna nejpozději ve třetím březnovém týdnu. Za této situace již nebylo možné 

ovládnout švédská železnorudná naleziště a železnice, po nichž se tato surovina 

přepravovala do norských a švédských přístavů. Velký plán byl ztracen. Neměli teď 

v rukou žádný důvod, jenž by je opravňoval obsadit Norsko. Proto se Churchill opět 

snažil uspět s návrhem na zaminování Úžin. 197 Obával se, že opět nebude přijat. 198 

Nyní přišla podpora z francouzské strany. Dalším důsledkem uzavřeného 

příměří byl pád francouzské vlády 21. března 1940. Ministerská krize sebou přinesla 

svržení kabinetu Daladiera a sestavení nové vlády v čele s Paulem Reynaudem. 

Zaminování se stalo reálnou šancí. Již 28. března 1940 dorazila francouzská delegace 

do Londýna na setkání spojenecké Nejvyšší válečné rady. Reynaud již byl rozhodnut 

podpořit návrh, o který se Churchill celých sedm měsíců zasazoval, a naléhal na jeho 

okamžité provedení. Kromě přijetí tohoto plánu Radou s ním nakonec souhlasil i britský 

kabinet. V podstatě byly přijaty dva návrhy. Jeden nesl označení Wilfred a druhý R-4. 

Náplní operace Wilfred bylo položení minové zápory. Miny měly být 

rozprostřeny na třech místech, v oblasti Stadlandetu199
, západně od Kristiansandu200 a u 

196 Jelikož nejsou k dispozici přesné výčty ztrát, lze usuzovat jen z odhadů, podle nichž Finové v bojích 

ztratili 25 000 mužů a dále se na jejich straně objevilo na 45 000 zraněných z celkového počtu 

200 000 bojujících. Sovětské ztráty byly těžší, činily 48 000 mrtvých a 158 000 zraněných při 

maximálním stavu I 200 000 vojáků. Počty padlých na sovětské straně budou pravděpodobně 

mnohem vyšší. Blíže viz SHIRER, W. L., 201
h Century Joumey, The Nightmare Years 1930--1940, 

Boston 1984, s. 476. 
197 MAC1NTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 15. 
198 Jak je patrné z jeho prohlášení ze 14. března, měl pro tento případ v záloze další nápady, jak zabránit 

rudným obchodům. Navrhoval vyčlenit jednu nebo dvě obchodní lodě a vybavit je zesílenou přídí či 

dokonce silným beranidlem. Podle jeho představ by pak tyto lodě mohly zcela náhodou vrážet do 

německých obchodních lodí. To vše při běžném dopravování zboží podél norských břehů. Je vidět, že 

fantazii se meze nekladou. Realizaci pak ovšem ano. Blíže viz PIEKALKlEWICZ, J., Námořní válka 

1939- 1940, Plzeň 1997, s. 53. 
199 Poloostrov na západním pobřeží Norska, ležící přibližně ve stejné zeměpisné šířce jako Faerské 

ostrovy. 
200 Přístav v nejjižnější části Norska u průlivu Skaggerak. 
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jihovýchodního vjezdu do Vestfjordu. 201 Akce byla stanovena na 5. dubna. Nebylo 

pochyb, že vyvolá německou odvetu a Norsko bude ohroženo. Proto musel být v záloze 

druhý plán, R-4, kalkulující s preventivním vysazením několika pěších praporů 

v hlavních norských lokalitách202
, pokud by německá reakce oznamovala blížící se 

invazi do Norska.203 Na jeho spuštění stačilo dozvědět se o jakékoli protiakci nepřítele, 

což prakticky znamenalo operovat na základě rozličných indicií a podezření, že se 

Němci připravují. 

Německá reakce na ukončení zimní války se také spíše nesla v záporném duchu. 

I pro ně její konec znamenal rozplynutí politické záminky a oddálení mise na pozdější 

dobu. Současně s podepsáním příměří byly již německé invazní síly shromážděny 

v hlavních přístavech, v Brémách, Hamburku, Cuxhavenu, Flensburku a Kielu.204 

Čekaly pouze na vydání rozkazu. Admirál Raeder se po dvoutýdenním vyčkávání opět 

vyslovil pro urychlení akce: "Dříve nebo později bude Německo čelit nutnosti 

uskutečnit Wesertibung."205 Navrhoval dát misi co nejrychleji zelenou. 

Raedera k takovým závěrům přivedly výsledky výzvědné a hlídkové činnosti. V 

této době do Německa doléhaly silně znepokojivé zprávy z poloviny března. Zdálo se, 

v rozporu se známými skutečnostmi, že britské přípravy nabírají finálních obrátek. Dne 

13. března bylo oznámeno, že britské ponorky operují u jižního pobřeží Norska. 

Následujícího dne navíc Němci zachytili radiotelegrafickou depeši nařizující 

spojeneckým lodím, aby se připravily na přesun. Ale kam? Němci byli velice 

podezřívaví, 15. března získali téměř jistotu, že Spojenci usilují o norské území. Tomu 

nasvědčoval i podezřelý příjezd značného počtu francouzských důstojníků do 

Bergenu.206 Němci pokračovali v zachytávání a dešifrování pokračovalo. Dozvěděli se o 

odložení velkého plánu na obsazení strategických norských a švédských lokalit. Později 

se ukázalo, že obava z vylodění Spojenců na norském pobřeží již není akutní. Admirál 

Raeder k plánům 26. března blíže podotkl, že v budoucnu očekává britskou akci proti 

201 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 96. 
202 Ve Stavangeru a Bergenu po dvou pěších plucích a v Trondheimu a Narviku po jednom. Celkový 

počet vysazených vojáků měl dosáhnout 18 000 mužů. Blíže viz HRBEK, 1., HRBEK, J., s. 97. 
203 DERRY, T.K., A History ofModem Norway, Oxford 1973, s. 371-372. 
204 Fridtjof, Why Norway, A Contribution to the History of Germany's Aggression against the North, 

London b. d., s. 68. 
205 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 36. 
206 LIDDELL HART, B., Dějiny druhé světové války, Brno 2000, s. 72. 
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narvické dopravě železné rudy, která bude spočívat v průniku loďstva do norských 

výsostných vod. Němci poté budou stejně vyprovokováni k napadení Norska?07 

Německé velení by pak muselo vykonat to, na co se už stejně chystalo a připravovalo

na otevření severní fronty. 

Norská vláda byla znepokojena konáním britského námořnictva. Na konci 

března neměla zatím jasno, zdali se Britové chystají pouze k položení minových polí 

nebo k přímé invazi. Ať se přikláněli k jakékoli verzi, poslal ministr Koht 25. března 

nótu britské vládě s ohrazením proti jejich činům. Touto cestou chtělo Norsko Berlínu 

ukázat svůj pevný postoj v otázce ochrany svých neutrálních práv. Přesto Němci i 

nadále Nory podezřívali, že jsou s Brity spolčeni a nóta má být pouze zastíracím a 

matoucím manévrem.208 

Průtahy provázející veškerá dosavadní spojenecká jednání ovlivnily i její finální 

fázi. Nastalo zdržení a oddálení již naplánovaných akcí. Jejich příčinou bylo 

schvalování dalšího ofenzivního plánu proti německé rozpínavosti, jehož pracovní 

název zněl Royal Marine. Podstatou operace bylo zaminování Rýna, tedy akce, o kterou 

se ještě nikdy nikdo v říčních podmínkách nepokusil. Churchill tuto akci plánoval již 

před pěti měsíci, paralelně se snahou o přijetí plánu na zaminování Úžin. Výsledek 

velkého úsilí admirality byl v březnu doveden do konečného stadia a Churchill se s ním 

mohl obrátit na ministry i francouzské spojence. 

Kabinet s tímto návrhem souhlasil, čekalo se pouze na vyjádření Francouzů, 

jimž se vůbec nezamlouval. Daladier, ještě v premiérské funkci, se proti němu velmi 

ostře postavil. Francouzi se ostýchali provést cokoliv, co by mohlo zhoršit napjaté 

vztahy s Německem. Bázeň z pravděpodobného agresora byla velice silná a krok tak 

velkého dosahu, jakým zaminování Rýna jistě bylo, téměř neuskutečnitelný. Takový 

políček do Hitlerovy tváře by jistě dlouho nezůstal bez hrozné odezvy. Daladier 

Churchillovi sdělil, že má přímé instrukce od prezidenta, jež říkaly, že "nesmí být 

podniknuta žádná agresivní akce, jež by Francii přivodila odvetu."209 Po změně na 

francouzském premiérském křesle se situace příliš nezměnila, i když postoj Reynauda 

v této věci nebyl až tak vyhraněný a odmítavý. O operaci Royal Marine diplomaticky 

207 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 16. 
20s HAYES, P. M., Quisling, The Career and Politica1 Ideas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971, s. 206. 
209 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 518. 
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řekl, že ,je sice sama o sobě dobrá, ale nemůže být rozhodující a veškerá odveta by za 

ni dopadla na Francii."21° Kladně se však stavěl k přerušení rudných dodávek. 

Autorem spojení obou plánů, zabývajících se zaminováním, byl ministerský 

předseda Neville Chamberlain, který se v této záležitosti podivuhodně shodoval 

s Churchillovým myšlenkami. Představoval si, že britské jednotky zamezí Němcům 

rudné dodávky, což bylo i přáním Francouzů. Ovšem pouze pod podmínkou, že 

Francouzi povolí operaci Royal Marine. Churchill byl natolik odhodlán dovést jednání 

do úspěšného konce, že souhlasil i s možným odložením operace Wilfred na pozdější 

dobu. Dne 4. dubna odjel Churchill do Paříže, aby se pokusil vyjednávat 

s Reynaudovými ministry, obzvláště s hlavním odpůrcem, Daladierem. Zbytečně. 

Dvojitý plán ofenzívy se nakonec stejně rozpadl a 5. dubna byl britský ministr zahraničí 

nucen informovat francouzskou vládu, že i přes velkou důležitost, kterou operaci Royal 

Marine přikládají, přistoupí pouze na operaci Wilfred.211 Ta byla tímto zdlouhavým a 

bezvýsledným vyjednáváním posunuta na konečný fixní termín, a to 8. dubna. 

K tomuto oddálení došlo i poté, co 3. dubna do Londýna přišly silně znepokojivé 

zprávy. K nim přistupovala britská admiralita dosti nedůvěřivě, považovala je za 

úmyslnou dezinformaci, jež měla být součástí německé taktiky vyprovokovat nepřítele. 

Britská tajná služba informovala, že se v německých přístavech, jež se nalézaly nejblíže 

norskému území, shromažďuje nezanedbatelný počet lodí s vojáky na palubě. I když 

byla tato zpráva interpretována jako bezprostřední začátek invaze do Skandinávie, byla 

pochopena jinak. Příslušná ministerstva se shodla na tom, že vysoká koncentrace 

námořních aktivit byla způsobena vyhlášením bojové pohotovosti. A to jen proto, aby 

mohlo Německo rychle zareagovat na spojenecké přepadení Norska.212 Bez jakýchkoli 

stop podezření nakonec Britové přistoupili na odložení akce Wilfred. Vyhlídky na 

britský úspěch se tímto zdržením značně snížily. 

Před útokem 

Němci na začátku dubna jen čekali na vhodný okamžik. Tím bylo roztátí 

Velkého Beltu či správná fáze měsíce, neboť nov by pomohl utajit průnik německých 

210 Tamtéž, s. 521. 
211 Tamtéž, s. 525-526. 
212 PIEKALKIEWICZ, J., Námořní válka 1939-1940, Plzeň 1997, s. 68-69. 
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jednotek k norskému pobřeží. Německý štáb doporučoval pro zahájení akce období 

mezi 7. a 15. dubnem, kdy tyto ideální podmínky nastanou? 13 Najednáních ve dnech 1. 

a 2. dubna 1940, kdy se společně s veliteli všech tří složek, generálem Falkenhorstem a 

vybranými válečnými specialisty podílel na závěrečném doladění operačních plánů, 

dospěl Hitler ke konečnému rozhodnutí. Útok na Norsko a Dánsko měl být zahájen 

v ranních hodinách, přesně v 5 hodin 15 minut 9. dubna.214 Německé lod'stvo, jehož 

většina bude vyslána na severské dobrodružství, mělo vyplout ze svých domovských 

přístavů mezi 7. a 8. dubnem. 

Invazní jednotky měly být přepraveny na bitevních lodích, jež nebyly 

uzpůsobeny pro převoz těžké výzbroje, a proto musely být vyslány speciální zásobovací 

lodě a navíc tankery, z důvodu nedostatku paliva na plavbu do vzdálenějších lokalit. 

Oba typy pomocných lodí vypluly již 3. dubna z německých přístavů.215 Nasazení 

námořních sil mělo být obrovské216
, stejně tak jako předpokládané ztráty na životech, na 

vybavení i na lodích. Není překvapivé, že admirál Rolf Carls usuzoval, že během invaze 

německé námořní síly ztratí asi polovinu lodí.217 To byl pouze jeden z handicapů. Další 

naznačovaL že vylodění bude mít etapovitý charakter, jelikož se vojsko prostě na 

všechny lodě naráz nevejde. Plavidla mohla nalodit maximálně 8 850 mužů a dalších 

celkem 8 000 vojáků mohlo být během tří dnů dopraveno leteckými silami.218 Pro 

Německo měly být tyto tři dny kritické. 

Na dokonalé přípravě závisel úspěch invaze, jež měla být spuštěna, jak již bylo 

řečeno, na několika předem vytyčených strategických místech současně. Německé 

velení si moment překvapení nemohlo dovolit nesplnit. Pokud by došlo k opoždění a 

nesouladu simultánního útoku nebo by jedna z válečných lodí byla potopena či 

prozrazena, zdar akce by byl ve hvězdách. Proto bylo nutné, po rychlém obsazení 

213 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 17. 
214 LIDDELL HART, 8., Dějiny druhé světové války, Brno 2000, s. 73. 
215 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 39. 
216 Již 6. dubna se začaly naloďovat výsadkové skupiny ve Willemshavenu, Wesermunde, Kielu, 

Cuxhavenu, Travermunde a Svinoústí. Každý torpédoborec na své palubě mohl maximálně převážet 

asi 200-250 mužů tak, aby mohli utvořit bojeschopné jednotky. Celkem bylo pro výsadek určeno 140 

000 vojáků zjedenácti různých invazních skupin. Blíže viz HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad 

vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 1993, s. 97 nebo PIEKALKIEWICZ, 

J., Námořní válka 1939-1940, Plzeň 1997, s. 69. 
217 Tamtéž, s. 70. 
218 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 39. 
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klíčových přístavů, zamezit norským ozbrojeným silám v odporu a ovládnout je. Poté 

bude možné bez větších problémů dobýt zbytek země, jež bude ochrnuta ztrátou 

hlavních politických, ekonomických a kulturních center. Vše muselo být provedeno 

přímo s pedantskou přesností. 

Dalším předpokladem zdárného dokončení, vedle rychlosti, bylo perfektní 

utajení. Jak se již Hitler ve směrnici z I. března vyjádřil, byli nižší důstojníci spolu 

s mužstvem dezinformování. Instrukce jim měly být dány až v pravý okamžik.219 

Válečným lodím měly být vydány zvláštní návody, jak se chovat při kontaktu 

s norskými plavidly. 220 Je vidět, že německá příprava myslela opravdu na vše, čímž se 

snažila předejít nepředvídatelným situacím plynoucím z jejich zranitelnosti na moři. 

Britská strana i nadále otálela. Nevěřila v německou invazi, neboť v tomto 

ohledu podceňovala německé námořnictvo. Podle nich bylo holým šílenstvím postavit 

se mnohem silnějšímu britskému námořnímu loďstvu. Klid a sebevědomí admirality 

podporovalo přesvědčení, že ministerstvo námořnictva dokáže zabránit jakémukoli 

vylodění Němců na západním pobřeží Norska. 221 V jeho uskutečnění i přes naprosto 

zřejmá varování stejně nikdo nevěřil. Celý první dubnový týden neustále proudily na 

vrchní velitelství zprávy, jejichž dopad si snad nikdo nechtěl uvědomit. Soustředění 

námořních sil u baltských přístavů bylo více jak podezřelé. 222 Hlášením tohoto druhu se 

nepřikládalo důvěryhodnosti. Všechno se svádělo na vrub propagandistické hře. Dne 

6. dubna průzkumné letadlo RAF zpozorovalo, že část německého válečného loďstva se 

přesouvá k severu. 223 Podobné depeše došly i následujícího dne a britské velení v nich 

spatřovalo jen německou obrannou akci. 

219 Například jedna transportní loď, vyplouvající pod kódovacím názvem Ostpreussen Staffel, byla po 

opuštění domovského přístavu přesvědčena, že pluje do východního Pruska. Až na moři byly 

kapitánovi zaslány nové rozkazy. Blíže viz PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 40. 
220 Plavidla se měla tvářit jako britské bitevní lodě. Na morseová vyzvání norskými hlídkami měla 

posádka odpovídat v angličtině či udávat jména britských bitevníků za svá. Blíže viz PETROW, R., 

s. 40. 
221 LIDDELL HART, B., Dějiny druhé světové války, Brno 2000, s. 74. 
222 Bombardéry RAF si při shazování letáků všimly aktivit v německých přístavech. Letecký průzkum na 

začátku dubna objevil bitevní křižníky kotvící ve Willhelmshavenu. Podezření potvrdil 6. dubna jistý 

neutrální vyslanec v Kodani, který pronesl, že jedna divize na deseti lodích se má za dva dny vysadit 

v Narviku. Blíže viz MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 19. 
223 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 99. 
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K realizaci operace Wilfred nakonec došlo v časných ranních hodinách 8. dubna, 

mezi půl pátou a pátou. O jejím průběhu do půl hodiny referoval londýnský rozhlas?24 

Německo položením minového pole získalo vhodnou záminku k ospravedlnění již 

probíhající operace. Reakce byla pro mnohé velice nejednoznačná, neboť 

Wilhelmstrasse v odpověď anglickému prohlášení pouze sdělila: "Německo bude vědět, 

jak reagovat."225 Ale co si mohli Spojenci pod tímto představit? I když prosakovaly 

poplašné zprávy o rušném dění v přístavech i na moři, nikdo se neodvážil určit, jak 

Německo odpoví. Bylo již uvedeno, že Hitlerovo námořnictvo nepředstavovalo pro 

loďstvo Velké Británie soupeře. 

Admiralita se snažila podnítit všechny bojeschopné lodě, aby se co nejvíce 

zapojily do napadání nepřátelských plavidel. Neuvědomovala si skutečnost, že 

německou prioritou nebylo válečné střetnutí na moři. Německá pozornost se obracela 

k pevnině. Loďstvo pro ně znamenalo pouze prostředek, jak se co nejrychleji dostat do 

Norska, pak pro ně pozbylo důležitosti. Stěžejní bylo dopravit tam co nejvíce vojáků, 

cesta zpět již byla pro německou admiralitu vedlejší a bezpředmětná. Aby splnily svůj 

výsadkový úkol, vždy se německé konvoje snažily uniknout britským námořním 

svazům. Přesto došlo k mnoha potyčkám. Například německý torpédoborec Bemd von 

Amim byl ráno 8. dubna v blízkosti Trondheimu napaden britským torpédoborcem 

Glowworm.226 Pokud by se německé loďstvo pouze připravovalo na případnou odvetu 

britské invaze, neměl by tento torpédoborec u norského pobřeží co dělat. Šarvátka byla 

jasným indikátorem, že německá strana chystá útočnou akci. 

Dalším alarmujícím důkazem o německé agresi byl incident z 8. dubna. Polská 

ponorka Orzel na své hlídkové plavbě Skaggerakem zaznamenala a posléze 

zkontrolovala neznámé plavidlo. Zjistila, že se jedná o německou transportní loď Rio de 

Janeiro?27 Ponorka ji torpédovala a ta se potopila. Místní rybáři z moře zachránili asi 

120 mužů, kteří tvrdili, že mířili do Bergenu na pomoc Norům, aby mohli bránit jejich 

vlast proti Spojencům. 228 To byl jasný signál, že německé vylodění je v plném proudu. 

Přesto Norové neučinili nic na svou obranu a dokonce této zprávě i odmítali uvěřit.229 

224 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s.530. 
225 SHIRER, W. L., Berlin Diary, The Joumal ofa Foreign Corresopondent 1934-1941, London 1941, s. 

243. 
226 HRBEK, J., Německá invaze do Norska 1940, in: Dějiny a současnost 22,2000, č. 2, s. 38. 

227 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 25. 
228 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, 1. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 531. 
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Velká Británie se po těchto jasných náznacích zachovala značně neadekvátně a 

irelevantně. Plán R-4 byl zamítnut. Admirál Charles Forbes230 byl značně zaskočen, 

poněvadž byl přesvědčen o průběhu německé invaze a navíc již s eskadrou tří velkých 

bitevních lodí a 1 O torpédoborců nastoupil cestu do Norska. V Rosythu byla připravena 

druhá eskadra křižníků, na níž se právě naloďovala vojska pro obsazení norského 

pobřeží v případě německého útoku. Obdržela rozkaz, aby přerušila činnost, vysadila 

vojáky bez výzbroje na břeh a co nejrychleji se připojila k loďstvu.231 Tehdy ještě 

převládal názor, že jejich úkolem bude zarazit německou flotilu, která se podle všeho 

snaží proniknout do Atlantského oceánu. Její pravý směr zůstal nepochopen. 

Zavládla všeobecná posedlost po stíhání a zajímání německých velkých plavidel. 

Admiralita rozpoutala honbu za trofejemi a přitom si neuvědomila, že přílišná 

koncentrace sil na velké křižníky mohla umožnit proplutí menších plavidel 

transportujících na svých palubách vojenské oddíly. Reakce britského velení na tyto 

transparentní akce se dnes jeví jako zcela nepochopitelná. Akce R-4 byla zrušena 

v době, kdy začínala německá operace, na jejíž zastavení byly britské plány původně 

navrženy. Velká Británie se soustředila pouze na splnění svého primárního plánu 

Wilfred, jehož provedení musela vláda zaštítit diplomatickými přípravami. Britové a 

Francouzi předložili norské a švédské vládě nóty, v nichž odsoudili dopravu železné 

rudy do Německa. 

Samotná norská vláda se příliš neznepokojovala událostmi posledních dnů a i 

nadále podceňovala možnost realizace německé agrese. Neviděla či spíše snažila se 

nevidět hrozící nebezpečí. Všichni oficiální představitelé se vzájemně ujišťovali, že se 

v severoněmeckých přístavech konají pouze bezpečnostní opatření pro případ 

spojenecké akce. Poplašné zprávy přicházely ponejvíce z německého území od 

norských úředníků, k nimž se dostávaly více či méně podložené údaje, že se něco děje. 

Místo toho, aby je brali vážně, sledovali britské aktivity. 

Mnohem více informací měla k dispozici dánská vláda, která byla zásobována 

novinkami z důvěryhodných zdrojů. Námořní atašé kapitán Fritz Kjolsen obdržel 

varování od svého holandského kolegy, plukovníka Gijsberta Jacoba Sase, který údaje 

o chystané okupaci Norska a Dánska získal od německého generálmajora Hanse 

229 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 25. 
230 Žil v letech 1880-1940. 
231 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 533. 
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Ostera232
, zaměstnaného v německé výzvědné službě. Díky svým antipatiím k Hitlerovi 

se osmělil uvést určité skutečnosti na denní světlo již před 1. dubnem 1940.233 Kjolsena 

nenechaly chladným a přiměly ho k rychlé reakci. Ovšem kodaňská vláda k jeho 

upozornění nezaujala žádné stanovisko. Její inertní jednání se projevilo i v dalším 

poplašném hlášení od majora Hanse Lundinga, jehož výzvědná síť v severním Německu 

hlásila pohyb německých jednotek k hranici s Dánskem?34 

Pokud se v německých plánech objevily invazní myšlenky, muselo si být 

Dánsko jisto svou porážkou. Jejich nížinaté území přímo vybízelo k nepřátelskému 

vpádu. Navíc přímé sousedství s agresivním a silným státním útvarem nedávalo příliš 

šancí dánské obraně. Německé motorizované jednotky měly po zdolání hranic ty 

nejlepší podmínky pro postup v ploché otevřené krajině. Obrana byla více než chabá a 

neměla přílišný význam.235 Němci ani závažnější problémy při tažení Dánskem 

neočekávali. Považovali jej za velice snadný cíl, kdy dánská krajina favorizovala spíše 

útočníky než obránce?36 

Nicméně si Německo při plánování nemohlo dovolit zanedbat či podcenit 

situaci. Pro zdar obou okupačních misí byl důležitý jejich rychlý průběh. I v případě 

Dánska by bylo jakékoli zdržení nemilé a mohlo by ohrozit úspěch souběžného 

norského tažení. Vše záviselo na plynulém postupu k severnímu cípu Jutského 

poloostrova, kde měla být obsazena strategická letiště, či na reakci vládních 

představitelů, zdali se odhodlají k okamžité kapitulaci. Falkenhorst musel pamatovat i 

na možnost, kdy by osamocené vojenské jednotky, ochotné bránit vlast, mohly značně 

zkomplikovat německý postup k severu. V zásadě se nějakých velkých zdržení 

neobával. Dánský strach z Hitlera byl všeobecně znám. 

Jinak tomu bylo v norských podmínkách, kde dlouhé a členité pobřeží, 

nedostatečnost pozemních komunikací, hornatost terénu a nepřející klimatické poměry 

takové sebejisté tvrzení nedovolovaly. To, že ovládnutí Norska bude tvrdý oříšek, bylo 

zřejmé již při letmém pohledu na mapu Skandinávie. Nejen doprava invazních jednotek 

232 Byl hlavním zástupcem admirála Wilhelma Canarise, hlavy německého Abwehru. 
233 PETROW, R., The BitterYears, New York 1979, s. 42. 
234 Tamtéž. 
235 Dánsko bylo jedinou zemí po vypuknutí druhé světové války, která snížila stavy svého vojska. 

V průběhu 6 měsíců zredukovalo množství mužů v aktivní službě o 50 %. V dubnu 1940 bylo ve 

službě ani ne 15 000 vojáků. Blíže viz PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 45. 
236 Tamtéž, s. 38. 
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daleko od německého zázemí, ale i roztroušenost okupačních bodů dodávaly operaci 

hazardní charakter. V neznámém, hornatém a pustém terénu bylo mnoho prostoru pro 

hrdinné obránce. Přestože Norsko dispnovalo spíše sporadickými vojenskými silami, 

dokázalo by v součinnosti s výše vyjmenovanými výhodami silně znepříjemnit postup 

německým uchvatitelům. Rozmístění norských jednotek zčásti kopírovalo rozprostření 

důležitých měst. Norské vrchní velení mělo vojsko rozděleno do šesti klíčových lokalit. 

Čtyři norské divize sídlily v Bergenu, Kristiansandu, Trondheimu a Oslu. Pouze jediná 

měla zázemí za polárním kruhem, v blízkosti Narviku, přesněji v městečku Harstad. 

Poslední divize byla umístěna poblíž švédských hranic, v silně zalidněném území na 

jihovýchodě Norska a její ústředí sídlilo v Haldenu?37 Ve většině případů šlo o přístavy, 

které se staly terčem německé útočné akce. 

Některé skutečnosti ohledně norských plánů měly být ještě doplněny, protože 

němečtí stratégové nechtěli nic opomenout. V jejich náčrtech zůstala spousta bílých 

míst. Proto bylo rozhodnuto, aby se údaje doplnily přímo od někoho povolaného, od 

Quislinga. Schůzka mezi ním a náčelníkem I. oddělení vojenské zpravodajské služby 

plukovníkem Hansem Pieckenbrockem, jehož zvolil samotný Hitler, se odehrála 

3. dubna v Kodani. Stěžejní náplní poměrně krátkého rozhovoru nebyla společná 

koordinace posledních kroků před invazí, nýbrž soubor na první pohled nezávazných 

informací.238 Výstižně to zhodnotil generál Keitel: "Pieckenbrock nehovořil 

s Quislingem o vojenských operacích. Pouze obdržel nějaké údaje ... například, jestli je 

přístav v Oslu opevněn; jestli má Narvik pevnosti a zdali mohou být hájeny, jestli jsou 

v Trondheimu jednotky atd."239 Quisling ochotně spolupracoval, aniž by byl zpraven o 

německých plánech či o datu jejich vykonání. Přestože věřil a samotná schůzka ho 

v tom utvrdila, že dojde k německému útoku, netroufal si odhadnout, kdy a v jakém 

rozsahu k němu dojde. 

Norsko přistoupilo k částečné mobilizaci v září roku 1939. Týkala se námořních 

sil a asi 7 000 vojáků. O čtyři měsíce později byla dodatečně povolána brigáda pod 

237 Tamtéž, s. 38-39. 
238 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Politica1 Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 207-208. 
239 Tamtéž, s. 208. 
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velením generála Carla Gustava Fleischera240
, jež byla umístěna na dalekém severu 

z důvodu sovětsko-finského konfliktu. Norské námořní síly byly velice slabé. Sestávaly 

se převážně z několika starých lodí, určených na ochranu pobřeží, a dvou 

pancéřovaných bitevních lodí. Pozemní vojsko nedisponovalo téměř žádnými tanky ani 

protitankovou výzbrojí a vlastnilo nevelikou protiraketovou ochranu. Země měla 

k dispozici vojáky z povinné základní služby, jejíž historie se datuje od 17. století. 

Dohromady čítala na 13 000 ozbrojených vojáků, z nichž se polovina vyskytovala 

v severních oblastech. Na pobřeží měli Norové umístěno pouze několik pevností.241 

Prostředky, jež mohlo Norsko použít na obranu své vlasti, byly tedy nepatmé. 

Na začátku dubna norská vláda řešila možnost všeobecné mobilizace. Jednání 

probíhala ve dnech 5. a 6. dubna. 242 Přes naléhání šéfa generálního štábu nebyl vydán 

příslušný rozkaz?43 Stalo se tak až několik hodin před německým vpádem, v noci z 

8. na 9. dubna. Branci se měli do služby dostavit do dvou dnů. To už bylo pozdě, neboť 

v době, kdy do hlavních postižených měst začali proudit záložníci, nebylo již co bránit. 

Jejich mobilizační střediska padla do rukou nepřítele.244 

V souvislosti se zaminováním norských výsostných vod vystoupil na veřejnosti 

ještě v ten samý den, tedy 8. dubna, Vidkun Quisling. Protestoval proti vzrůstajícímu 

tlaku Spojenců a vyzval národ, aby se semknul kolem Nasjonal Samlingu. Dále 

v prohlášení nabádal krále Haakona VII. 245
, aby zavrhl a propustil současnou vládu a 

pověřil jeho osobu sestavením nového ministerského sboru. Letáky s jeho provoláním 

se nesetkaly s žádnou odezvou. Tato epizoda se stala předzvěstí jeho ctižádosti, která se 

zatím nenaplnila. Nevzdával se a vyčkával. Spolu se svou suitou se ubytoval v osloském 

240 Žil v letech 1883-1942. Byl velitelem 6. norské divize, umístěné za polárním kruhem. V exilu mu byl 

svěřen post velitele sporadických norských sil v Kanadě. Posléze byl odvolán na místo vojenského 

atašé do Washingtonu. Pravděpodobně to byl jeden z důvodů, proč spáchal sebevraždu. 
241 FOX, A., The Power of S mall States, Chicago 1959, s. 81-82. 
242 DERRY, T.K., A History ofModem Norway, Oxford 1973, s. 373. 
243 LIDDELL HART, B., Dějiny druhé světové války, Brno 2000, s. 74. 
244 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 40. 
245 Celým jménem Christian Frederik Car) Georg Valdemar Axel žil v letech 1872-1957. Po referendu, 

které potvrdilo nezávislé Norsko jako monarchii, byl tento dánský princ zvolen 18. listopadu 1905 

norským králem a o půl roku později, 22. června 1906, korunován v katedrále v Trondheimu. Přijal 

jméno Haakon Vll. 
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Hotelu Continental, aby zde mohl být lépe k dispozici ostatním členům strany.246 Hotel 

se stal ležením, kde se v úzkém kruhu rokovalo o nejzávažnějším dění. Zde je také 

zastihly převratné události následujících hodin. 

Okupace Dánska 

Německá operace skutečně začala dle původního plánu v ranních hodinách 

9. dubna 1940. První obětí se stalo Dánsko, které padlo do německých rukou 

neobyčejně snadno. Vedle již zmiňované vojenské početní slabosti ovlivňovaly špatnou 

obranyschopnost Dánska i jiné faktory. Strach a podvědomá úslužnost Němcům zde 

hrály velkou roli. Aniž by si to uvědomili, pomáhali dánští vojáci Němcům při jejich 

výzvědných cestách. Několik dnů před stanovenou hodinou útoku porůznu přijížděli 

němečtí důstojníci v civilních šatech, aby prozkoumali hlavní dánské pevnosti. Pod 

maskou obchodníků se vloudili do přízně místních důstojníků a nahlédli tak do míst, 

kam by jinak neměli přístup. Jejich zvídavost se jim bohatě vyplatila, neboť si nyní 

mohli utvořit lepší představu o tom, co je při útoku bude čekat. Hlavním terčem se stala 

Citadela, stará kodaňská pevnost, sídlo dánského vrchního velení. Za účelem seznámení 

se s podmínkami v přístavu a možnostmi přístupu k vládním budovám přijel do Kodaně 

generál Kurt Himer. Snažil se vyzvědět co nejvíce, neboť byl vybrán za štábního 

velitele invazních sil pro dánskou misi?47 

Bylo nutné si Dánsko podrobit, pokud chtěla Třetí říše expandovat na sever. 

Výhodnou polohou lákala hlavně dánská letiště, která měla zajistit vzdušný koridor do 

Norska?48 Jeho ovládnutím by navíc získala kontrolu přístupů do Baltského moře skrze 

dánské úžiny Sund a Belty.249 Pozměněním Kranckeho plánu generálem Falkenhorstem 

mělo být Dánsko okupováno celé. Původně se kalkulovalo s ovládnutím severního 

Jutska a na povolení průchodu německých jednotek do tamních základen mělo být 

použito pouze diplomatického nátlaku. K vůli možné dánské rezistenci se 

Falkenhorstovi zdálo lepší zabezpečit se ovládnutím celého území, s důrazem na Kodaň, 

246 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 210. 
247 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 46. 
248 SHORES, Ch. a kol., Začátek cesty, podivná válka, Dánsko a Norsko, Plzeň 1996, s. 252. 
249 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. I 08. 

65 



celý ostrov Sjaelland a menší Fyn. Nyní byly předními studovanými cíli hlavní město a 

okolí Aalborgu na severním cípu Jutského poloostrova?50 

Akce byla zahájena dle předepsaného rozvrhu ve 4:50 ranního času, kdy se u 

vjezdu do kodaňského přístavu objevily první německé válečné lodě 8. invazní skupiny 

pod velením korvetního kapitána Wilhelma Schrodera.251 Poté začalo vyloďování, jež se 

nesetkalo s přílišným odporem. Ten nebyl znát ani po přestoupení dánské hranice 

v jižním Jutsku. Ani vylodění na strategickém ostrově Fyn nepostihly žádné větší 

komplikace. Po krátké přestřelce byla na ostrově Sjaelland zabrána kodaňská pevnost a 

sporadické boje se přesunuly před královský palác na náměstí Amalienborg, kde 

skutečný i propagační tlak kulminoval. Po celou dobu přelétaly nad Kodaní německé 

bombardéry, které se ovšem zdržely jakékoli útočné akce. Měly pouze demonstrovat 

sílu útočníků a psychicky zlomit vládní představitele. 

V paláci se mezitím shromáždili členové vládního kabinetu, aby se vyrovnali 

s nastalou situací a vznesli návrhy, jak dále postupovat. Neměli příliš na výběr, neboť 

německý vyslanec v Kodani Cecil von Renthe-Fink252 dánskému ministru zahraničních 

věcí Peteru Munchovi253 předložil memorandum, s nímž byl seznámen o den dříve 

generálem Himerem. V něm se Němci typicky alibisticky odvolávali na hrozbu 

spojeneckého útoku. Prohlašovali, že přistupují k obsazení strategických míst na 

Jutském poloostrově s cílem bránit tuto zemi. Navíc Dánům bylo uloženo, aby složili 

zbraně. Podle nejistých německých záruk jim měla být uznána územní integrita a 

politická nezávislost, pokud se rozhodnou kapitulovat.254 

Většina z vládních představitelů se hodlala vzdát a radila starému králi 

Kristiánovi X?55 kapitulovat. Proti byl pouze generál Wilhelm Wain Prior256
, vrchní 

velitel dánské armády, který králi navrhoval uprchnout do nejbližšího vojenského tábora 

a odtud zah~jit hrdinný boj za záchranu země. Na ten však chyběly prostředky, výzbroj i 

vojáci, což věděl jak on sám, tak všichni účastníci jednání. A skutečně, dánská 

250 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 33. 
251 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 98. 
252 Žil v letech 1885-1968. Během let 1936-42 působil jako německý velvyslanec v Dánsku. 
253 Žil v letech 1870-1948. V letech 1929-40 byl ministrem zahraničních věcí. 
254 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 48. 
255 Bratr norského krále Haakona VII. se narodil roku 1870 a Dánsku vládl od roku 1912 až do své smrti 

v roce 1947. 
256 Žil v letech 1876-1946. 
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rezistence byla minimální. Jejich armáda se za několik desítek minut vůbec neosvědčila 

a bylo zřejmé, že během následujících dnů nedojde k obratu.257 Král se nakonec 

přiklonil ke kapitulaci a vydal rozkaz, aby byl veškerý odpor zastaven. Raději se 

podrobil, než aby nechal zemi čelit naprostému zhroucení. 

V 6:20258 třímali Němci v rukou vysněný klíč k ovládnutí skandinávského 

prostoru. Nyní měli volný přístup k dánským vojenským zařízením, silničním a 

železničním spojením, tisku, radiovému vysílání či tradičně bohatým potravinářským 

zásobám a výrobkům. To to vše získali pod svou kontrolu, přesto asi o dvě hodiny 

později vláda oficiálně protestovala proti německému postupu. V Berlíně tak učinil 

dánský velvyslanec, ačkoli ihned dodal, že jeho vlast není schopna boje se svým jižním 

sousedem.259 Odpoledne již byla situace stabilizovaná a k uspokojení německých 

ambicí posloužil i králův odpolední projev k národu, v němž v duchu naprosté 

podřízenosti nabádal lid k loajalitě vůči německým okupantům.260 

Dánové ohodnotili svou pozici velice střízlivě. Věděli, že by proti mohutnému 

kolosu neměli ani nejmenší šanci a navíc tušili, že by ve svém boji zůstali osamoceni. 

Nemohli očekávat žádnou britskou pomoc. Již v únoru 1940 se Winston Churchill na 

setkání se skandinávskými novináři vyjádřil ohledně dánské obrany a garancí velice 

skepticky a usoudil, že nemohou uspět. Nesnažil by se Dánsku nic vytýkat v případě 

jeho napadení, již kvůli tomu, že by nebyl schopen poslat adekvátní pomoc. Bránilo by 

mu v tom sousedství s Německem?61 Pomoc by připadala v úvahu pouze u 

vzdálenějších zemí. Přesto v prvních několika dnech po invazi nezískalo Dánsko mnoho 

sympatií u zahraničních pozorovatelů svou přílišnou pasivitou a podřízeností vůči 

Němcům. Evropská veřejnost směřovala svou náklonnost k severnějšímu Norsku, kde 

situace probíhala poněkud odlišně, rozhodně ne podle německých představ. Dánsko, 

častokrát s ním porovnávané, s hrůzou hledělo k neslavné budoucnosti. 

257 Dánské námořnictvo vyšlo z celého střetnutí ostudně. Jejich lodě i pobřežní pevnosti nezahájily palbu 

na německá plavidla. Krátký průběh dokumentují i ztráty: na dánské straně 13 mrtvých a 23 

zraněných oproti 20 zraněným a zabitým německým vojákům. Blíže viz PETROW, R., s. 48. 
258 Tamtéž. 
259 SHIRER, W. L., Berlín Diary, The Joumal of a foreign corresopondent 1934--1941, London 1941, 

s. 246-247. 
260 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 50. 
261 Tamtéž, s. 45. 
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Útok na Norsko 

V Norsku se situace vyvíjela o poznání složitěji a komplikovaněji. Zde již vše 

nepostupovalo tak hladce, jak bylo předem vypracováno na papíře. Není se co divit, 

uvážíme-li smělý rozsah takové akce. Aby vše vycházelo podle pracně vyhotoveného 

scénáře, musely se výsadkové jednotky nepozorovaně dostat ke stanoveným cílům, 

přičemž se netolerovalo žádné zdržení. Vše muselo vyjít napoprvé, nebyla dána 

možnost opakování, neboť druhý pokus by byl ochuzen o prvek překvapení. Němci 

tímto plánem potvrdili svou odvahu, drzost a smysl pro hazard, neboť hodlali obsadit 

nejvýznamnější přístavní města po celém dlouhém norském pobřeží: Narvik, 

Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand a Oslo. 

Nejobtížnější bod operace představovala doprava invazních sil mořskou cestou 

do předem určených přístavů včas a v pořádku. Pokud by akce byla prozrazena a na 

moři zlikvidována mohutným britským loďstvem, němečtí vojáci by nespatřili norská 

nábřeží a neokusili by chůzi po jejich dlážděních. Proto se invazní skupiny snažily 

vyhýbat všem britským plavidlům, tušíce jejich převahu ve všech směrech. Každá 

chyba či neočekávaný výskyt nepřítele by mohl zhatit veškeré naděje. Raeder se již se 

svými obavami svěřil, ale tím se jich vůbec nezbavil. 

Napětí mezi německými námořními veliteli se projevilo již v pět hodin ráno 

7. dubna, kdy z Wilhelmshavenu vypluly první konvoje směřující k nejsevernějším 

bodům, k Trondheimu a Narviku. Spravně předvídali, že jejich cesta bude nejdelší a 

jejich paluby budou nejvíce vystaveny nepřátelským útokům. Plavba nebyla v žádném 

případě usnadněna, v průběhu dne se znenadání změnily povětrnostní podmínky a moře 

se rozbouřilo tak, že lodě byly těžko ovladatelné.262 Opile se potácely po hladině, navíc 

Britové číhali. Ti byli kvůli nepřesným a neúplným hlášením zmateni a mohli se pouze 

dohadovat, co německé manévry znamenají. Proto se admirál Forbes rozhodl raději 

rozdělit svůj svaz na dva, aby předešel různým nepředvídatelným situacím. Většina 

loďstva se otočila a plula na jih vstříc hlášeným německým plavidlům, zatímco zbytek 

pokračoval ve své plavbě k Narviku. Admirál docílil pouze toho, že oslabil své loďstvo 

a odvolal jej z prostoru, kde bylo nejpotřebnější.263 

262 Tamtéž, s. 52-53. 
263 Tamtéž, s. 55. 
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I přes problémy s neklidným mořem a docházejícími zásobami paliva se dostal 

německý 1. svaz určený pro Narvik včas k vytčenému cíli. Tvořilo jej deset 

torpédoborců pod velením komodora Friedricha Bonteho.264 Eskadra v čele s vlajkovou 

lodí Wilhelm Heidkamp již ve dvě hodiny ráno směřovala do Ofotfjordu, kde její 

nebezpečná cesta ještě zdaleka nekončila. Při vjezdu do fjordu, jediné přístupové cesty 

k Narviku, se střetla se dvěma zastaralými obrněnými loděmi pobřežní stráže, s nimiž 

se snadno vypořádala. Přístup byl otevřen. Město bránily pouze sporadické jednotky 

norské armády, navíc špatně vyzbrojené, málo trénované a nejistě vedené. Nebylo tedy 

žádným problémem zakotvit v přístavu a za doprovodu překvapených a zmatených 

norských důstojníků se nechat dovést před plukovníka Konrada Sundla265
, velitele 

pevnosti. 266 

Velící důstojník invazních sil, generálmajor Eduard Diet1267
, předstoupil před 

Sundla a vyzval ho, aby se narvická obrana vzdala, dříve než bude zničena. Zahrál si na 

srdečného přítele Norů, jehož jediným přáním je hájit severskou zemi proti britským 

nepřátelům. Také se oháněl tvrzením, že ostatní významná města již přijala německé 

vojáky. I když se generál snažil těžit ze Sundlových sympatií ke Quislingovi a Hitlerovi, 

přesvědčit jej nebylo lehké. Plukovník se raději spojil s ústředím 6. norské divize 

v blízkém Harstadu a odpověděl v souladu s jeho instrukcemi. Oznámil, že bude proti 

Němcům bojovat. Diet! začal znovu naléhat, aby si rozmyslel situaci, při níž přijde 

zbytečně o život mnoho norských vojáků. Nadto za předpokladu, že jejich porážka je 

více než zřejmá. Sundlo268
, navzdory svým přímým rozkazům z Harstadu, povolil 

Němcům vjezd. 

Město se vzdalo bez jediného výstřelu a již v 7:00 bylo cele v rukou nepřítele, i 

když jeho postavení nebylo vůbec růžové díky malé početnosti okupačních vojsk i pro 

špatné zásobování, kdy jen málo z tankerů překonalo strastiplnou pouť na daleký sever. 

Němce dále zneklidňovalo překvapivé zjištění, že se v celém narvickém distriktu 

264 Žil v letech 1896-1940 (10.4.). Již v roce 1914 se přihlásil k námořnictvu, bojoval v 1. světové válce. 

V listopadu 1939 byl jmenován komodorem. 

265 Žil v letech 1881-1965. 
266 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 58. 
267 Žil v letech 1890-1944. 

268 Po válce stanul Sundlo před vojenským tribunálem, ale díky jeho důstojníkům byl očištěn a zproštěn 

obvinění ze zrady. Byl nařčen pouze z nekompetentního jednání. Blíže viz PETROW, R., The Bitter 

Y ears, New York 1979, s. 59. 
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nenalézají žádné obranné pobřežní baterie. Jaká hrůza, nyní mohli Britové vplout do 

Ofotfjordu přesně tak, jak se to povedlo jim.269 Museli být stále ve střehu, nebezpečí 

mohlo přijít z moře i z pevniny. Přesto se jim podařil první krok k ovládnutí oblasti. To, 

že se Němci pokusili a dokonce s úspěchem ovládli Narvik, znělo neuvěřitelně. 

I na dalších, výše uvedených místech, Němci zaútočili. Například na jižním cípu 

Norska, kde se 4. skupina, vedená křižníkem Karlsruhe námořního kapitána Friedricha 

Rieveho270
, dostala před vjezd do Kristiansandu271

, hlavního sídla norského 

námořnictva. S pomocí leteckého útoku a vojenské lsti vplul Karlsruhe nepoškozen do 

přístavu, který byl velice brzy obsazen. Stejnou skupinou byl také dobyt přístav 

Arendal, ležící několik desítek kilometrů severovýchodně od Kristiansandu. 

K ovládnutí Stavangeru byla přijata úplně jiná strategie. Přístav a přilehlé polní 

letiště Sola mělo být obsazeno vzdušnými silami. Pokud by letiště patřilo do německého 

vlivu, mohla by odtud startující letadla napadat britské lodě slídící u norského pobřeží, 

účinně dosáhnout britských ostrovů a také převzít moc nad norským vzdušným 

prostorem.272 Letiště bylo vskutku po poražení jeho nevelké, ale hrdinné obrany, záhy 

ovládnuto parašutistickou jednotkou pod velením nadporučíka svobodného pána von 

Brandise.273 Po dobytí letiště byl už jen krůček k ovládnutí blízkého Stavangeru. Město 

se brzy bez odporu vzdalo. 

Mezitím se III. skupina pod velením kontraadmirála Huberta Schmundta274 na 

jeho vlajkové lodi Koln přibližovala k Bergenu. Tuto akci považovali Němci za 

nanejvýš nebezpečnou, kvůli blízkosti Velké Británie, vzdálené asi 8 hodin cesty. 

Britská plavidla, pokud již nehlídkovala u pobřeží, mohla doplout nečekaně brzy. 

Němci měli neuvěřitelné štěstí, i přesto, že se v Bergenu na jejich příjezd připravovali. 

Nám již známý admirál Tank - Nielsen jejich vpád očekával jako odvetnou akci na 

položení britských min do norských výsostných vod 8. dubna 1940. Různá hlášení 

potvrzovala jeho domněnku o směřování německých lodí k norským cílům. Admirál 

269 Tamtéž, s. 60. 
270 Žil v letech 1896-1981. Na přelomu dubna a června 1940 působil jako přístavní velitel v Oslu a 

posléze jako velitel pobřežních pevností v Oslofjordu. V roce 1943 dosáhl hodnosti viceadmirála. 
271 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 98. 
272 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 62--63. 
273 SHORES, Ch. a kol., Začátek cesty, podivná válka, Dánsko a Norsko, Plzeň 1996, s. 264. 
274 Žil v letech 1888-1984. Velitel průzkumných sil pro Weserlibung. 
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nechal hlídkovat pobřežní čluny v úzkých vjezdech Byfjordu. Pobřežní pevnosti byly 

v pohotovosti a všechna světla na pobřeží i v Bergenu zhasnuta, aby znemožnila 

snadnou orientaci britským válečným lodím.275 Přesto zůstala veškerá snaha bez efektu. 

Svými nepřesnostmi a chybnými rozhodnutími se Norové sami vyřadili z boje.Z76 

Němcům se nakonec výsadek povedl a již v 9:00 byl Bergen zcela v německých rukou. 

Námořní kapitán Helmuth Heye277 na těžkém křižníku Admiral Hipper278 se 

ocitl před Trondheimem, jehož se podařilo získat bez jediného výstřelu. Konvoj se 

lstivě dostal přes norskou hlídkující loď, jelikož na její dotaz odpověděl kapitán Heye 

anglicky: "Mám příkazy od vlády plout do Trondheimu- žádné nepřátelské záměry."279 

Zanechaje za sebou zmatenou norskou hlídku, proplul Admiral Hipper hlouběji do 

fjordu kolem norských dělostřeleckých baterií. Ty zahájily palbu příliš pozdě, až při 

průjezdu doprovodných torpédoborců. Bezúspěšně. Výsadkové jednotky se dotkly 

norské země pouze s desetiminutovým zpožděním oproti časovému rozpisu.280 Poté 

bezbranné město snadno obsadily. Tak rychlé a bezpečné proplutí nepřátelských 

jednotek fjordem, který byl obklopen obrannými pobřežními bateriemi, představovalo 

akci, na jejíž úspěšnost by nesázel nikdo ze spojeneckých odborníků. Ale Němci ve 

svém troufalém pojetí námořních operací využívali mnoha triků.281 

Nyní nastal prostor pro rekapitulaci celého německého tažení. Bylo bláznivé 

myslet si, že by plány vyšly dokonale. Většinu Němci splnili a někde i předčili vkládaná 

očekávání. Řada kroků jim vyšla a kromě jediného případu se jim námořní průlom 

zdařil. Němci měli na moři neuvěřitelné štěstí, do karet jim hrály zhoršené podmínky a 

špatná viditelnost. V nich se mohli ztratit hlídkujícím Britům. Zarážející je, jak málo 

vojáků k tomu stačilo. Výsadky byly opravdu skrovné: v Kristiansandu a Arendalu to 

bylo 1400 vojáků 196. pěší divize, v Bergenu 1900 vojáků 69. pěší divize, 

275 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 60-61. 
276 Hlídkové čluny nezaútočily na obrovská německá plavidla. Pevnostní reflektory, které měly ozářit 

vplouvající lodě a umožnit palbu norských děl, byly napojeny na stejný obvod jako potemnělé město. 

Byly tedy mimo provoz. Blíže viz PETROW, R., s. 60-62. 

277 Žil v letech 1895-1970. Nejvyšší hodností, kterou dosáhl, byl viceadmirál. 

278 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 98. 
279 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 60. 
280 Tamtéž. 

281 Podrobněji se tomuto tématu věnuje: SHIRER, W. L., Vzestup a pád Třetí říše, Dějiny nacistického 

Německa, Brno 2004, s. 619-620. 
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v Trondheimu 1700 vojáků 181. pěší divize a v Narviku 2000 či 2400 příslušníků 

3. horské divize. 282 

Jedinou vadou na kráse byl neúspěšný útok proti hlavnímu městu, k němuž 

směřovala 5. invazní skupina pod vedením kontraadmirála Oskara Kummetze283 na 

vlajkové lodi Bliicher.284 Hned od začátku neprobíhalo vše tak lehce, jako u ostatních 

německých svazů, poněvadž vniknutí do Oslofjordu bylo příliš brzy vyzrazeno. 

Nejnovější německý křižník, jediný, který byl hoden útoku na hlavní město, se potopil 

po střelbě z velké a starobylé pevnosti Oscarsborg, nedaleko úžiny Drobak. Zbývající 

německé lodě se pak raději stáhly zpět. Vojáci byli z válečných lodí vysazeni na 

východním břehu fjordu, čímž se veškerý naplánovaný postup zdržel a zkomplikoval. 

Hlavnímu městu tím byly poskytnuty čtyři hodiny náskoku. V době, kdy německý 

velvyslanec dr. Curt Brauer předával norskému ministrovi zahraničních věcí Hitlerovo 

ultimatum, nebyla jejich převaha podpořena žádnou válečnou lodí ani žádným leteckým 

přepadem. Přesto s příchodem noci padlo Oslo do německých spárů. 

První fáze operace Weseriibung se zdařila, i když celý průběh operace nemohl 

být ohodnocen zcela bez výhrad. Největší ztrátou byl křižník Bliicher, nejen pro svou 

hodnotu, ale i proto, že na své palubě převážel příslušníky Gestapa a značný počet 

úřednictva, kteří měli za úkol ovládnout norské správní úřady. Přesto Němci dosáhli 

svého. Značný podíl na úspěchu této akce nesla i britská nerozhodnost. Je neuvěřitelné, 

jak volnou měli cestu. Určitě se podivovali a ptali, kde bylo britské námořnictvo.285 

Norská reakce 

V brzkých ranních hodinách Norové procitli. Nyní se ukázalo, že jejich kalkuly 

a představy o neutrálním státě vně válečné vřavy nevyšly. Zemi zahalila směsice 

překvapení, zmatku a nedůvěry. Válka. Její první předzvěsti byly trestuhodně 

opomíjeny norskými politiky. Přes veškeré pochybnosti doposud převládalo 

přesvědčení, že by jakákoliv protinorská akce ze strany německých sil neměla příliš 

282 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 98. 
283 Žil v letech 1891-1980. Byl velícím důstojníkem pro osloskou operaci. 
284 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 98. 
285 SHIRER, W. L., 201

h Century Joumey, The Nightmare Years 1930-1940, Boston 1984, s. 481. 
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šancí na úspěch. Proti hovořily různé, již naznačené, ukazatele: přítomnost a dominance 

britského námořního svazu v Severním moři, dlouhé a těžce udržitelné norské pobřeží a 

možné obtíže při dobývání rozlehlých a nehostinných oblastí. Navíc si byli jisti, že 

Němcům nezavdali žádný politický důvod pro nepřátelské jednání. Tento prvek již 

vypíchl a zhodnotil předseda norského parlamentu, Carl Joachim Hambro286
: "Norsko 

nic nezískalo z Versailleské smlouvy; nebyl zde žádný problém zatemňující to, co je 

v diplomatickém jazyce nazýváno tradičním přátelstvím mezi dvěma národy."287 

V zásadě to bylo tvrzení správné, ale samo nemohlo zaručit přátelské a nevinné úmysly, 

jež Hitlerovo Německo nemělo. Ve hře byly jiné faktory, mezi nimiž neměly přátelské 

nebo korektní vztahy mezi národy přílišnou váhu. I kdyby nebyly tyto indikátory 

norskou vládou přehlíženy, mnoho by se pravděpodobně nezměnilo. 

Neočekávané se stalo skutečností. Skupiny lodí se blížily k norským 

strategickým lokalitám, aby ovládly svou novou kořist. I když byly včas zpozorovány, 

jak spěchají na sever, nikdo se neodvážil tvrdit, že by mohly protnout vody u 

Skagenu288 a směřovat do vyšších zeměpisných šířek. Podle Hambrova svědectví se 

v předvečer útoku i ti největší pesimisté obávali nanejvýš o budoucí osud Dánska, aniž 

by se stejnou možností počítali i pro Norsko.289 K takovému výsledku dospěla jednání 

vlády i parlamentu z 8. dubna, která se konala jako reakce na zakázané překročení 

hranic jejich výsostných vod. Britové do nich, jak již bylo řečeno, neoprávněně vnikli se 

záměrem položení minového pole. Hovořilo se nejen o britském aktu, ale i o incidentu 

s lodí Rio de Janeiro, již naznačující pravé německé záměry. Ovzduší bylo plné starostí 

a obav, ale možnost bezprostředního útoku si raději nikdo nepřipouštěl. V napjaté 

atmosféře, kdy nikdo nevěděl, co se stane v následujících dnech, hodinách a minutách, 

se nad hlavním městem rozezněl v jednu hodinu ranní dne 9. dubna protináletový 

alann.290 

V Dánsku Němci z vojenského i diplomatického hlediska prosadili svou až příliš 

snadno, v Norsku se museli vypořádat s odmítavým postojem norského krále i vlády. 

286 Žil v letech 1885-1964. Byl členem konzervativní strany, v letech 1919-1957 působil v parlamentu, 

1928-1934 byl předsedou strany. Předsedou parlamentu 1926-1933 a 1935-1945 a v letech 1939-1946 

prezidentem shromáždění Společnosti národů. 
287 HAMBRO, C. J ., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 2. 
288 Město v blízkosti mysu Grenen, na samotném cípu Jutského poloostrova. 
289 Tamtéž, s. 9. 
290 Tamtéž, s. 8-9. 
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V době, kdy se německé válečné lodě blížily k norskému pobřeží, svolal ministerský 

předseda Johan Nygaardsvold v I :30 norskou vládu k výjimečné poradě o vzniklé 

situaci. Bezprostředně po začátku jednání dorazily zprávy z Bergenu, potvrzující 

domněnku, že invazní síly plují pod německou vlajkou. Nyní byla norská vláda 

dezorientována, ale částečně si zachovala duchapřítomnost a smysl pro střízlivé 

ohodnocení situace. Ministr Koht ve 2:35 ráno potvrdil britskému velvyslanci, že 

Norsko je ve válce s Německem.291 

Německý velvyslanec v Norsku dr. Brauer dorazil do budovy norského 

ministerstva zahraničních věcí a předložil asi ve 4:45 ministru Halvdanu Kohtovi 

požadavky německé vlády na okamžitou kapitulaci.292 Ačkoli očekával jejich 

bezprostřední a rychlé přijetí, ministr zahraničí se k nim vyjádřil velice zdrženlivě. Po 

zběžném přečtení navržených požadavků se neodhodlal k přímé odpovědi, jelikož tu by 

musela nejprve prodiskutovat a potvrdit vláda. Brauer si nemohl dovolit časovou 

prodlevu způsobenou zdlouhavým jednáním vlády v době, kdy se německé jednotky 

začaly vyloďovat a obsazovat norské přístavy, které měly být do deváté hodiny ranní 

plně v jejich moci. Naznačil, že přijetí memoranda by mohlo znamenat i zastavení 

nepřátelské operace. Nakonec podlehl ministrovým argumentům, neboť vláda byla 

v této době již na ministerstvu zahraničních věcí shromážděna a mohla si tak v rychlosti 

předloženou listinu prostudovat.293 Ministr se zaručil, že jednání nebude trvat dlouho a 

že výsledek bude znám velice brzy. 

Memorandum bylo obdobou dokumentu současně odevzdaného dánským 

představitelům. Opět se v něm Němci stavěli do ochranářské pozice, když vyjádřili 

znepokojení nad přípravnými manévry Velké Británie a Francie na rozšíření války do 

neutrálních států okupováním Narviku a dalších míst v Norsku. Německo v něm 

argumentovalo úsilím předejít spojeneckým snahám vytvořit ze skandinávského území 

nástupiště pro budoucí otevření severní fronty. Údajně mělo k dispozici nevyvratitelné 

důkazy o chystané anglo - francouzské akci, která se měla uskutečnit během několika 

následujících dnů. Doslova se v dokumentu píše: "V této rozhodující fázi existenčního 

boje, který byl německému lidu Anglií a Francií vnucen, nemůže říšská vláda za 

žádných okolností strpět, aby se Skandinávie kvůli západním mocnostem stala bojištěm 

291 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971' s. 21 0-211. 
292 LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, Lodon 1943, s. 37. 
293 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 19-20. 
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proti Německu a norský lid byl přímo či nepřímo k válce proti Německu zneužit".294 

Anglie by tímto vyhlásila válku i neutrálním státům. 

Protože Němci usuzovali, že Norsko proti agresorům nejen nepodnikne žádné 

kroky, ale ani by jich nebylo schopno, pomohou jim v odporu svým vojskem i 

zbraněmi. Ze slov memoranda vyplývá, že Spojenci nedali Německu na výběr jinou 

alternativu, než zakročit proti jejich podlým záměrům v zájmu Norska. V žádném 

případě nepřicházejí jako nepřátelé, jejich jediným přáním je chránit neutralitu Norska, 

která byla již hrubě porušena spojeneckou akcí Wilfred. Takové vojenské zabezpečení 

nabízí Norsku jedinečnou záruku vyhnout se válečné vřavě na svém území. Čisté 

úmysly Němců mělo podpořit i následující tvrzení: "Německé vrchní velení nemá 

v úmyslu využívat svými vojsky obsazené body jako operační základny k boji proti 

Anglii, dokud k tomu nebude donuceno opatřeními Anglie a Francie. "295 Podle nich 

všechny jejich současné i budoucí kroky ohledně skandinávské oblasti vyplývají z tlaku 

Spojenců a jejich nekalých plánů. Na základě předchozích německo-norských vztahů 

prohlašovali, že nehodlají útočit na integritu a politickou nezávislost norského 

království. 296 

Spolu s memorandem přednesl Brauer i třináctibodový seznam požadavků, jehož 

prostřednictvím měla norská vláda spolupracovat s Němci. Pojednával o budoucím 

řešení norské koordinace s německými potřebami a v jednotlivých bodech se řešily 

následující okruhy. První bod nabádal, aby se všechen lid zdržel jakéhokoliv pokusu o 

odpor proti stávajícímu dění a podřídil se požadavkům německých vojenských aktivit. 

Další body se týkaly ovládnutí důležitých institucí a nástrojů pro výkon nezbytných 

vojenských operací. Norská armáda měla hladce spolupracovat s německým velením a 

předat jeho jednotkám veškerá vojenská zařízení, zejména pobřežní pevnosti, 

v neporušeném stavu. Pokud by domácí armáda postupovala dle pokynů, bylo by jí 

umožněno ponechat si své zbraně. Pro německé válečné účely měly být postoupeny i 

důležité komunikační tepny. 297 V dalším bodě se hovoří o poskytnutí údajů o rozmístění 

294 HÚBATSCH, W., WeserUbung: Die deutsche Besetzung von Danemark und Norwegen, Gottingen 

1960, s. 46J--464. ln: přílohy. 
295 Tamtéž, s. 464. 
296 Tamtéž. 
297 Speciálně se v bodu 6 přiložených požadavků k memorandu jedná o železnici, vnitrostátní a pobřežní 

lodní cesty. Blíže viz HÚBATSCH, W., WeserUbung: Die deutsche Besetzung von Danemark und 

Norwegen, Gottingen 1960, s. 463--464. 
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minových polí ve výsostných vodách. Norským lodivodům se přikazovalo, aby po 

obsazení i nadále vykonávali svou službu, tentokráte ve prospěch Třetí říše. Válečným a 

obchodním lodím se zakazovalo odplout z přístavů, stejně jako letadla nesměla 

vzlétnout z letišť. Opuštění norské půdy bylo povoleno pouze za předpokladu, že by 

dopravní prostředky měly namířeno do německých, popřípadě neutrálních baltských 

přístavů. Také všechny zpravodajské kontakty a poštovní služby s nepřátelským 

zahraničím měly být zastaveny. Dále se zakazovalo tisku a rozhlasu referovat o 

vojenském dění bez předchozího schválení wehrmachtu a pro vojenského velitele se 

vyhrazovala možnost oznamovat prostřednictvím rozhlasového vysílače všechna 

důležitá sdělení. Nadto jeden z posledních bodů nařizoval meteorologické službě, aby 

výsledky její práce byly výlučně využívány pro německé vojenské účely a nebyly 

poskytovány veřejnosti?9s 

Němci očekávali obdobný průběh jako v Dánsku. Ovšem v tomto případě se 

přepočítali, pro Norsko zde byly obsaženy zcela nepřijatelné požadavky. Jednání norské 

vlády bylo skutečně bleskové, jak ministr Koht slíbil. K tomuto memorandu se silně 

ultimativními prvky se vyjádřila zcela odmítavě. Stejně nevěřila, že by Němci mohli po 

jejich eventuálním kladném přijetí stáhnout svá vojska z norského území. Požadavky 

jasně určovaly německou vojenskou přítomnost v zemi a dominanci nad veškerou 

vojenskou technikou, komunikacemi i spojením se zahraničím. Takový diktát si 

nemohla nechat vnutit bez boje. Ministr Koht výsledek oznámil udivenému německému 

vyslanci se "skandálním" odůvodněním. Upozornil totiž na jeden z Hitlerových 

dřívějších projevů o národech, které se poníženě, pasivně a bez odporu podrobí 

vzniklému ohrožení. Takové si dle Hitlerova názoru nezaslouží přežít.299 Proto se 

norský národ a jeho vrcholní představitelé rozhodli odolat se zbraní v ruce takovým 

požadavkům, které by zahubily jejich nezávislost. Navíc v této době ještě memorandum 

nepodpořila německá námořní síla v Oslu, která by mu dodala na vážnosti. Norsko se 

tímto rozhodnutím dostalo do válečného stavu s Německem. Vláda také přistoupila 

k provedení již zmiňované mobilizace. 

Poté, co německý vyslanec odešel z budovy s nepořízenou, dorazil na jednání 

vlády i předseda Stortingu Car! Hambro. Do té doby byl plně zabrán do řízení akce 

zaměřené na záchranu archivních materiálů, důležitých protokolů, tajných zpráv i 

298 Tamtéž, s. 465-66. 
299 HAMBRO, C. .J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 20. 
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oficiálních pečetí. Navíc nařídil, aby se nákladní vozidla připravila k transportu listin a 

vydal instrukce, aby byli všichni stenografové v pohotovosti.300 Na tyto práce sám 

dohlížel v budově parlamentu. Nyní, na vládním jednání, upozornil předseda 

parlamentu na možnost evakuace královské rodiny, vládních představitelů a členů 

zákonodárného sboru z Osla dále do vnitrozemí. Za dočasný pobyt navrhl město 

Hamar301
, významný dopravní uzel, odkud směřují železniční i silniční tahy na všechny 

světové strany. Pokud by se situace vyvinula v naprosto bezvýchodnou, výborné 

spojení ke švédským hranicím zaručovalo definitivní únik. 

Premiér o tomto návrhu ihned telefonicky informoval hlavu státu, která jej plně 

podpořila. Tento čin musel být nějakým způsobem právně zakotven, aby nedošlo k jeho 

pozdější kritice, zpochybnění či odsouzení. Oprávněnost tohoto rozhodnutí musela být 

potvrzena a vykonána v souladu s ústavou, poněvadž samotný předseda Stortingu neměl 

dostatek pravomocí k přemístění sídla parlamentu a zahájení jednání v jiném městě.302 

Konkrétně se jednalo o článek 68 norské ústavy, v němž stálo: "Storting se obvykle 

každoročně schází první pracovní den po I O. lednu v hlavním městě státu, pokud se král 

pod dojmem mimořádných okolností, jako je nepřátelská invaze nebo epidemie, 

nerozhodne svolat Storting do jiného města."303 Navíc mohl král ve výše jmenovaných 

zvláštních případech, dle článku 69, povolat poslance Stortingu na zasedání i v jiném, 

než vymezeném období.304 Protože si uvědomovaly, že by mohly padnout do zajetí, 

rozhodly se vládní špičky tajně odjet z hlavního města. 

Nyní se musela vláda soustředit na technické problémy spojené s evakuací. Do 

sedmé hodiny byl připraven speciální vlak, který mohl pojmout většinu důležitých 

osobností. Parlamentní personál dostal kromě probíhajícího zajišťování a balení 

důležitých listin za úkol spojit se s poslanci a doporučit jim, aby se odebrali na osloské 

Východní nádraží. Dále bylo rozhodnuto, že se tímto způsobem do Hamaru dopraví i 

generální štáb. 305 Zvláštní vlak odvážející královskou rodinu, vládu i většinu norského 

parlamentu opustil Oslo v 7:30 a do Hamaru dorazil bez nejmenší známky podezření o 

totožnosti cestujících. Jedinou nebezpečnou situaci pasažéři zažili, když vlak míjel 

300 Tamtéž, s. 12. 
301 Město s 5000 obyvateli u jezera Mjosa, vzdálené asi 160 kilometrů od Osla. 
302 HAMBRO, C. 1., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 13. 
303 Tamtéž. 
304 ANDENAES, M.T., WILBERG, 1., The Constitution ofNorway, A Commentary, Oslo 1987, s. 82. 
305 HAMBRO, C. 1., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 14. 
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letiště v Kjelleru306
, na které Němci spustili letecký útok. V blízké stanici 

Lillestrommen byli nuceni vystoupit a ukrýt se v podchodech spojujících jednotlivá 

nástupiště na nádraží. Naštěstí nebyl vlak v německém krupobití zasažen a po chvilce, 

kdy útok ubral na intenzitě, mohl pokračovat v cestě.307 Bylo by zajímavé, jaké rozkazy 

by dostali němečtí piloti, pokud by se vědělo o totožnosti přepravovaných osob. Stal by 

se pak vlak jejich primárním cílem? Pravděpodobně ne. Asi by se soustředili pouze na 

zadržení jednotlivců, ne na jejich eliminaci. 

Příjezd vlaku do Hamaru zmátl představitele města i prosté občany, kteří ještě 

nebyli zpraveni o převratných událostech posledních hodin. Hamar se musel vyrovnat 

s přílivem prominentních uprchlíků a zajistit jim ubytování a volné prostory pro jednání 

vlády a Stortingu. Týkalo se to královské rodiny, ministrů, téměř 150 členů 

parlamentu308
, štábních důstojníků, tajemníků jednotlivých ministerstev a rozličného 

doprovodného personálu. Některé osobnosti zvolily automobilovou dopravu, například 

premiér dorazil se svou rodinou do Hamaru až v brzkém dopoledni. Po celý den 

proudily do města zástupy cizích diplomatů, které následovaly přesun norských 

politiků. Objevilo se zde osazenstvo britského, francouzského či polského 

velvyslanectví. Dále se zde usídlili zástupci Spojených států amerických, Dánska, 

Švédska, Belgie či Nizozemska.309 Hamar se stal novým "hlavním městem" s pestrou 

mezinárodní účastí. Novou funkci města potvrdil i příjezd většiny novinářů z Norsk 

Telegrambureau, centrální agentury pro distribuci zpráv z domova i ze zahraničí, která 

zde vytvořila své nové zpravodajské středisko. 

Hamar se stal dočasným útočištěm pro všechny, kteří něco znamenali v řízení 

státních záležitostí. Zasedání Stortingu pod předsednictvím C. J. Hambra se sešlo již 

odpoledne. Na setkání se projednávaly uplynulé události tak, aby všichni členové byli 

seznámeni s překotným vývojem posledních několika hodin. Semknutost národa 

v tomto pohnutém čase se odrazila i v atmosféře konaného zasedání. Zúčastnění 

poslanci se vyjadřovali v duchu solidarity, již se nerozlišovali na jednotlivé politické 

strany, neustále soupeřící mezi sebou o moc a přízeň voličů, ale nyní představovali 

306 Po léta fungovalo jako cvičiště pro norské piloty. Blíže viz HAMBRO, C. J., I saw it happen in 

Norway, London 1940, s. 16. 
307 Tamtéž. 
308 V Hamaru bylo přítomno 146 poslanců z celkového počtu 150. Blíže viz HAMBRO, C. J., I saw it 

happen in Norway, London 1940, s. 17. 
309 Tamtéž, s. 23. 
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jednolitou masu. Navíc byl na jednání přijat návrh předsedy Stortingu o schvalování 

vládních rozhodnutí bez dalších možných debat a průtahů.310 

Mezitím byla situace v Oslu značně nepřehledná. Lidé se probouzeli do 

zmateného a podivného rána. Ulice se zaplnily zvědavými občany i přibývajícími 

německými vojáky, kteří na dotěrné dotazy místních obyvatel odpovídali stále stejnou 

frází. Nikdo nevěřil v nevinné úmysly německého velení, jež je sem mělo vyslat pouze 

za účelem pomoci údajně ohroženému norskému národu. Město opouštělo mnoho 

dobrovolníků toužících připojit se k norské armádě, aniž by tušili její početní stav nebo 

připravenost k boji, a osvobodit zemi od nájezdníků. Mnozí mladíci s nadšením a 

odhodláním již během dne potají vyjížděli z hlavního města, aby se přidali k tzv. 

železnému kruhu, jenž měl údajně svírat celé město. Žádný takový ve skutečnosti 

neexistoval.311 Dezinformace tohoto druhu můžeme přičíst na vrub splašenému vývoji, 

kdy do Osla přicházely zprávy, navzájem si protiřečící a znemožňující vytvořit si jasný 

úsudek o dění v samotném centru města i v jeho nejbližším okolí. Ani tisk příliš 

nepomohl dezorientovanému obyvatelstvu. Místo toho, aby vnesly tolik potřebné světlo, 

ranní noviny po celé zemi referovaly pouze o událostech starších půlnoci. Lidé si mohli 

přečíst o incidentu s plavidlem Rio de Janeiro, ale o přelomových posledních hodinách 

novinové stránky beznadějně mlčely.312 

Oslo bylo po odjezdu hamarského vlaku zahlceno čilým ruchem, poněvadž se 

vládní garnitura snažila na poslední chvíli zachránit vše, co bylo v jejích silách. 

Usilovala o odvoz toho nejdůležitějšího, z čeho by mohli Němci profitovat. Kromě 

různých tajných listin a oficiálních dokumentů se jednalo o důležité komodity, které 

bylo třeba dostat z hlavního města dříve, než se jej zmocní nepřítel. Ministr zásobování 

Trygve Halvdan Lie313 se snažil zachránit z osloských skladů mnoho tun cukru, obilí a 

ropy. 314 Plné ruce práce s organizováním úkrytu zlatých rezerv z norské národní banky 

:HO Tamtéž, s. 21. 
311 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 69. 
312 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political ldeas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 212. 
313 Žil v letech 1896-1968. Byl členem Strany práce a v období 1935-39 byl ministrem spravedlnosti. 

V průběhu roku 1939 vystřídal několik dalších ministerských postů. Byl ministrem obchodu a 

průmyslu, později ministrem zásobování a námořní dopravy. V únoru 1940 byl jmenován ministrem 

zahraničních věcí. V červnu 1945 podal demisi. 
314 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 21. 
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měl ministr financí Oscar Fredrik Torp315
. V následujících dnech a měsících se rozjel 

nevídaný a odvážný podnik, který si uložil za cíl dopravit bez úhony zlatý poklad mimo 

hlavní město, později i z území Norska, nejlépe do bezpečí britských bank.316 

Příliv německých vojáků, proudících z vyloďovacích oblastí východně i západně 

od Osla, byl podpořen i leteckými výsadky. Letadla, které burácela nad Oslem plnila 

dva úkoly: dopravit na stanoviště německé vojáky i s vybavením a vyvolat u norských 

obyvatel strach a paralyzovat je. Některá letadla shodila na město několik bomb, aby 

byly varováním pro ty, kteří by chtěli odporovat. Pokud by možní odpůrci neuposlechli, 

město by bylo stiženo ničivým leteckým útokem? 17 Němečtí vojáci bez problémů 

zajistili kolem jedné hodiny odpolední nechráněný osloský radiový vysílač. Poněvadž se 

křižník Bliicher s kompetentním personálem na palubě potopil, neměli již Němci 

dostatek osob pro převzetí a ovládnutí takových institucí, jako pošty nebo telegrafní a 

telefonní centrály. Posily dorazily až druhého dne. 318 

Německému výsadku se nepodařilo splnit významnou položku na jejich 

seznamu, a to zajistit hlavu státu a zabezpečit si její loajalitu a plnou spolupráci. Král 

odmítl nejen všechny požadavky, ale navíc jim proklouzl i s celou vládou a 

poslaneckým sborem daleko od hlavního města. Nastalo politické vakuum, jak na 

německé, tak norské straně. Díky nedostatečnému personálu nemohli Němci ihned 

zajistit vládní organizace a Oslo se po odchodu norských představitelů stalo opuštěným 

městem. 

Vzniklé situace využil Vidkun Quisling, který se jistě cítil odstrčen německými 

přáteli poté, co nebyl zasvěcen do finální verze útoku na Norsko. Velitelé invazních 

jednotek totiž striktně dodržovali vydaná varování, vznesená proti důvěryhodnosti 

předsedy Nasjonal Samlingu. Quisling se nechtěl vzdát a sám se rozhodl ukořistit 

veškerou moc. Ovšem někteří historici poukazují na jiné skutečnosti, jež ho staví spíše 

do pozice zmanipulované loutky. Těmi ovládajícími měli být Albert Viljam Hagelin a 

315 Žil v letech 1893-1958. Byl předsedou Strany práce v letech 1923-1940. Od roku 1935 byl starostou 

hlavního města. Za svoji politickou kariéru zastával řadu ministerských postů. V letech 1935-6 byl 

ministrem obrany, 1936-9 sociálních věcí, 1939 až do března 1942 ministrem financí. Poté do 

listopadu 1945 ovládal opět resort ministra vnitra a do roku 1948 ministra zásobování. V letech 1951-

1955 se stal ministerským předsedou. 
316 Tento poklad v hodnotě 240 miliónů korun byl odvezen více jak 20 nákladními auty z Osla. Blíže viz 

KAN, A. S., Dějiny skandinávských zemí, Praha 1983 

m HAMBRO, C. 1., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 47. 
318 Tamtéž, s. 49. 
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velice ambiciózní Hans Wilhelm Scheidt, tedy Nor a Němec, kteří do hotelu 

Continental dorazili kolem osmé hodiny ranní. 319 Po poradě nabyl Quisling přesvědčení, 

že je předurčen vést norský stát. Scheidt ho pravděpodobně ujistil, že si Německo přeje, 

aby sestavil novou vládu a navíc jej povzbudil sdělením, že Hitler s radostí posvětí tuto 

akci s ujištěním nastolení takových poměrů, jež by směřovaly k navrácení německo

norských vztahů, panujících před invazí.320 A Quisling se samozřejmě nerozpakoval 

s německým požehnáním získat pro svou osobu post ministerského předsedy. 

Prvním tahem samozvaného premiéra byl radiový projev k národu v 19:32 dne 

9. dubna, v němž zopakoval, v jakém nebezpečí se Norsko ocitlo v důsledku britského 

porušení neutrality, a zdůraznil, že německá vláda nabídla Norsku veškerou pomoc. 

V této souvislosti Quisling odsoudil jednání norské vlády slovy: "Jako odpověď na 

nabídku k řešení této situace, která je pro naší zemi neudržitelná, nařídila 

Nygaardsvoldova vláda všeobecnou mobilizaci a udělila norským ozbrojeným silám 

rozkaz, aby se německé pomoci nekompromisně postavily se zbraní v ruce."321 Protože 

norská vláda uprchla, cítil se povinen převzít moc a udržovat pořádek v zemi tím, že se 

sám prohlásil předsedou vlády i ministrem zahraničí a také ustanovil nové členy 

kabinetu. Již od rána přemýšlel nad jejich jmény a zprvu nevěděl, zdali má vybírat 

pouze ze členů Nasjonal Samlingu, nebo ministerské posty propůjčit i představitelům 

jiných stran. Nakonec se souhlasem Scheidta zvolil první variantu.322 Mezi osmi 

navrhovanými se nacházel i Albert Hagelin jako ministr obchodu. 323 Dále vyzval lid 

k úplné loajalitě k německým vojákům a jejich aktivitám. Jakékoli porušení klidu by se 

dle jeho slov rovnalo zločinu. Quisling využil usurpované moci k zrušení 

Nygaardsvoldovou vládou vyhlášené mobilizace a nařídil úplnou spolupráci s Němci. 

Všichni měli nadále dodržovat rozkazy vydávané novou "Národní vládou". 

319 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 212. 
320 Tamtéž, s. 215. 

321 
Quisling ruft Norwegen, M unchen 1942, s. 94. 

322 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 213. 
323 Mezi dalšími navrhovanými byli profesor Birger Meidell jako ministr školství a náboženských 

záležitostí, policejní ředitel Jonas Lie jako ministr spravedlnosti, de. Gulbrand Lunde jako ministr 

sociálních věcí, prof. Ragnar Skancke jako ministr práce, major Ragnar Hvoslef jako ministr obrany, 

architekt Tormod Hustad jako ministr zemědělství a statkář Frederik Prytz jako ministr financí. Blíže 

viz HAYES, P. M., s. 14. 
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Quislingův projev musel zmást všechny posluchače, jelikož byl vysílán přímo 

z hlavního města, a tudíž nemohl být brán na lehkou váhu. V stup do osloské radiové 

stanice mu pravděpodobně umožnil Scheidt v době, kdy již byla Němci 

ovládána.324 Vysílání částečně způsobilo odvetnou reakci legitimní vlády, která chtěla 

dezinformovaným norským obyvatelům uvést vše na pravou míru a protestovat tak proti 

krokům samozvané národní vlády. Proto musela být v Hamaru zavedena nová 

provizorní vysílací stanice a v éteru se objevil vysvětlující hlas Halvdana Kohta.325 

Quisling vytvořil novou, kolaborující vládu. Postrádala legální základ, neboť 

nerespektovala původní kabinet, jeho existenci a pravomoce. Vyhlášení nové vlády 

zamotalo hlavu také Němcům, neboť tato kuriózní situace znamenala přítomnost dvou 

předsedů vlády a dvou kabinetů v zemi. Nejvíce byl Quislingovým chováním zaskočen 

Curt Brauer, který byl obeznámen s nezáviděníhodným a izolovaným postavením 

norského nacistického Vůdce na politické scéně i s jeho minimální veřejnou podporou. 

Navíc nebyl přesvědčen o jeho kvalitách a kompetencích k výkonu takového postu. Tou 

dobou dlel velvyslanec ve společnosti plukovníka Pohlmana, důstojníka Falkenhorstova 

sboru, který byl ohromen stejně jako on. Ve svých instrukcích totiž neobdržel žádnou 

zmínku o možném simultánním postupu s Quislingem a nadto se netajil dosavadním 

nelichotivým obrazem, jaký si na něj utvořila zpravodajská služba.326 Z toho jasně 

vyplynulo, že v německých invazních plánech nebylo místo pro samozvaného premiéra. 

Ani Brauer s ním nepočítal. Obával se, že Quislingův kabinet může jednání s legitimní 

norskou vládou zkomplikovat či dokonce znemožnit. Přesto postupoval opatrně, neboť 

byl velice prozíravým a zkušeným diplomatem. Raději se pokusil s Quislingem najít 

společnou řeč, setkat se s ním a zjistit jeho názory a zamýšlené kroky.327 

Nicméně Quislingovo arogantní a nabubřelé chování Brauera přesvědčilo, že 

bude muset být mnohem opatrnější a podezřívavější. Na velvyslancovo pozvání 

odpověděl Quisling velice arogantně. Vzkázal mu, že "pokud se chce setkat s norským 

premiérem, musí přijít a vidět mě."328 Když mu německý vyslanec vyhověl a dorazil za 

ním, nenabyl k němu pražádné důvěry. V hotelu Continental se oba muži nedokázali 

324 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 72. 
325 HAMBRO, C. 1., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 22. 
326 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971' s. 218. 

m PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 72. 
328 Tamtéž. 
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dohodnout na společném postupu. Quisling se ujistil, že Briiuer nesouhlasil s jeho 

projevem. Německému velvyslanci se naopak nepodařilo proniknout do myšlenek a 

plánů svého soupeře. 329 Proto se telefonicky spojil s Ribbentropem do Berlína, aby ho 

osobně informoval o nejnovějších událostech a poradil se s ním na dalším postupu. Oba 

nebyli nadšeni Quislingovou osobou a jeho jednáním, ale přesto se nechtěli příliš okatě 

stavět proti němu, neboť tušili jeho kontakty s Rosenbergem. Ribbentrop nelenil a 

okamžitě zavolal Hitlerovi, aby vše vyřešil. Vůdce se kochal svým úspěšným norským 

tažením a pln optimismu, možná překvapivě, souhlasil s Quislingovou rolí předsedy 

vlády. Ke své nelibosti mu musel Briiuer od nynějška plně pomáhat a zvát ho na 

důležitá vyjednávání s králem,330 což nečinil. Quislingova šťastná hvězda se konečně 

objevila nad obzorem. Nyní, po potvrzení své funkce samotným Hitlerem, se cítil 

pánem situace. 

Nezáviděníhodná Briiuerova pozice nadále krystalizovala. Musel se smířit s tím, 

že již od brzkých ranních hodin nastaly komplikace různého druhu. Přestože byl 

v podstatě jedinou zplnomocněnou osobou pro řešení okupační situace, nevěděl si s ní 

nyní příliš rady. Musel okamžitě najít řešení, ale před ním se kupily samé překážky. 

Jednou z nich byla ztráta křižníku Bliicher s administrativními posilami na palubě, další 

odhodlání norské vlády nekapitulovat a vydat se na cestu odporu a v neposlední řadě 

výskyt Quislingova kabinetu. Rozhodl se tudíž pro dvojakou politiku, kdy se na jedné 

straně snažil nevybíravými i násilnými prostředky o zajetí unikajících norských 

prominentů a na druhé zvolil umírněný vyjednávací postoj vůči Nygaardsvoldově 

vládě. 331 Nyní vyčkával, která z variant přinese kýžené ovoce. 

Vraťme se nyní do Hamaru, kde ministerský předseda Nygaardsvold právě 

oznámil králi abdikaci vládního kabinetu. Bylo neuvěřitelné, že se úspěšný ministerský 

předseda chtěl po pěti letech od svého jmenování vzdát funkce. Proti hovořily závažné 

faktory. V situaci, kdy existovaly dvě vlády, by bylo nanejvýš nešťastné cele vyměnit 

legitimní ministry. 332 Pro zachování klidu v zemi a předejití možných zmatků mezi 

obyvatelstvem v době, kdy byla pod palbou Quislingova radiového vysílání a kdy byly 

329 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 221 a 218. 
330 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 73. 
331 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971' s. 217. 
332 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 24. 
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hlavní novmy v německém područí, bylo nesmírně důležité konzervovat současný 

vládní kabinet. A navíc, pokud byly jejich možnosti ovlivňovat veřejné mínění oslabeny 

malou operační oblastí, pouze v nejbližším okolí Hamaru. To byl názor předsedy 

Stortingu, s nímž král plně souhlasil a vládní rezignaci odmítl přijmout. 

Král cítil, že by bylo vhodné podpořit rozhodnutí o budoucnosti vlády, 

sestávající se doposud z představitelů jedné strany, i členy jiných politických uskupení. 

Za účelem odsouhlasení nepřijetí rezignace se král sešel za přítomnosti ministrů se 

zástupci zbylých parlamentních stran. Byly to Johan Ludwig Mowinckel333 za levici, 

Jon Sundb/34
, jeden z předních představitelů Agrární strany, a Carl Hambro za 

konzervativce. Tím jednání získalo vyšší punc validity. Konečným řešením se mohlo 

stát rozšíření Nygaardsvoldova kabinetu o tři nové ministry bez portfeje335
, jež by tak 

mohli reprezentovat celé politické spektrum. Přístup k rozhodování by podle tohoto 

návrhu neměl být nadále otevřen pouze zástupcům vítězné strany, Strany práce.336 

Mezitím se v průběhu odpoledne přibližovaly k Hamaru německé motorizované 

jednotky. Norští představitelé se cítili ohroženi a začali jednat o eventuálním ústupu do 

Elverumu, 25 mil vzdáleného městečka. Byly učiněny všechny nezbytné kroky, 

umožňující rychlý přesun. Jejich speciální vlak mohl do deseti minut opustit stanici. 

Když přípravy vrcholily, byli Němci pouhých 16 kilometrů od svého cíle?37 Nikdo 

nelenil, všechna jednání byla pro zatím přerušena a začala evakuace. Okolo osmé hodiny 

večerní dorazil vlak spolu s prvními z automobilové kolony do Elverumu. Opět se rozjel 

kolotoč potíží s hledáním ubytování pro tolik osob. 

Přerušená jednání se v provizorním umístění v místních kolejích dala opět do 

pohybu a otevřela závažný bod, týkající se žádosti německého vyslance o další kolo 

vyjednávání s vládou. Ta nakonec navrhla, že bude do hlavního města k dr. Brauerovi 

vyslána zvláštní delegace. Poté Storting zvolil členy této deputace tak, aby ministra 

zahraničí Kohta doprovázeli zástupci všech tří opozičních skupin. Opět se hlavními 

m Žil v letech 1870-1943. Byl členem sociálně liberální strany "Venstre". Norskému vládnímu kabinetu 

předsedal v letech 1924-26 a znovu v letech 1928-31 a 1933-1935. 
334 Žil v letech 1883-1972. V rozmezí let 1932 až 1933 zastával post ministra financí. 
335 Stalo se až 22. dubna 1940. 

w, HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 26. 
337 Tamtéž, s. 27. 
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aktéry měly stát Jon Sundby, Johan Ludwig Mowinckel a navíc Ivar Lykke338
• Bylo 

rozhodnuto, že se ještě v noci vydají na cestu.339 Díky průsaku informací o tom byl 

německý vyslanec včas zpraven. Vděčil za to osloskému policejnímu řediteli Kristianu 

Welhavenovi a jeho kontaktům s Terje Woldem340
, norským ministrem spravedlnosti?41 

Brauer mohl s nadějí vzhlížet k otevření nových rozhovorů. Plány s delegací norské 

vládě zhatil dalším telefonátem, když nabádal k setkání výlučně s králem a vyjádřil 

ochotu přijet za ním do Elverumu. Haakon VII. tuto nabídku přijal a sjednal si s ním 

schůzku na příští ráno. Původní delegace proto zůstala na místě a vyčkávala výsledku 

zítřejšího setkání.342 

Storting mezitím rokoval o návrhu svého předsedy, hovořícím o úplném 

zplnomocnění vlády při rozhodování o budoucích krocích a postojích za těchto 

nepříznivých podmínek, kdy byl norský národ v defenzívě. Plná moc měla platit i 

v případě, že vláda opustí zemi. Bylo příznačné, že takové návrhy byly v pohnuté a 

vypjaté atmosféře přijímány jednomyslně, stejně jako odhlasování odročení 

parlamentního shromáždění až do poválečného období. Aby byla zajištěna paleta všech 

možných názorů a reprezentativnost politické elity, rozhodl Storting o prozatímním 

delegování dvou zástupců z každé opoziční strany, kteří měli být připuštěni k jednání 

vládních představitelů. 343 

Během noci se ukázalo, že němečtí pronásledovatelé nic nesleví ze svého úsilí. 

Již dosáhli Hamaru a nyní postupovali i k Elverumu. Úkolu použit síly se zhostil 

kapitán Spiller, německý letecký atašé v Oslu, který se neohroženě pustil do stíhací 

akce. Nedaleko jejich cíle byl v 1 hodinu ranní dne 1 O. dubna zastaven norským 

plukovníkem Otto Rugem344
, pověřeným ochranou královské rodiny a vlády. Jeho 

obranná jednotka, složená z příslušníků několika různých divizí, nebyla početná a už 

m Žil v letech 1872-1949. Byl členem konzervativní strany. V letech 1926-28 působil jako ministerský 

předseda. 

339 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 29. 
340 Žil v letech 1899-1972. Jako ministr spravedlnosti působil v letech 1939-45. 
341 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971,s.220. 
342 LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, London 1943, s. 48. 
343 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 29-30. 
344 Žil v letech 1882-1961. Převzal vrchní velení norských ozbrojených sil po generálu Lakkem. Později 

byl internován v Německu. Bezprostředně po válce byl opět jmenován vrchním velitelem norské 

armády. 
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vůbec ne adekvátně vyzbrojená. A však splnila svůj úkol a přemohla sebevědomé 

Němce,345 kteří se demoralizováni navrátili zpět do Osla.346 

Vyčerpávající evakuační přesuny se musely nanovo rozběhnout. Nyní byla 

vybrána téměř neznámá vesnička Nybergsund v blízkosti švédských hranic, 

severovýchodně od Elverumu. Král při této příležitosti rozhodl, že jeho snacha, 

princezna Martha bude i s jeho vnoučaty347 poslána do Švédska k jejím rodičům.348 

Bylo nevhodné, aby tři malé děti byly vystaveny nejen dlouhému trmácení, ale i 

nebezpečí zajetí a špatného zacházení. Nikdo jiný z královské krve neuvažoval o 

emigraci na švédské území. Pokud by vládní představitelé opustili norskou půdu, 

potvrdili by tím kapitulaci a podrobení Norska německým okupantům. Navíc mohli 

přivést do potíží stockholmskou vládu, která by musela zaujmout vyhraněné stanovisko 

ke konfliktu. Nyní se již nehovořilo jen o nordické solidaritě, která jistě existovala, ale o 

nerozšiřování válečného stavu i do okolních zemí. Norové nechtěli víc, než zachovat 

švédskou neutralitu, kterou mohli využít například na nákup zbraní a munice. 

Takto ve zkratce asi vypadal první den invaze z pohledu norských občanů. Ani 

v nejstrašnějším snu si nepředstavovali takový vývoj událostí. Nečekali, že by Německo 

bylo schopno útoku, neboť po řadu let sledovalo politiku vyznávající srdečné sympatie 

a přátelství. 349 Předseda norského parlamentu o tomto aktu agrese napsal: "V případě 

Norska se Němci pod rouškou přátelství pokusili ochromit během jedné temné noci 

život našeho národa, mlčky, vražedně, bez vyhlášení války a bez sebemenšího varování. 

Velmoc, která se po léta prohlašovala za přítele, se náhle změnila v nepřítele na život a 

na smrt"350 Norský národ nemohl uvěřit, že jakékoliv předchozí styky s německými 

obyvateli byly utvořeny pouze za účelem špionáže. Samozřejmě to byla obvinění velice 

přehnaná, ale něco pravdy se na nich mohlo nalézt. 

345 Samotný kapitán byl smrtelně postřelen a později svým zraněním podlehl. Blíže viz PETROW, R., 

The Bitter Years, New York 1979, s. 74. 
346 Tamtéž. 
347 Princezna Ragnhild Alexandra (* 1930), princezna Astrid Maud Ingeborg (* 1932) a princ Harald 

(* 1937). 
348 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 32. 
349 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 544. 

350 Tamtéž, s. 545. 

86 



Zahanbení Spojenců 

V řadách Spojenců můžeme tušit jenom velké překvapení, bezmocnost a vztek. 

Při troše snahy mohli těmto událostem předejít. Byla to obrovská rána. Sebevědomí 

z námořní převahy dostalo povážlivé trhliny. Nyní museli Spojenci jednat velice rychle, 

aby alespoň zvrátili dosavadní nepříznivý vývoj a zlepšili si svoji reputaci. Hned na 

8:30 nechal ministerský předseda svolat válečný kabinet, aby se poradil o následném 

postupu proti německé agresi. Ten se shodl, že by Churchill měl pověřit velitele 

domácího loďstva Forbese očištěním Bergenu a Trondheimu od nepřátelských sil. 

Dalším očekávaným krokem mělo být vyslání expedičních sborů, které by zajistily 

znovudobytí těchto míst. Ovšem nejdříve se měla vyjasnit námořní situace. 351 V té době 

se admirál Forbes nalézal na úrovni Bergenu. První rozkaz, který k němu dorazil 

z Londýna, zněl: "Připravte plány útoku na německé válečné a transportní lodě 

v Bergenu a na ovládnutí přístupů k přístavu za předpokladu, že opevnění jsou dosud 

v rukou Norů." To samé se předpokládalo v případě Trondheimu. 352 

Admirál Forbes navrhl, aby byl do útoku vyslán svaz viceadmirála Laytona. 

Admiralita návrh vrchního velitele schválila a v ll :30 viceadmirál opravdu odplul se 

4 křižníky a 3 torpédoborci.353 Po poradě s Churchillem byl nakonec hazardní útok 

odvolán.354 Admiralita se snažila neriskovat. Neměla záruky, že obranná postavení jsou 

v norských rukou. A o tom se dalo pochybovat. Celá Laytonova skupina se stáhla na 

svou výchozí pozici. Při návratu k hlavnímu loďstvu byla jeho skupina napadena 

leteckým útokem. To byla zbraň, které se britská strana nemohla vyrovnat. Kvality 

německých leteckých sil se nedaly popřít. 355 Nyní se skutečně projevily původní britské 

obavy, spojené s obsazením norských letišť. Bylo nesnadné operovat v dosahu, 

351 Tamtéž, s. 534. 
352 Tamtéž, s. 535. 
353 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 46. 
354 Mezitím letecký průzkum zjistil, že se v Bergenu nalézají dva křižníky. Původně chtěl Layton vyslat 

do fjordu svých sedm torpédoborců a křižníky nechat jako krytí u obou ústí. Nyní uvažoval jinak, 

neboť na souboj se dvěma nepřátelskými křižníky by jeho torpédoborci nestačili, a proto by musel 

zavolat na pomoc hlídkující křižníky. Ty Layton nechtěl ztratit. Blíže viz MACINTYRE, D., Narvik, 

Praha 1989, s. 47. 
355 Při odpoledním útoku bombardérů byl potopen torpédoborec Gurkha a křižníky Southampton a 

Glasgow byly poškozeny. Blíže viz CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se 

bouře, Praha 1992, s. 536. 
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respektive doletu, německých letounů. Britská strana měla v tomto ohledu velký deficit, 

jelikož poloha jejich základen mnoho šancí k leteckým operacím neposkytovala. 

Většina se nacházela mimo dolet.356 Velitel Domácího loďstva také přehodnotil 

možnost nasazení letadlové lodi Furious na nepřátelské lodě, kotvící v Bergenu. 357 Pro 

Brity byla příliš cenná na to, aby byla ohrožena. Vkrádá se otázka, zdali se britské 

loďstvo neskládalo spíše z výstavních kousků, kterých si admiralita natolik cenila, že je 

raději držela v uctivé vzdálenosti od vážnějšího střetnutí. 358 

Forbes se za této situace rozhodl provést útok na Trondheim, který dosud nebyl 

pokryt německou leteckou převahou. Situace se změnila až později, 1 O. dubna, kdy bylo 

dobyto letiště Vaemes, nalézající se v blízkém sousedství Trondheimu. Využívání 

tohoto třetího nejdůležitějšího letiště v Norsku bylo pro Němce v následujících několika 

týdnech omezeno, protože se norská jednotka dobrovolníků zmocnila staré pevnosti 

Hegra v blízkosti letiště a částečně tak bránila jeho využívání.359 

V Londýně se i nadále horečně jednalo. Odpoledne začalo zasedání Nejvyšší 

válečné rady, na níž se dostavili Reynaud, Daladier a admirál Jean Francois Darlan.360 

Nejprve se zabývali rekapitulací posledních událostí a dospěli k názoru, že se německá 

akce neuskutečnila v důsledku zaminování norských výsostných vod.361 Nikdo nevěřil, 

že okupace byla spuštěna jenom díky spojeneckému postupu. Naopak zavládlo 

přesvědčení, že plánování probíhalo nezávisle na jejich vlastních přípravách. Tato 

operace si vyžádala natolik důkladné přípravy, které by se v takové kvalitě a koordinaci 

nemohly odehrát narychlo. Samotná operace Wilfred nemohla být bezprostředním 

impulsem k útoku na Norsko, jelikož se německé transportní lodě vydaly z domovských 

přístavů na cestu za severským dobrodružstvím již 5. dubna, dlouho předtím než začali 

Britové pokládat miny v norských výsostných vodách. 362 

356 Toho mohly dosáhnout pouze těžké bombardéry. Blíže viz SHORES, Ch. a kol., Začátek cesty, 

podivná válka, Dánsko a Norsko, Plzeň 1996, s. 240. 
357 Furious byla jedinou letadlovou lodí v Domácím loďstvu. Blíže viz HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy 

nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 1993, s. 109. 
358 Útok na Bergen byl přenechán těžkým bombardérům, startujícím ze základen na Orknejských 

ostrovech. Blíže viz HRBEK, 1., HRBEK, J., s. 109. 
359 FEN, A., Nazis in Norway, London 1943, s. 37. 
360 Žil v letech 1881-1942. V roce 1939-1942 působil jako vrchní velitel francouzského námořnictva. 

·
161 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 538. 
362 Fridtjof, Why Norway, A Contribution to the History of Germany's Aggression against the North, 

London b. d., s. 3. 
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Porada neměla řešit, jak a proč se tak stalo. Spojenci nyní museli zaujmout 

rychlé a pádné stanovisko k celé situaci a hledat nejschůdnější prostředky ke zvrácení 

nepříznivého vývoje. A k čemu dospěli? Shodli se, že pokud to bude možné, měly by 

být vyslány jednotky do ohrožených norských přístavů. Vypracovali i plány na 

uskutečnění expedice. Dvě britské divize, které byly původně určeny pro finskou 

operaci, se nyní nacházely ve Francii. Díky tomu bylo v Británii k dispozici již jen 

jedenáct praporů. Ale jejich odplutí provázely značné komplikace, docházelo ke 

zpožděním, někdy i o pár dní. Jak se dále projevilo, při rychlém průběhu a charakteru 

střetnutí, tato zdržení figurovala jako rozhodující. 

Ve Velké Británii to vřelo. Všichni byli zaskočeni a zahanbeni posledními 

rychlými a překvapivými událostmi. Odpovědnost za neúspěch ležela na bedrech 

admirality. Winston Churchill jako její hlavní představitel musel čelit mnoha 

obviněním. I nadále spoléhal na námořní převahu, která se podle něj jistě dříve či 

později projeví. Navíc se bránil osočování, že Spojenci nedokázali Norsku poskytnout 

záštitu před německým útokem. To opravdu nemohli, neboť se snažili až přespříliš 

dodržovat norskou neutralitu. A pokud se ji už rozhodli obejít, nepředpokládali, že ji 

Němci tak rychle poruší, a to razantním způsobem. Nyní byli znechuceni brutalitou 

německého vpádu. 

Spojenci se snažili vypátrat postoje dalšího státu, kterého se německá blesková 

operace také dotýkala. V hlavách politiků se honily ty nejčernější myšlenky. Co by se 

dělo, kdyby Němci zaútočili i na sousední Švédsko? Vyslanec Victor Mallet363 byl 

ihned v ranních hodinách 9. dubna instruován, aby se otázal švédské vlády, co hodlá 

podniknout ve věci německé invaze do Norska. Švédská odpověď přišla po tajném 

projednávání v Riksdagu364
. Byla zásadně proti jakémukoliv zatažení do války. 

Stockholmští představitelé nehodlali vstoupit do války na straně Norska. Ochotni 

bojovat byli pouze v případě, že by byli sami ohroženi.365 Poté by byli donuceni se 

bránit všemi dostupnými prostředky. A jak známo, Švédové měli kvalitní armádu, s níž 

mohli bez problémů vtrhnout do Norska, kde by se mohli spojit se spojeneckými 

jednotkami.366 

363 Žil v letech 1893-1969. Působil jako britský velvyslnec ve Švédsku po celé válečné období, v letech 

1940-45. 
364 Švédský parlament. 
365 WOODWARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London, 1962, s. 32. 
366 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 546. 
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Francouzská strana se pokusila poslat misi ke Švédům, aby je povzbudila. Její 

vyslanec ve Stockholmu předal ráno 1 O. dubna švédskému ministru zahraničí 

memorandum, slibující pomoc v případě německé invaze. Britský velvyslanec v Paříži 

sir Ronald Campbell se vyjádřil, že výprava musí zahrnovat také reprezentanty 

ostrovního království. Britská strana se k tomuto návrhu stavěla rezervovaně.367 

Připadalo jí velice nebezpečné vtáhnout švédský stát do války s tak mocným nepřítelem 

a navíc se jim zaručit vydatnými posilami. Bylo by nerozumné za každou cenu 

rozšiřovat válku na Skandinávském poloostrově, když hrozilo otevření západní fronty. 

Spojenci se měli snažit nerozptylovat své síly. Vyvstaly další obavy, neboť Švédsko by 

mohlo vykoupit svou neutralitu veškerou železnou rudou, kterou by Němci požadovali 

po celé blížící se léto.368 I přes vstřícný švédský postoj ke Spojencům by takový nátlak 

mohl zaznamenat zcela opačný průběh. Proto se Britové snažili umírnit francouzské 

plány. Za těchto okolností by měla vyslaná delegace doporučit Švédům vytrvání v jejich 

neutralitě, ledaže by se Němci pokusili získat jejich rudná naleziště. Pak by se měli 

vzepřít. I když jim byla tato neutralita v podstatě proti mysli, bylo to jistější. Nakonec se 

francouzští představitelé ztotožnili s tímto názorem. V noci z ll. na 12. dubna byl 

Mallet instruován, aby se mise nesnažila přemluvit Švédsko pro politiku provokování 

Německa. Pouze je měla ubezpečit, že pokud se rozhodnou vstoupit do války, mohou 

počítat s podporou Spojenců.369 

Naopak Němci se dmuli pýchou a hrdostí. Bylo to zřejmé z vítězoslavného 

ovzduší, které provázelo berlínskou tiskovou konferenci, urychleně svolanou na 

dopoledne dne 9. dubna. Na ní byli zahraniční novináři seznámeni s ranními událostmi 

se všemi podrobnostmi, které si mohli Němci dovolit uveřejnit. Podle očitého svědectví 

se Ribbentrop tvářil jako by mu patřil celý svět a velice zkresleně hovořil o předložení 

memoranda oběma vládám a vysvětloval, proč k invazi došlo. Zavrhl kroky Velké 

Británie a Francie, jejichž jediným záměrem bylo prostřednictvím norských základen 

zaútočit na Německo.370 Opět označil německé skutky za odpověď na spojenecké 

nepřátelství a prezentoval je jako jediné možné obranné mechanismy pro Třetí říši a 

norský lid: "Německo okupovalo dánskou a norskou zemi, aby tyto státy chránilo před 

367 WOODWARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London, 1962, s. 32. 
368 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 546. 
369 WOODWARD, L., British Foreign Policy in the Second World War, London, 1962, s. 33. 
370 SHIRER, W. L., Berlín Diary, The Joumal ofa Foreign Correspondent 1934-1941, London 1941, s. 

245. 
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Spojenci a ubránilo jejich pravou neutralitu až do konce války. Takto byla slavná část 

Evropy uchráněna jisté zkázy."371 Přitom mu sekundoval jeho tiskový mluvčí, který 

stran toho spustil: "Říšská vláda tudíž očekává, že norská vláda a norský lid bude mít 

plné pochopení pro německý postup a nebude jakkoli vzdorovat."372 

Jak daleko pravdy bylo toto tvrzení, se Berlín dozvěděl až později, když začaly 

prosakovat prvé nelichotivé zprávy. Ve večerních novinách se přesto objevovaly 

kratičké oslavné články, naprosto nekriticky povznášející a velebící průběh invaze do 

obou zemí. Oas Angrift psal: "Je to jeden z nejbrilantnějších skutků všech dob." A 

Borsen Zeitung opatřily akci tímto komentářem: "Anglie jde chladnokrevně přes mrtvá 

těla malých národů. Německo brání slabé státy proti anglickým lupičům ... Norsko by 

si mělo uvědomit oprávněnost německé akce, která byla podniknuta k zajištění svobody 

norského lidu."373 Rosenberg také netajil radost, když ve svém deníku napsal: "Dnes je 

velký den německých dějin." A následně vyjádřil naději, že by Quisling mohl sestavit 

vládu. Ve svých zápiscích také přímo cituje Hitlera: "Tak jako v roce 1866 vznikla 

Bismarckova říše, tak dnešním dnem vzniká Velkogermánská říše."374 

Královo odmítnutí 

Norský král přijel do Elverumu na schůzku s německým vyslancem ve smluvený 

čas v ll :00 dopoledne I O. dubna. Jelikož se dr. Brauer na své cestě opozdil, musela být 

odložena až do odpoledních hodin. V 15:00 se konečně setkali.375 Samotná audience 

netrvala dlouho, během I O minut byla u konce. 376 Ačkoli Brauer požadoval jednání 

s králem mezi čtyřma očima, musel se nakonec smířit s tím, že se po uplynulých 

minutách do rozhovoru vloží i ministr zahraničí. Panovník argumentoval nespornými 

fakty, vyplývajícími z norské ústavy. Jako král nemohl sám učinit žádné politické 

rozhodnutí. 377 

371 Tamtéž, s. 246. 
372 Tamtéž., s. 245. 
373 SHIRER, W. L., Vzestup a pád Třetí říše, Dějiny nacistického Německa, Brno 2004, s. 621. 
374 Das politische Tagebuch Rosenbergs, Miinchen 1964, s. 125-126. 
375 HAMBRO, C. J.,l saw it happen in Norway, London 1940, s. 38. 
376 LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, London 1943, s. 49. 
377 HAMBRO, C. 1., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 39. 
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Zjevení Quislinga na politické scéně zamíchalo i německými požadavky, jež 

byly tímto ex post pozměněny. Nyní musel Bdiuer připojit jeden z nejdůležitějších 

bodů, a to akceptování nové osloské vlády, která je jako jediná přijatelná pro Německo. 

Záměrem bylo legálně potvrdit přítomnost německých vojsk v zemi přijetím 

Quislingova kabinetu, který by se stal propagátorem spolupráce. Velyslanec stran toho 

podotkl, že stačí pouze doplnit do včerejšího memoranda jisté dodatky.378 Němci sice 

vsadili na vůdce Nasjonal Samlingu, ale ten nebyl tím pravým mužem se širokou 

podporou v zemi. Tuto skutečnost potvrdili Haakon VII. i Halvdan Koht, kteří se o 

tomto požadavku vyjádřili velice skepticky, neboť Quislingova strana neprokázala 

v posledních několika volbách pražádnou důvěru norského lidu.379 Proto se ministr 

zahraničí dotázal, zdali si německá vláda dokáže představit sestavení spolupracujícího 

norského kabinetu z jiných osob, než nyní navrhovala. Brauer tuto možnost odmítl, i 

když připustil možné personální změny na ministerských postech. Pouze místo premiéra 

bylo bez diskuze zajištěno pro Quislinga.380 

Král německému vyslanci naznačil, že nehodlá vydat žádné oficiální prohlášení, 

dokud nebude jeho obsah projednán a schválen zbytkem vládního kabinetu. I když se 

Brauer opět snažil vše maximálně urgovat, nakonec souhlasil s pozdržením. V 17:50 

nastoupil zpáteční cestu, přičemž bylo dohodnuto, že asi v půli cesty, v městečku 

Eidsvold, se telefonicky spojí s ministrem zahraničí.381 Král se navrátil do 

Nybergsundu, kde vládě vyložil německé návrhy. Podle Mowinckela, který se s ním 

bezprostředně po ukončení slyšení v Elverumu setkal, byl král pevně rozhodnut, jak má 

postupovat. Takto popsal jeho postoj: "Ale pokud dospěje vláda k závěru, že zájmy 

země vyžadují podrobení se německým požadavkům, on sám by nepodpořil jmenování 

Quislingovy vlády a byl by donucen k abdikaci."382 

Svůj postoj zopakoval Haakon VII. i před shromážděnými ministry a tím je 

utvrdil i v jejich vlastním náhledu. Nikdo z norské vlády nemohl přimhouřit oči nad 

takovým zřejmým porušením ústavních práv, jakým byl Quislingův uzurpovaný post. 

378 LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, London 1943, s. 49. 
379 Ve volebním roce 1933 získal Nasjonal Samling téměř 28 000 hlasů, tedy 2,23 %. V roce 1936 se 

počet hlasů snížil na I ,9 %. V obou případech žádný člen Quislingovy strany nezasedal v parlamentu. 

Blíže viz HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 67-68. 
380 Tamtéž, s. 40. 
381 Tamtéž, s. 40--41. 
382 LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, London 1943, s. 52. 
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Jednohlasně odmítli, aby se stal hlavou legální vlády. Nejen z osobních důvodů, kdy by 

museli opustit své posty, ale i z morálních, kdy nechtěli dohnat zemi do záhuby. Šok 

z německého přepadu byl natolik velký, že dal vzplanout silnému vlastenectví. Bylo 

jejich ctí nevydat ji do německých rukou. Koht byl o tomto rozhodnutí zpraven ve 20:00 

a mírně překvapený Brauer se pak jeho prostřednictvím dozvěděl o konečném 

stanovisku. Toto sdělení jej pranic neuspokojilo a pro jistotu se zeptal, zdali bude i 

nadále pokračovat norský odpor. Koht mu stroze odpověděl: "Ano, jak dlouho to bude 

možné.'d83 

Německý vyslanec takovou odpověď ve skrytu duše očekával. Naplno se u něj 

projevila nechuť ke Quislingovi, kterému dával za vinu ztroskotání posledních 

rozhovorů. Antipatie byly oboustranné, neboť novopečený premiér během noci z 9. na 

1 O. dubna pochopil, že v Brauerovi nalezl silného odpůrce. Tehdy poslal Welhavenovi, 

právě se vracejícímu ze sezení s velvyslancem, pozvánku na setkání, s níž se hlava 

osloské policie nehodlala ani zabývat.384 Byla to další známka nepřátelství mezi ním a 

německým velvyslancem. Navíc mu vyrostl i další odpůrce v osobě von Falkenhorsta, 

s nímž se Brauer setkal při svém návratu z Elverumu. Generál sice německému 

velvyslanci přímou pomoc v boji proti Quislingově samozvané vládě nepřislíbil, 

nicméně ho uklidnil svým postojem, když nehodlal podporovat někoho, kdo znamená 

překážku pro mírové německo-norské jednání. 385 

V ten samý večer, kdy dostal vyslanec odmítavou odpověď, rozladila norská 

vláda Němce ještě jedenkrát. Vydala totiž prohlášení k národu, aby byl informován 

nejen o drzých německých nabídkách, ale i o hrdém postoji královského domu. Lidé se 

tak mohli dozvědět, že král zdiskreditoval Quislingovy snahy o vytvoření nové vlády 

tím, že vyjádřil plnou důvěru nynější vládě a Stortingu. V žádném případě nehodlal 

jmenovat Quislinga předsedou vlády. Přesněji ve znění stálo: "Král nebyl schopen 

podrobit se požadavku, který by Norsko redukoval na závislý stát. Žádné vládě, která 

nemá důvěru norského lidu, nemůže být dána moc. "386 Vláda velice ostře odsoudila 

německý útok a vyzvala národ, aby neustal v boji. "Vláda se obrací k celému národu a 

prosí pomoci v udržení právního řádu: norské ústavy, svobody a nezávislosti." A na 

383 Tamtéž, s. 53. 
384 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Po1itica1 Ideas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971, s. 221. 
385 Tamtéž. 
386 HAMBRO, C. 1., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 42. 
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jiném místě k tomu dodala: "Norská vláda se cítí přesvědčena, že celý svět zavrhne tuto 

agresi. Ale především je ujištěna, že norský lid bude namáhat každý nerv ve svém úsilí 

znovu povznést svobodu a nezávislost, kterou se cizí mocnost pokusila s brutální silou 

zlomit." Norský kabinet byl sice pln obav, ale do budoucnosti se díval s určitou dávkou 

naděje. V závěru proklamace se vyjádřil, že věří ve vítězství velkých idejí, kterým byla 

v ' 1 ' 387 zeme verna po sta eti. 

Německý vyslanec se nyní pokusil také zakontrovat v ranním rozhlasovém 

vysílání. Jeho cílem bylo podkopat Quislingovu pozici tak, aby jej znemožnil nejen před 

zraky norských občanů, ale také před svými německými nadřízenými. Představil svého 

protivníka jako hlavní překážku pro uzavření rozumné dohody ve snaze přímo 

zainteresovat jisté norské kruhy v boji proti němu. Pomohl mu v tom i předchozí králův 

projev z lokálních vysílačů, v němž kategoricky zamítl podporovat kabinet sestavený a 

vedený Quislingem.388 Neúspěchpři vyjednávání by alespoň mohl využít k podkopání 

vratkých základů administrativy vůdce Nasjonal Samlingu. 

I v Německu začínali vnímat Quislingovu osobu a promarněná jednání 

s prchající vládou jako katastrofu. Nevěřili vlastním uším. Takový běh událostí si jistě 

nepředstavovali, Hitlerovi a jeho stoupencům pomalu docházela trpělivost. Nedokázali 

nastolit legitimní, jim poplatnou vládu, a navíc se norský ozbrojený odpor začal rodit a 

nabírat na větší intenzitě. Němci nyní s konečnou platností pochopili, že se nebude 

opakovat dánská situace. Takový nesouhlas na politické scéně nečekali. Původně se 

domnívali, že se jedná pouze o demonstrativní prohlášení, která nemohou být myšlena 

vážně. Podle nich Norové nakonec svým tvrdohlavým a neoblomným postojem 

promarnili poslední možnost se s Němci rozumně dohodnout. 

Německá trpělivost dosáhla svého vrcholu a nic už ji nemohlo zabránit, aby 

přetekla. Hitler se nyní odhodlal k razantnímu kroku. Chtěl zabít dvě mouchy jednou 

ranou, to jest zbavit se naráz vlády i krále. Vydal patřičné rozkazy, které operovaly 

s krvavým provedením akce. Všechny prostředky k vyjednávání již byly vyčerpány, 

nyní musely nastoupit zbraně. V poledne 11. dubna se objevilo nad vesničkou 

Nybergsund, kam se král Haakon a vláda uchýlili, německé letectvo. Srovnalo ji se 

zemí. Celý nálet trval asi 2 hodiny, během nichž 7 kroužících letounů shodilo přibližně 

387 Tamtéž, s. 42--43. 
388 HAYES, P. M., Quis1ing, The Career and Po1itica1 Ideas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971, s. 225. 
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20 až 25 bomb a vytvořilo kulometný déšť nad prostorem. 389 Ale nacistům tento 

radikální tah nevyšel, neboť se všichni včas ukryli do nedalekého zasněženého lesa.390 

Naštěstí nikdo z vlády ani z malého počtu usedlíků nebyl zabit, pouze jejich domky 

byly zničeny. Zprvu se Němci domnívali, že nálet byl úspěšný. O tom svědčí deníkový 

zápis jednoho z pilotů, který byl později v severním Norsku zajat: "ll. dubna, 

Nybergsund. Osloská vláda. Vše zničeno."391 

Aby Němci neponechali nic náhodě, ve stejný den bombardovali i město 

Elverum, neboť si nebyli jisti, zdali tam král ještě nepřebývá. Pro jistotu a pro jejich 

vrozenou důkladnost zaútočili na město bez sebemenšího zaváhání. Zde byly ztráty na 

majetku i na životech přirozeně mnohem vyšší. Zničeno bylo asi 1200 domů a celková 

materiální škoda se vyšplhala až přes 6 milionů norských korun. V Nybergsundu bylo 

zaznamenáno asi 200 zničených položek v hodnotě asi 350 000 korun392
, které 

zahrnovaly obydlí farmářů, stodoly i jejich vybavení. V Elverumu bylo navíc 54 osob 

zabito a ll O zraněno. Velkou měrou to bylo způsobeno vzplanutím místní nemocnice a 

leteckého krytu.393 

Samotný německý vyslanec nebyl nadšen spuštěním této operace, raději dával 

přednost uspořádání dalšího setkání s králem. Ovšem ten na jeho návrhy nereagoval.394 

Po tomto incidentu král i vláda pochopili, že pro Němce jejich životy neznamenají 

vůbec nic. Stali se překážkou a živými terči. Útoky z ll. dubna plně odhalily, jak moc 

se německý styl konání neslučuje s mezinárodním pojetím práva a konvencí. Od toho 

dne byli norští vrcholní představitelé štváni a pronásledováni Němci a pro nadcházející 

týdny nuceni stěhovat se z místa na místo. Ze zničeného Nybergsundu celá vládní 

karavana zamířila do města Rena v údolí 0ster. Pak se přesunuli do známého údolí 

Gudbrands, jenž rozděluje dva mohutné masivy Skand. Tam již mohly být automobily 

vyměněny za železnici. Vlak je v největší tajnosti odvezl do městečka Otta. 395 

WJ LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, London 1943, s. 53. 
390 Podle očitých svědectví dopadly první dvě bomby pouze 22, 5 metru od místa, kde se král ukýval. 
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394 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 
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O tom, že se museli král i vláda začít skrývat, svědčí prohlášení Haakona VII. z 

13. dubna, v němž mimo jiné uvedl: "Naše pozice je dnes taková, že vás nemohu 

informovat, kde v Norsku já, korunní princ a vláda sídlíme. Ozbrojené německé síly 

vedly násilný útok proti nám, když jsme byli v malém vesnickém obvodě nechráněni a 

bez opevnění. Výbušniny, zápalné bomby a kulomety byly nejbezohlednějším a 

nejbezcitnějším způsobem namířeny proti civilnímu obyvatelstvu a proti nám. Záměr 

útoku mohl být pouze jeden: ihned vyhladit všechny z nás, kdo byli shromážděni 

rozřešit těžkosti a podporovat zájmy Norska."396 Gudbrandské údolí již přestávalo být 

bezpečným, jelikož v blízkosti města Dombas byl v odpoledních hodinách dne 

14. dubna na třech místech proveden úspěšný německý parašutistický výsadek. Aby 

vyvázli náhlému nebezpečí, snažili se prominentní uprchlíci postupovat dále 

k severozápadu, do distriktu Romsdal, kde se jejich provizorním stanovištěm mělo stát 

pobřežní město Molde.397 

Norský vojenský odpor prozatím situaci okupantům příliš nekomplikoval, neboť 

norské jednotky byly nekompletní, špatně vyzbrojené a vycvičené, bez kvalitního 

velení. Jen se tak prozatím Norskem bezradně potácely. Mnoho důstojníků i prostých 

vojáků bylo dezorientováno a nedovedlo si představit, co se vůbec děje. Jak již bylo 

naznačeno, stovky mladých mužů opustily hlavní město, dokud to bylo možné, a vydaly 

se hledat jakoukoli vojenskou jednotku, do níž by mohly narukovat. Pokud měli muži 

štěstí a narazili na vojáky, byli přijati a pokud ne, museli si vytvářet oddíly ze sebe 

samých a doufat, že se k nim přidruží další. Rány, jež na nepřipravené norské vojáky 

dopadly, byly dosud natolik živé, než aby je mohli chladnokrevně vstřebat. Na 

vzpamatování ze šoku a zorganizování odpovídajícího odporu potřebovali několik dní. 

Nemusím příliš upozorňovat na jisté handicapy norské armády vůči německým 

jednotkám, jakým byly početní a vybavenostní nedostatky domácí armády i její 

nezkušenost při bojovém nasazení. Posledně jmenovaná položka představovala závažný 

problém i pro důstojnický sbor, který se doposud nesetkal s přímým bojem. 

Nejdůležitější bylo najít schopného hlavního velícího důstojníka, kterým se stal 

plukovník Otto Ruge. Ihned po jeho jmenování se novopečený generál usídlil ve svém 

hlavním stanu v městečku Rena, odkud si i přes německé dezinformační pokusy troufal 

řídit protiněmecké akce. 

396 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 45---46. 
397 LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, London 1943, s. 77. 
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Ve zkratce lze označit situaci norské armády za velice neutěšenou. Němci na jihu 

Norska zabírali další a další území, v němž ukořistili kromě rozličných vojenských 

skladů a výcvikových základen také mnohé radiové stanice. Aby znepříjemnili 

norskému vrchnímu velení komunikaci s veliteli všech divizí, umístěných v jižním 

Norsku, znemožnili jim telefonní a telegrafní spojení, které se nalézalo v jimi držené 

oblasti. 398 Tímto odříznutím paralyzovali koordinaci Nejvyššího velení s šesti divizemi 

norské armády. V několika prvních dnech hlavní velení pro nemožnost kontaktu 

netušilo, co se děje v blízkých i vzdálených krajích. Mohlo pouze odhadovat a vycházet 

z pravidel vojenské taktiky. Pouze postupem času se střípky celé tragédie pozvolna 

skládaly v celistvější obraz. 

Průnik vetřelců byl poměrně snadný, brzy již ovládali jihovýchodní oblast 

Ůstfold, vedoucí od hlavního města ke švédským hranicím. Padla do německých rukou 

do tří dnů od 12. dubna, tedy od začátku postupu, spolu s mnoha norskými jednotkami. 

Kromě toho Němci získali ostrůvky obdobné velikosti v okolí ostatních klíčových 

pobřežních měst, které figurovaly jako cílové body invaze. I když se v rukou cizinců 

neocitla většina z norské územní rozlohy, malá část, kterou ukořistili, jim bohatě stačila 

na ovládnutí celého národa. V jimi dobytých městech byla koncentrována veškerá 

norská administrativa, tisk a služby, jež mohli náležitě využít. Navíc byla i populačně 

veliká399
, což přinášelo drobné problémy pro vojenskou organizaci, poněvadž Norové 

suverénně přečíslili německé invazní jednotky. Příjezd posil byl pozvolný, neboť 

kapacita přepravních prostředků byla velice omezená. 

Důležitými spojnicemi mezi Oslem a Trondheimem byla dvojice již 

zmiňovaných horských údolí 0sterdalu a Gudbrandsdalu. Toho si byli vědomi Němci i 

generál Ruge. Nájezdníci se pokoušeli touto cestou propojit území od hlavního města až 

po Trondheim a norská strana se naopak snažila tomuto zamezit. Kdo tato dvě údolí 

ovládal, byl pánem i nad celým jižním a středním Norskem.400 Operace německých 

jednotek začala 14. dubna a za necelých osm dnů se jim i přes silný norský odpor 

podařilo postoupit z Osla do Reny, ohrozit tak velín generála Rugeho, a dojít do 

398 Tamtéž, s. 55. 

·
199 Z celkového počtu necelých 3 milionů norských obyvatel žilo v těchto šesti městech cca 506 000 

obyvatel. V Oslu 270 000, v Bergenu 105 000, v Trondheimu 55 000, ve Stavangeru 47 000, v 

Kristiansandu 19 000 a v Narviku I O 000 obyvatel. Blíže viz Norway, A handbook, Compiled by the 

Royal Govemment, London 1942, s. 13. 
400 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 77. 
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Lillehammeru. Rychlý německý postup se na těchto místech razantně zpomalil, neboť 

hornatý terén spolu s tvrdými povětrnostními podmínkami znemožňoval mobilitu jejich 

jednotek. Proto generál Ruge doufal, že spojnici Lillehammer - Rena udrží co nejdéle, 

dokud nedoplní početní stavy svých vojáků a dokud nedorazí očekávaná pomoc 

spojeneckých jednotek.401 

Zavrhnutí Quislinga 

V průběhu několika dnů, následujících po samozvaném vyhlášení Quislinga 

premiérem, se ukázalo, že Němci nevsadili na správného koně. Zprvu si mysleli, že 

s jeho podporou zajistí v Norsku pořádek a plnou spolupráci, ale místo toho zavládl 

naprostý chaos. Quislingova prestiž, pokud kdy nějakou měl, vyprchala velice rychle, 

nebof se mu nedařilo navázat kontakty s většinou vlivných osobností, které doposud 

dlely v hlavním městě, ani se zbylými zaměstnanci opuštěných ministerstev. Již při 

výběru a sestavování vlády narazil na tuhý odpor mnoha vlivných intelektuálů, kteří 

s ním nechtěli mít nic společného a raději se od jeho nabídek distancovali. Ironií bylo, 

že mnozí z vyhlášených nových ministrů o svém jmenování nebyli předem informováni 

a v době rozhlasového vysílání se pouze tři z vybraných ministrů, s nimiž mohla být 

situace realisticky projednána a dohodnuta, nacházeli v Oslu.402 

Horší to bylo s pěti zbylými kandidáty, kteří se ve většině případů snažili od 

získaného ministerského postu odpoutat. Někteří reagovali okamžitým odmítnutím, jiní 

se vyjádřili zdrženlivě a vyhýbavě, ale všichni byli konsternováni. Král, který se 

dozvěděl složení Quislingova kabinetu, většinu ze jmenovaných osobně neznal a o 

některých ani neslyšel. Nejvíce byl zklamán nominací majora Ragnara Hvoslefa403 na 

ministra obrany, o němž byl přesvědčen, že i přes své politické smýšlení je pravým 

vlastencem.404 A opravdu, major se o svém zvolení dozvěděl během svého pobytu ve 

Finsku až 1 O. dubna a hned následujícího dne poslal do norské tiskové kanceláře 

401 Tamtéž, s. 80. 
402 Konkrétně se jednalo o Birgera Meidella a Tormoda Hustada. Blíže viz HA YES, P. M., Quisling, The 

Career and Politicalldeas ofVidkun Quisling 1887-1945, London 1971, s. 234. 
403 Žil v letech 1872-1944. Byl členem Nasjonal Samling. Během války sloužil jako policejní velitel 

v oblasti Varangeru ve Finnmarce. 
404 HAMBRO, C. J ., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 31. 
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zprávu, že SI nepřeje stát se členem kabinetu.405 Ihned po ustanovení nové vládní 

garnitury byli Quislingovi k dispozici pouze tři ministři, jejichž operační možnosti byly 

téměř mizivé, nemluvě o sporech, které mezi sebou vedli. Početně omezený a oslabený 

kabinet nemohl aplikovat svou vůli, neboť většina návrhů přes odpor a sabotáž zbylých 

pracovníků ministerstev nemohla vejít v platnost. Chyběla jim k tomu příslušná 

administrativa. 

Ráno 1 O. dubna měli být všichni zaměstnanci ministerstev nastoupeni 

v příslušných budovách, aby je mohl nový premiér navštívit a vyslechnout si jejich 

přísahu věrnosti. Nakonec se s nikým pro bojkot samotných úředníků nesetkal. Jeho 

snaha o spojení s norskými velvyslanci v zahraničí také nevyšla, neboť ti jej naprosto 

ignorovali. Stejně se mu dařilo i při svolání schůze s vedoucími představiteli předních 

osloských organizací406
, na niž o den později nedorazil ani jeden z nich. Místo sebe 

poslali delegaci, která mu doporučila, aby se zřekl svého nelegitimního postu, jinak 

neustanou potyčky a demonstrace v ulicích hlavního města.407 Všechny kroky, jež 

učiniL byly ignorovány. Typickým příkladem je jeho zpráva z 11. dubna, směřující do 

norských diplomatických kruhů, jimž oznamoval likvidaci Nygaardsvoldovy vlády.408 

Nedostal odpověď. Nebyl úspěšný ani s vyřešením policejních záležitostí v Oslu, když 

se bezúspěšně pokoušel o sesazení nevyhovující osoby, Welhavena.409 Nebylo nikoho, 

kdo by provedl jeho rozkazy. Quislingovu hamižnost a pražádný smysl pro politickou 

realitu podtrhovala kumulace ministerských postů do svých rukou a nerozhodnost při 

užívání označení vlastní osoby. Například odvolání výše jmenovaného policejního 

ředitele se dožadoval skrze čerstvě nabytého titulu ministra spravedlnosti, který si 

samovolně přivlastnil po odmítnutí Jonasem Liem410
, původním kandidátem.411 

405 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 235. 
406 Asociace vlastníků lodí, Sdružení průmyslníků nebo Rada odborové organizace. 
407 HAMBRO, C. J ., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 49- 51. 
408 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 236. 
409 Tamtéž. 
410 Žil v letech 1899-1942. Již od třicátých let byl členem strany Nasjonal Sami ing. V září roku 1940 

obdržel v Radě komisařů resort financí. V letech 1940-41 reorganizoval norské policejní síly. Bojoval 

s norskou legií u Leningradu, za což obdržel Železný kříž. 
411 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas ofVidkun Quisling 1887-1945, London 

197l,s.236. 
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I král odmítal s Quislingem navázat jakýkoli kontakt, ačkoli se o něj pokoušel. 

Asi hodinu před útokem na Nybergsund král kratičce pohovořil s kapitánem Kjeldem 

Stub Irgensem412
, jenž měl doručit zprávu od premiéra, v níž žádal krále o audienci. 

Navíc kapitán obdržel krátké memorandum, v němž Quisling vyzýval krále Haakona, 

aby spolupracoval s novou vládou, posvětil její záměry zřídit v Norsku systém podobný 

dánskému a ukončil válečný stav.413 Haakon VII. pozvání odmítl s odůvodněním, že 

není schopen od Quislinga přijmout žádnou zprávu.414 Tímto skončily pokusy předsedy 

Nasjonal Samlingu dohodnout se s králem za účelem udržení se u moci. Nevyrovnal se 

úspěšnějším Brauerovým vyjednávacím schopnostem. Nechtěl mu sice zůstat nic 

dlužen, ale oproti němu se s králem ani nesetkal. 

Nový premiér neměl žádnou autoritu mezi Nory ani mezi Němci. Všechny výše 

jmenované Quislingovy nezdary se odrazily v celkovém hodnocení jeho osoby. Stával 

se přítěží v německém postupu. Jejich zklamání se nejvíce projevilo, když poznali, jak 

málo vyznavačů má jeho strana a jaké minimum z nich tvoří prominenti. Bylo by 

nejlepší, kdyby Hitler odvolal muže, pro něhož většina Norů našla jen slova pohrdání. 

Podobná se linula i z německých úst. Například německý vojenský atašé v Oslu generál 

Bruno Uthman na adresu Quislingova kabinetu podotkl, že je to "vláda gangsterů."415 

Samozřejmě nejhorším z nich byl podle něj samotný premiér. Nikdo z Němců jej 

nerespektoval a všichni jej při svých rozhodnutích obcházeli. 

Hitler v několika málo dnech ztratil důvěru v Quislinga. Stal se jakýmsi 

obětním beránkem, jemuž byla kladena za vinu všechna zaváhání během německé 

okupační fáze. Na vrub mu bylo připisováno nejen nekompletní a nepřesné udání 

různých detailních zpráv o norské vojenské situaci, ale nepřímo i potopení křižníku 

Blticher a následné zmatky.416 Ovšem svalovat odpovědnost pouze na jednu osobu 

nemohlo ospravedlnit nezdařené prvky při německém vpádu. Co se týče vyjednávání 

412 Narodil se v roce 1879. Byl námořním důstojníkem, přesněji kapitánem jednoho z parníků, 

převážejícího turisty na americko-norské lince. Dne 25. září 1940 byl jmenován komisařem pro 

námořní záležitosti. Ihned po svém jmenování vstoupil do strany Nasjonal Samling. V čele resortu 

působil až do června roku 1944. 
413 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas ofVidkun Quisling 1887-1945, London 

1971' s. 222. 
414 HAMBRO, C. 1., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 43-44. 
415 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 99- I 00. 
416 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971' s. 226. 
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s norskou vládou, pravděpodobně by dosáhlo stejného efektu jak s Quislingem, tak i bez 

něj. 

Proto, vědom si své mizející podpory z Berlína, se premiér křečovitě pokoušel 

nalézt alespoň nějaký důvod, proč by měl zůstat v čele vlády. Odvolával se na 

41. ústavní článek, který vládnímu kabinetu ukládá řídit státní záležitosti za 

nepřítomnosti krále nebo jeho následníka v zemi.417 Problematické bylo, jak chápal 

královu absenci. 418 Další pokusy na sebe nenechaly dlouho čekat. V ranních hodinách 

dne 12. dubna svolal Quisling tiskovou konferenci, na níž podle deníku Aftenposten 

prohlásil, že "politické strany budou zrušeny a na jejich místě bude zbudován 

korporativní systém."419 Počítal se spoluprácí královského domu. Dále upínal své 

poslední naděje na Hagelina, snad jediného schopného spojence, který byl po předešlé 

domluvě s Berlínem vyslán v tentýž den do Německa. 

Hage1in se v Berlíně opravdu snažil notně přibarvovat skutečný stav věcí ve 

prospěch Quislingovy vedoucí pozice. Nejdříve navštívil největšího příznivce, 

Rosenberga, který ho nepřijal tak, jak by očekával. Slíbil mu sice podporu, nicméně 

jeho přístup nebyl tak horlivý a zapálený jako v minulosti.420 I když na druhou stranu 

z jeho deníkového zápisu, kde označil Hagelina za "novopečeného norského ministra 

obchodu"421
, vyplývá, že přijal Quislingův kabinet za legitimní. Poté se Hagelin setkal 

s nepřátelsky naladěným Ribbentropem a později i se samotným Hitlerem. Všude hlásal 

stejné nepravdy a předkládal překroucená fakta. Podle něj byla situace v Norsku blízko 

konsolidace a pozice nové vlády na cestě k náležitému upevnění. Vinu za dosavadní 

zmatečné události, které budou ostatně brzy překonány, svaloval na německé vojenské 

velitele a významné norské civilisty, kteří nebyli schopni nebo ochotni s nimi 

spolupracovat. 

Během svého setkání s Hitlerem, trvajícím asi dvě hodiny, se Hagelin velice 

zapotil při obhajobě Quislingovy vlády. Musil si pomoci mnoha lživými a vymyšlenými 

417 ANDENAES, M. T., WILBERG, I., The Constitution o fNorway, A Commentary, Oslo 1987, s. 59. 
418 Podle ústavy nemohl král spravovat zemi, pokud dlel mino království, s výjimkou polního tažení, a 

pokud mu nemoc nedovolovala zastávat úřad. Následník pak musel být plnoletý, aby mohl nastoupit 

na jeho místo. Blíže viz ANDENAES, M. T., .WILBERG, I., s. 59. 
419 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 227. 
420 Tamtéž, s. 230. 
421 Oas politische Tagebuch Rosenbergs, Miinchen 1964, s. 128. 
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informacemi. Například na Hitlerovu připomínku, že major Hvoslef odmítl participovat 

ve vládě a raději zůstal v zahraničí, odvětil zamítavě. Podle něj to byla lež, poněvadž 

prý sám viděl dopis, v němž se Hvoslef dává do služeb nové vládě. Na dotaz o 

početnosti stoupenců Nasjonal Samlingu pohotově vyhrkl 15 % obyvatelstva. Doplnil, 

že se většinou jedná o společenské špičky a dále se chlubil svými osobními kontakty 

s okruhem nejbližších přátel krále.422 

Hagelin u Flihrera nezanechal dobrý dojem, spíše ho utvrdil v přesvědčení o 

nespolehlivosti Quislingova kabinetu. Poněvadž se Hitler nechtěl spokojit 

s nedůvěryhodnými zprávami, rozhodl se vyslat pro střízlivé posouzení Quislingových 

aktivit a jeho prospěšnosti pro říšský postup speciálního vyslance Theodora Habichta, 

který se již účastnil Hagelinovy audience na říšském kancléřství. Doposud nebyl zatížen 

jakýmkoli vyhraněným názorem na norský kolaborující kabinet, a proto si mohl po 

svém příjezdu do Norska utvořit odpovídající obraz skutečnosti. Jeho poslání bylo tajné, 

nikdo nemohl tušit, jaký je pravý záměr jeho cesty. 

Quisling se den ze dne propadal do větší izolace a v době jeho slábnoucího vlivu 

se museli okupanti opět zamyslet nad problémem, jak zajistit legální základ pro 

přítomnost jejich vojsk v Norsku. Nabízelo se více možných cest, ale všechny se točily 

kolem využití úřadu Nejvyššího soudu, jehož členové se neúčastnili předešlé evakuace 

krále a vlády. I když neměl úřad žádné politické ani ústavní pravomoce, přece jen se 

mohl najít způsob, jak jej využít. Nabízelo se řešení, které by sice bylo podpořeno 

ústavními články, ale bylo by proveditelné pouze za předpokladu, že by král i korunní 

princ Olav423 byli po smrti. Článek 39 ústavy hovoří takto: "Pokud je král mrtev a jeho 

dědic není stále plnoletý, Státní rada může ihned svolat Storting." Ovšem pokud by se 

vládní kabinet tímto neřídil, mohl by být použit článek 46, v němž stojí: "Pokud dotčené 

osoby opomenou ihned svolat Storting v souladu s článkem 39, stane se 

bezpodmínečnou povinností Nejvyššího soudu, jakmile uplynou 4 týdny, zařídit, aby 

byl Storting svolán."424 Ke svolání zákonodárného shromáždění by jim stačilo 

422 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 230-31. 

m Celým jménem Olav Alexander Edvard Christian Frederik žil v letech 1903-1991. Roku 1957 se stal 

norským králem jako Ol a v V. 
424 ANDENAES, M. T., WILBERG, 1., The Constitution o fNorway, A Cornmentary, Oslo 1987, s. 58 a 

61. 

102 



jednoduše obejít vládu. V současné konstelaci bylo nemožné s tímto průběhem počítat, 

nicméně ve zmiňované možnosti se odráží snaha zbavit se krále i jeho syna.425 

Německý vyslanec musel najít jiné řešení. Již ll. dubna uvítal navázání 

kontaktů s několika norskými prominenty, jehož důsledkem mělo být odstranění 

Quislingova režimu. Mezi premiérova odpůrce se řadil i předseda Nejvyššího soudu 

Paal Berg426 spolu s hlavou norské luteránské církve, biskupem Eivindem Berggravem. 

Jejich společným návrhem, původně vzešlým od právníka Johanna Rivertze,427 bylo 

vytvoření Administrativní rady, která by spravovala všechny civilní záležitosti 

v okupovaných oblastech.428 Zaručila by se tak za pořádek a přispěla by k nivelizaci 

zdejšího chaosu. Brauer byl ochoten takovou instituci ihned potvrdit, poněvadž doufal, 

že se jeho postupným nátlakem přemění v novou vládu. Ovšem Paal Berg jej upozornil, 

že by pravomocemi Administrativní rady nebyly politické záležitosti, jež jsou doménou 

krále a vlády. Ale proč to nezkusit? V nejhorším případě se rada bude starat o občanské 

záležitosti a bude tak alespoň přispívat k uklidnění situace. A v ideálním případě by se 

mohla pasovat na reprezentativní orgán, s nímž by se Norové měli ztotožnit. 

Znamenalo to první navázání styků s norskou elitou a vidina její spolupráce 

stále více ozřejmovala neutěšený stav hlavní bariéry, Quislinga. Celá paleta jeho 

oponentů se najednou začala vynořovat a nesměle kontaktovat s německým 

velvyslancem.429 Tyto aktivity Brauera veskrze povzbudily, ale radost mu kalil pouze 

příjezd Habichta dne 14. dubna, jelikož od německého ministra zahraničí Ribbentropa 

nedostal žádné podrobnosti ohledně jeho poslání. Znepokojeně přemítal, zda nebyl 

instruován podporovat a propagovat Quislinga. To by mohlo ohrozit, ba přímo 

znemožnit, jeho jednání s předsedou Nejvyššího soudu. Ještě toho dne se Habicht setkal 

s ním, von Falkenhorstem a ostatními německými důstojníky v Norsku, aby vypátral 

skutečný stav věcí. Dozvěděl se o nespokojenosti a nevraživosti vůči Quislingovi, 

425 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 51. 
426 Žil v letech 1873-1968. V letech 1924-26 byl ministrem spravedlnosti. 
427 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Po1itical ldeas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 227. 
428 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 100. 
429 Jednalo se například o významné obchodníky Gunnara Schjeldrupa či Fridtjofa Heyerdahla. Blíže viz 

HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 228. 
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panující mezi Němci i Nory, a také mu byl odhalen plán na zřízení Administrativní 

rady. 

Na schůzi tří mužů, Brauera, Habichta a Berga se rozhodlo přistoupit k finální 

fázi, přesto vytvoření nové náhražky za uprchlou vládu naráželo na několik překážek. 

Například jak docílit, aby se Quisling a jeho nefunkční kabinet vzdal své funkce klidně 

a bez problémů.430 Samozřejmě neměli prozatím šanci na úspěch, neboť Quisling se 

svého postu nemínil tak lehce vzdát, přičemž prohlašoval, že se na situaci jeho 

odchodem nic nezmění. Tvrdil, že norský král i Nygaardsvoldova vláda budou i nadále 

odmítat rozhovory s Němci. Premisa, že by král podepsal německé požadavky okamžitě 

po odstoupení nelegitimního premiéra, byla dosti naivní. Nyní Quisling překvapivě 

prokázal jistou dávku prozřetelnosti. Oficiálně mu bylo přání o demisi sděleno na 

zvláštní schůzce v hotelu Continental, kde byly mimo jiné přítomny i hlavní osoby 

rozehraného dramatu: Quisling, Brauer, Habicht, Hagelin a Scheidt, jimž se nepodařilo 

rozumně dohodnout. Premiér byl zásadně proti a argumentoval, že tímto krokem by 

Němci přišli o jediné příznivce v Norsku.431 Navíc nechtěl vyklizením pozic usnadnit 

život právoplatné vládě, která toho času pobývala neznámo kde. 

V Berlíně se na události dívali velice skepticky, neboť sami dříve podporovali 

Quislingovu stranu, do níž napumpovali nemalé finanční částky. Nyní jim bylo zatěžko 

vzdát se jejích služeb, i když pro ně doposud měly mizivý efekt. Rozhodně Hitler 

nechtěl, aby byl Quisling naprosto odstraněn, a propagoval, aby zůstal v záloze pro 

případ, že by ho bylo potřeba. Tento postoj také zdůrazňovalo německé ministerstvo 

zahraničí, jež tlumočilo toto Hitlerovo přání. Po několika dalších schůzkách se konečně 

schylovalo k dosažení přijatelného řešení, i když se Quisling bránil všemi možnými 

prostředky. Habichtovi a Brauerovi navrhl 15. dubna fungování direktoria, sestaveného 

z Berga, Beggrava, lgnolfa Elstera Christensena432 a jeho osoby. Po odmítnutí této 

fantaskní nabídky se již nezmohl na odpor.433 

Ustanovení Administrativní rady vešlo ve známost v pět hodin odpoledne, kdy 

bylo vyhlášeno na půdě norské Akademie věd za přítomnosti tisku a mnoha vlivných 

430 Tamtéž, s. 232-234. 
431 Tamtéž, s. 237-238. 
432 Žil v letech 1872-1943. Byl guvernérem (fylkesman) osloského distriktu (fylke). 
433 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971' s. 239-241. 
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organizací i jednotlivců.434 Okamžitě bylo postoupeno všem novinám, aby se o této 

převratné události dozvěděla široká veřejnost. Tímto Brauerovým dítkem byl Hitler 

přímo nadšen. Německý vyslanec mu totiž ve své zprávě do Berlína neopomněl 

vykreslit současný stav v těch nejlepších barvách. Nepravdivě označil nový orgán za 

vládní radu, přičemž doufal, že se jí brzy stane. Hitler orgán okamžitě 15. dubna s 

radostí potvrdil, jelikož věřil v jeho nápomoc při totálním podmanění Norska. 

Ve stejný den, po šesti dnech účinkování na politickém vrcholu, jej Quisling 

musel hořce opustit. Před pádem do hlubin zapomnění jej zachránila čestná funkce 

norského komisaře pro demobilizaci. Quisling byl "uklizen" na místo, kde neměl 

žádnou moc, ale kde si jej Němci hýčkali pro případ, kdyby ho ještě v budoucnu 

potřebovali.435 Ale jeho stranické noviny Fritt Folk o tomto nezdaru nehovořily jako o 

tragédii, ale jako o dočasném zaváhání: "Udělali jsme krok zpět, ale brzy učiníme dva 

kroky vpřed." Nabubřele věřili, že se k nim štěstěna opět přikloní.436 V Německu 

s nadějí hleděli do budoucnosti. Zdálo se, že se nátlak na odstoupení norského "Vůdce" 

bohatě vyplatí. 

Ovšem nově vytvořený orgán své ambice směřoval spíše na řešení vnitřních 

záležitostí než na nekonečné dohadování s německými představiteli v Norsku. Nicméně 

byl do takových jednání stále víc vtahován. Na muže, kteří se podíleli na vzniku 

Administrativní rady, nemohl dopadnout ani stín podezření z nekalých úmyslů, nemohli 

být považováni za německé sympatizanty. Hlavou se stal Ingolf Christensen a tělem 

dalších šest mužů437 , patřících mezi řádné a vážené občany, mající podporu v mnoha 

důležitých norských společnostech a asociacích. Paal Berg již 16. dubna diktoval 

prohlášení o vzniku čistě administrativní rady norskému velvyslanci Wollebaeckovi ve 

Stockholmu. V jeho silách bylo telefonicky se spojit s norskou vládou a jak Berg 

správně předpokládal, byla jí zpráva právě touto cestou doručena. Soudce vyjmenoval 

členy orgánu, kteří se ujali nezáviděníhodných pozic, nalézajících se na tenkém rozhraní 

mezi hrdinstvím a zradou. V tomto prohlášení také objasnil důvody pro vznik 

provizorního orgánu: "Poněvadž německé ozbrojené síly okupovaly určité oblasti 

Norska a učinily tak de facto nemožným pro norskou vládu provádět efektivní správu 

434 Tamtéž, s. 242. 
435 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 100. 
436 Tamtéž. 
437 Mezi nimi byl pan Baache-Wiig, Andreas Diesen, soudce Harbek, Gunnar Jahn, pan Morka dr. D.A. 

Seip. Blíže viz HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 53. 
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v těchto oblastech, a poněvadž je nezbytné, aby byla civilní administrativa prováděna, 

Nejvyšší soud zvážil nezbytnost být nápomocen v ustanovení Administrativní rady, 

pokračující v civilní správě na okupovaných územích po dobu vojenské okupace." 438 

Předseda Nejvyššího soudu doufal v potvrzení rady králem, což by znamenalo 

její faktickou legalizaci. V dalším jeho prohlášení ze stejného dne, které přes zápis ve 

Stockholmu směřovalo k norskému králi, mimo jiné stálo: "Vyjasnili jsme německému 

velvyslanci, že provizorní Administrativní rada není vládou, ale pouze správou bez 

politických funkcí. Kromě toho byla vyslovena výhrada, zdali pouhé zavedení 

Administrativní rady neznamená, že by měl pan Quisling a jeho následovníci rezignovat 

a pan Quisling by mohl vyhlásit loajalitu Administrativní radě. A včera v rádiu tak 

veřejně učinil. Administrativní rada převzala jeho funkce."439 Nadále jej Paal Berg 

informoval o setkání s dr. Brauerem, podle jehož názoru by se měla norská vláda 

vyslovit pro jednání s Němci. Vyslanec, jehož pokusy o setkání s králem po útoku na 

Nybergsund vyzněly naprázdno, trval na uplatnění německého memoranda. Navíc 

předseda Nejvyššího soudu požádal královskou rodinu, aby ve veřejném projevu 

nabádala norské obyvatele z okupovaných území, aby nevyvíjeli žádné aktivity proti 

německé dominanci. 440 

Paal Berg bombardoval vládu jednou deklarací za druhou a ve všech se 

objevovala věrnost Administrativní rady králi a vládě doprovázená povzdechem, že 

nemohou technicky uplatňovat svou moc v okupovaných oblastech. Proto se o zdejší 

civilní záležitosti bude rada starat až do té doby, než norská vláda vypudí Němce ze 

země. Slova plná patosu jsou znatelná z jeho prohlášení ohledně naprosté věrnosti hlavě 

státu. I když král obdržel určité zvěsti o zamýšleném vytvoření tohoto orgánu již dříve, 

musel k tomu nyní zaujmout stanovisko. S podporou svého kabinetu se k těmto 

prohlášením vyjádřil se směsicí naděje i nedůvěry. První plynula ze samotného složení 

rady a jejich proponovaných cílů, které byly pravděpodobně myšleny upřímně. Na 

druhou stranu pochyboval v jejich bezezbytkové naplnění, neboť nátlak Němců tomu 

zabraňoval. Jeho postoj byl v dalších dnech velmi kritický. 

Již 17. dubna bylo zřejmé, že král s největší pravděpodobností nepotvrdí tvorbu 

Administrativní rady, která de facto neměla žádné konstituční zakotvení. Ve svém 

pozdějším prohlášení se pozastavil nad Bergovy proslovy, jež si podle jeho názoru 

43s Tamtéž. s. 52~53. 
439 Tamtéž, s. 54. 
440 Tamtéž, s. 54~55. 
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značně odporovaly. Ačkoli rada prohlašovala, že spravuJe tato území pro legitimní 

norskou vládu a krále, nepřestala jednat s Němci. Důkazem je rozhovor mezi Bergem a 

Briiuerem o německých požadavcích. Vycítil v tom jemné nabádání k jednání 

s německou stranou, což bylo naprosto nepřijatelné. V krocích rady spatřoval i další 

závažné rozpory. Německý nátlak na Administrativní radu také vytušil z Bergovy snahy 

o zklidňující projev buď korunního prince, nebo jeho samotného. V žádném případě jej 

nehodlal povolit, neboť tím by "nabádal národ k podrobení se německým 

požadavkům"441 , přestože byl přesvědčen o nutnosti udržení pořádku v zabraných 

oblastech. I když chápal pohnutky Administrativní rady pro vytvoření určitého 

uklidňujícího rámce, nemohl tolerovat takové omezení suverenity. Prohlásil, že 

"autorita uplatňovaná Administrativní radou v důležitých záležitostech závisí na cizí 

moci a není uplatňována v zájmu mém či norské vlády." 442 

O ztroskotání Briiuerova vyjednávání se Hitler dozvěděl po dvou dnech od jejího 

uastnovení, když vyšlo najevo, že král nejen nebude opět ochoten vyjednávat s Němci, 

ale navíc nehodlá spolupracovat ani s Administrativní radou. Německý vyslanec přijel 

do Berlína, kam byl spolu s Habichtem pozván již 16. dubna, aby osobně konzultoval 

nejčerstvější události se svým nadřízeným, Ribbentropem.443 Jeho pozice byla silně 

otřesena, třebaže se Briiuer rázně obhajoval svými nejlepšími úmysly. Vždyt' přeci chtěl 

docílit pouze toho, aby prostřednictvím nové instituce komunikoval s králem Haakonem 

a politickými reprezentanty. Oháněl se také tvrzením, že již v zárodku měla instituce 

mnohem větší podporu, než kdy jakou měl Quisling. Žádal pouze čas, který všechny 

jeho domněnky potvrdí. Nicméně nedostal příležitost, aby jeho politické manévry 

uzrály. 

Po králově zamítnutí se v plné míře odhalilo, že německý vyslanec nechal 

Hitlera úmyslně věřit ve zřízení nové kolaborující vlády. Když tento rozpor vyšel 

najevo, Hitler se velice rozlítil a všechnu svou zlobu směřoval k Briiuerovi. Dne 

21. dubna byl odvolán ze své funkce a již nikdy neměl nastoupit dráhu diplomata. 

V květnu byl povolán do armády a následně vyslán na západní frontu444
. Takto neslavně 

skončila jeho politická kariéra. Doplatil na svou ctižádost a touhu stát se obratným 

441 Tamtéž, s. 58. 
442 Tamtéž, s. 59. 
443 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 243. 
444 Tamtéž, s. 244. 
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vyjednavačem, který dokázal vyřešit politickou situaci v Norsku nastolením 

životaschopné vlády. Podobný osud stihl i Theodora Habichta, byl propuštěn a odvelen 

k armádě. 

Diplomatické aktivity s Norskem byly pozastaveny, neboť norskému velvyslanci 

Ame Scheelovi bylo v Berlíně znemožněno dále v Německu pobývat. Ribbentrop mu 

19. dubna na Hitlerův podnět doporučil zastavení činnosti a odchod norské ambasády z 

německé Říše, což také v ten samý den učinila. V podstatě to byla poslední 

Ribbentropova aktivita ohledně norského tažení.445 K této příležitosti bylo vydáno i 

komuniké, upřesňující pohnutky takového nevybíravého konání. Německá vláda 

nekompromisní vyhoštění ze země odůvodnila trvale nepřátelským postojem norského 

krále a bývalé vlády.446 

V prvních několika dnech po německé invazi se hlavní protagonisté norské 

tragédie neosvědčili, Brauer byl zapuzen a Quisling uklizen do ústraní, kde jako pavouk 

vyčkával na svou další příležitost. Král prchal stále na sever, kde bylo zřízeno hlavní 

centrum odporu, a Administrativní rada fungovala i nadále, ale bez chystaných 

ambiciózních projektů. Sice mohla pokračovat ve své činnosti, nicméně do budoucnosti 

hleděla s nemalými starostmi. Němci jim nemohli zaručit samostatnost v rozhodování, 

naopak preferovali stále silnější spolupráci. Instituce, do které byly vkládány velké 

naděje, se stále více propadala do závislosti na německých okupantech a do izolace od 

norského dění. I když fungovala v několika následujících měsících, nevybudovala si 

odpovídající autoritu. Přesto sedmičlenná norská rada udělala hodně pro uklidnění 

situace v okupovaných oblastech a vytvoření systému, který by umožňoval jejím 

jednotlivým příslušníkům normálně provozovat činnost na apolitické úrovni. Alespoň 

pro norské obyvatele znamenala naději a vytouženou pojistku, jež by je snad mohla 

uchránit od německého nátlaku. V zabraném území byl ozbrojený odpor již zastaven a 

lidé se navraceli do běžného života.447 Na velké části norského území, které tvořily 

jednotlivé okrsky spadající pod krále a vládu, urputný zápas ještě neskončil. 

445 Tamtéž, s. 246-247. 
446 SHIRER, W. L., Berlin Diary, The Joumal ofa Foreign Correspondent 1934-1941, London 1941, s. 

252. 
447 Fen, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 61. 
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Vylodění Spojenců 

Aby si britská admiralita zachovala svou téměř ztracenou prestiž, rozhodla se 

tvrdě zakročit a zničit před Narvikem německé námořní síly, jež stejně provázely 

značné svízele. Obecně se očekávalo, že návrat německých válečných lodí z Norska 

bude velice nebezpečný, což se také potvrdilo. Postavení německých torpédoborců bylo 

stále nebezpečnější. Představa, že bude muset eskadra následně proplout nejen oběma 

přístupovými fjordy a poté nastoupit dlouhou cestu do Německa, nebyla příliš nadějná. 

Schylovalo se k prvnímu velkému střetnutí obou námořních výprav. Všechny zraky 

byly namířeny k Narviku. Admiralita poslala patřičné pokyny a námořní kapitán 

Warburton- Lee vplul se svazem torpédoborců v časných ranních hodinách 10. dubna 

do Ofotfjordu. Došlo k urputnému boji, v němž nebyl předem zaručen výsledek. 

Nakonec se štěstí v první bitvě u Narviku přiklonilo na stranu britského lod'stva.448 

Další útok hladinových lodí byl proveden 13. dubna a tato druhá bitva u Narviku opět 

vyzněla pro Brity, pro Němce představovala pohromu.449 

Britové tohoto jednoznačného vítězství nedokázali účinně využít. Nyní nastaly 

ty nejvhodnější podmínky pro obsazení Narviku. Admirál Willliam Whitworth450 hlásil 

ještě večer 13. dubna: "Mám dojem, že nepřátelské síly v Narviku jsou v důsledku 

dnešního boje naprosto otřeseny. Doporučuji, aby bylo město neodkladně obsazeno 

hlavními výsadkovými silami."451 Německé námořní síly, situované v této oblasti, byly 

totálně zničeny a zachráněné jednotky musely být naprosto demoralizovány, stejně jako 

slabá posádka, hájící město. Navíc vojáci trpěli špatným zásobováním i nedostatkem 

čerstvých posil. Většině jejich zásobovacích lodí se nepodařilo doplout. Jistě by se 

německé mužstvo vzdalo bez vážnějšího střetnutí. Jeho bídnou situaci potvrdila i reakce 

z nejvyšších míst. Hitler se o osud svých vojsk natolik obával, až se je 16. dubna 

rozhodl stáhnout. Dokonce navzdory výhradám německých armádních velitelů již 

448 Ale toto vítězství nebylo nikterak zázračné a skvělé. Britové ztratili torpédoborce Huntera a Hardyho, 

kapitán Warburton-Lee zahynul. Blíže viz HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na 

Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 1993, s. 110-112. 
449 Německé námořnictvo ztratilo polovinu svých torpédoborců, v druhé bitvě u Narviku jim Britové 

mičili osm torpédoborců kotvících v přístavu. Blíže viz HRBEK, J., Německá invaze do Norska 1940, 

in: Dějiny a současnost 22, 2000, č. 2, s. 40. 
450 Žil v letech 1884-1973. 
451 MACINTYRE, 0., Narvik, Praha 1989, s. 101. 
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17. dubna vydal rozkaz generálmajoru Dietlovi do Narviku, aby ustoupil za švédskou 

stranu hranice. Generál Jodl mu tuto akci včas rozmluvil, vědom si důležitosti Narviku a 

nemožnosti jakéhokoli ústupu, který by mohl mít na celou armádu demoralizující 

dopad. Hitler poté potvrdil nový rozkaz pro generálmajora Dietla, aby držel město co 

nejdéle to půjde.452 

Svými váhavými a někdy i protichůdnými rozkazy se Britové připravili o 

možnost ovládnutí tohoto strategického bodu v severním Norsku. V této době ještě 

neměli k dispozici vojenské jednotky, které by zde mohli vylodit. První konvoj vyplul 

až 12. dubna. Dalším problémem, komplikujícím situaci, byla volba výstroje a výzbroje, 

neboť oddíly byly vybaveny pouze pro rychlý výsadek a odpor na nepřátelském území 

se neočekával. Vojáci si teprve po vylodění měli mezi sebou rozdělit náležité 

prostředky, aby mohli být schopni boje. Kvůli tomu bylo samotné vylodění namířeno do 

klidnější oblasti, kde nehrozilo bezprostřední střetnutí s německými jednotkami. 

K útoku na Narvik by pak došlo značnou oklikou, neboť vybrané stanoviště, městečko 

Harstad, se od něj nacházelo několik desítek kilometrů.453 

Jednalo se o rozhodující zdržení silně podporované vleklými dohady mezi 

velitelem spojeneckých pozemních jednotek generálmajorem Mackesym a námořním 

velitelem v této oblasti, velkoadmirálem lordem Corkem and Orrerym.454 Nově 

jmenovaný velitel námořních sil sice věděl naprosto přesně, jak má v Narviku jednat, 

ale směrnice mu byly podány pouze ústní formou a bez znalosti předchozích instrukcí, 

které obdržel generálmajor Mackesy. Pokyny od ministerstva války a od admirality se 

proto v některých ohledech lišily. Pak zákonitě docházelo ke sporům při interpretaci 

jednotlivých rozkazů a hledání přístupů, které přesto sledovaly stejný záměr. Mackesy 

zvolil spíše vyčkávací taktiku, kdežto Cork and Orrerl55 byl odhodlán ke zteči. 

Usuzoval správně, neboť zdržením pouze poskytli čas německým vojákům, aby se 

vzpamatovali a upevnili své postavení v přístavu. Měli tak více času na dotvoření své 

obrany. 

452 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 93. 
453 Malý rybářský přístav na ostrovu Hinnoy ve Vaagsfjordu, asi 88 kilometrů vzdáleného od Narviku. 

Norové jej drželi ve svých rukou. Blíže viz SHORES, Ch. A kol., Začátek cesty, podivná válka, 

Dánsko a Norsko, Plzeň 1996, s. 289. 
454 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993,s.118. 
455 William Henry Dudley Boyle, dvanáctý hrabě Cork and Orrery, žil v letech 1873-1967. 
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Generál Mackesy přesto 14. dubna zamířil k městečku Harstad. Admirál Cork 

and Orrery ho vyzval k bezprostřednímu vylodění a útoku na Narvik. To generál 

nehodlal a ani již nemohl provést, neboť právě probíhalo vyloďování na jiném místě. Po 

úspěchu britského loďstva před Narvikem dostaly přípravy na vylodění zcela jiný 

nádech. Admiralita se oprávněně honosila námořním vítězstvím, byla přesvědčena, že 

učinila podstatný krok ke zvrácení německé převahy. Zdálo se jí, že teď již všechny 

následující činy povedou k vytlačení Němců z Norska. Byla zaslepena svými 

možnostmi a schopnostmi a nastoupila závod s časem, v němž nebylo příliš místa na 

zbytečné průtahy a zvažování perspektiv. Našlo se mnoho prostoru pro chyby při 

improvizovaných krocích. Dalším důvodem pro vysoké sebevědomí byla plná podpora 

z francouzské strany. 

Již od německého vpádu Britové pomýšleli na ovládnutí strategického klíče ke 

střednímu Norsku, Trondheimu. Jen odtud bylo možné bezpečně zastavit postup 

německé invaze z Osla směrem na sever. Ovládnutí středního Norska by také příznivě 

ovlivnilo situaci ve vyšších zeměpisných šířkách, bylo by povzbuzením pro Nory. Jako 

komunikační uzel s železničním přístupem do Švédska456 bylo životně důležité jej 

udržet v norských rukou.457 Trondheim sliboval bezpečné útočiště. I německá strana jej 

vysoce oceňovala. Na toto konto americký korespondent William Shirer ve svém 

berlínském deníku později, 21. dubna, napsal: "Jeden můj přítel na velitelství mi řekl, že 

celá záležitost v Norsku závisí na výsledku bitvy o Trondheim. Pokud ho Spojenci 

ovládnou, zachrání Norsko, nebo alespoň jeho severní polovinu."458 

Úspěchy natolik posílily britské sebevědomí, že se odvážili uvolnit část sil 

určených pro výsadek v Narviku na akci ve středním Norsku. Příslušná jednání 

probíhala na zasedání vojenského koordinačního výboru 13. dubna a aktéři debaty 

dlouho zvažovali možnosti a nakonec došli k závěru, že na severní akci bude potřeba 

mnohem méně vojáků, než se před druhou bitvou u Narviku předpokládalo. Britové si 

nyní věřili na jakoukoli náročnou operaci, přestože německé výsadkové armády pevně 

držely jižní oblasti, kde byly podpořeny leteckým krytím. Bohužel by útokem na 

Trondheim došlo k nežádoucímu rozptylu sil. To by byla velice nešťastná volba. 

Samotný Churchill nebyl příliš nadšen možností dvojnásobného útoku. Spojencům totiž 

456 Dále se tu sbíhaly dvě nejdůležitější silnice z Osla, hlavní silnice z Norska do Švédska a jediná 

železnice na sever. Blíže viz MAClNTYRE, Donald, Narvik, Praha 1989, s. 103. 
457 BUTLER, J.R.M., Grand Strategy, Vol. II., September 1939-June 1941, London 1957, s. 134. 
458 LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, Lodon 1943, s. 67. 
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unikala jedna závažná skutečnost, poněvadž při vykreslování příznivých podmínek 

opomněli jednu součást německých ozbrojených sil. Tou byla výše uvedená naprostá 

vzdušná převaha v tomto prostoru. 

Zatímco probíhala jednání o přímém útoku na Trondheim, byla již v plném 

proudu dvě podpůrná vylodění vojska, které mělo dorazit do města ze dvou stran. 

V Namsosu se již 14. dubna vylodily první přípravné oddíly pro hlavní síly operace 

Maurice, která byla určena pro tuto lokalitu. Nečekal je žádný odpor, pouze 

vidina každodenního německého leteckého průzkumu nad touto oblastí. Bylo téměř 

nemožné skrýt jakoukoli větší jednotku. Následujícího dne bylo okolí Namsosu 

bombardováno a podmínky pro přistání hlavních sil se razantně změnily. Přibližujícím 

se těžkým a nemotorným transportním lodím hrozilo nebezpečí, že kvůli leteckému 

útoku nesplní své poslání. Generál sir Adrian Carton de Wiart459
, který na místo dorazil 

v průběhu německého náletu, si plně uvědomoval vážnost situace. Přesto vyloďování 

pokračovalo. Poslední noční výsadek tří praporů generála Audeta v Namsosujiž neunikl 

německé pozornosti. Dne 20. dubna zaútočila německá letadla na toto městečko. 

Základna pro operaci Maurice byla téměř zničena. Postup spojeneckých vojsk 

k Trondheimu ze severu byl tímto zastaven. 

Druhá část, operace Sickle, měla za cíl oblast Romsdalsfjordu jihozápadně od 

Trondheimu. K vylodění a zřízení základny zde byly k dispozici malé dřevařské 

přístavy, Molde a Andalsnes, spojené železnicí s hlavní tratí, vedoucí z jihu do 

Trondheimu přes významný železniční uzel v Dombasu. Plán po úspěšném vylodění 

předpokládal, že spojenecké jednotky budou postupovat podél tratě do Dombasu, kde se 

obrátí k severu a zaútočí na Trondheim.460 Závažný problém představovalo opětné 

nebezpečí leteckého útoku, jelikož se lokalita nalézala v doletové oblasti 

stavangerského letiště. Podle namsoského návodu měla být prvně vysazena skupinka 

námořníků na zajištění všeho potřebného pro budoucí vylodění hlavních sil. V ranních 

hodinách 18. dubna se vylodil u Andalsnesu461 zajišťovací oddíl. Ve večerních hodinách 

již bylo vše připraveno na nápor hlavních oddílů. 

Situace v Narviku byla i nadále nepřehledná a 17. dubna odtud přišly nepříjemné 

zprávy. Očividně se nepočítalo s jeho brzkým ovládnutím, alespoň ne v nadcházejících 

několika týdnech. Z telegramu lorda Corka and Orreryho vyplynulo, že Mackesy 

459 Žil v letech 1880-1963. 
460 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 113. 
461 Operace Primrose. 
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plánoval dobýt dvě neobsazená postavení na přístupech k Narviku a držet je, dokud 

neroztaje sníh, což by mohlo nastat koncem měsíce. Situaci ohodnotil slovy: "Tento 

postup znamená, že budeme před Narvikem trčet několik týdnů."462 Churchill navrhl 

znění telegramu, v němž oba velitele nabádal k tomu, aby věnovali veškerou pozornost 

útoku na Narvik, v provedení a za podpory lodě Warspite a jejích torpédoborců. Ovšem 

ostřelování Narviku z lodních baterií se nedočkal. Mackesy byl zásadně proti a 

odvolával se přitom na směrnice, které zakazovaly ohrožovat životy civilního 

obyvatelstva. Celá operace uvízla na mrtvém bodě. Jak již bylo nastíněno, jejím cílem 

bylo ovládnout přístav spolu s železnicí vedoucí ke švédským hranicím. Muselo se tak 

stát nejpozději do měsíce, neboť roztátí ledové krusty v přístavu Lulea by umožnilo 

přísun německých posil. Proto musela být německá nadvláda nad přístavem včas 

zlikvidována. Přesto oblast Narviku byla v jednáních odsunuta do pozadí. 

Návrh přímého útoku na Trondheim se nyní dočkal podrobného zpracování. 

Admirál Forbes se tohoto úkolu chopil již 13. dubna, kdy na něj admiralita vznesla 

dotaz, zda by si loďstvo nemělo vynutit volný průjezd. Na základě podkladů o 

rozestavení pobřežních baterií k tomu admirál zaujal ne zcela pozitivní postoj. Nejvíce 

se obával německé letecké převahy. Nepřítel ovládal vzdušný prostor a Britové neměli 

k dispozici ani protiletadlová děla, ani letiště, které by jim poskytlo leteckou ochranu.463 

Po zvážení všech možných aspektů dospěl k rozhodnutí, že celá tato akce je 

neproveditelná. Na navrhovanou operaci Hammer, přímý útok na město, pohlížel jako 

na akci, jíž budou provázet těžké ztráty na jednotkách i transportu, způsobených 

leteckým útokem. Přístup do přístavu znemožňoval zhruba třicetimílový příjezd, 

vedoucí úžinami. Muselo by se vynaložit obrovské úsilí, aby byl transport uchráněn. 

Námořní štáb i přesto trval na svém. Admiralita na Forbesovy námitky 

odpověděla, "že se nadále domnívá, že možnost popsané operace by měla být i nadále 

zkoumána."464 Až 18. dubna došlo k náhlému obratu. Britové se obávali, zda se jim 

vysněný cíl vyplatí i přes obrovské ztráty, s nimiž se počítalo. Uvědomili si riziko, 

kterému by bylo vystaveno britské loďstvo, jehož velká část již operovala před 

Andalsnesem a Namsosem. Dát v sázku své nejlepší lodě bylo nerozumné a navíc 

uskutečnění operace Hammer se jim po zprávách o úspěšném vylodění jednotek 

Maurice a Sickle zdálo zbytečné. Postup mohl být zajištěn ze dvou směrů, třetí cestu již 

462 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 553. 
463 Tamtéž, s. 559. 
464 Tamtéž, s. 558. 
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nemuseli otevírat. Churchill v souladu s názorem náčelníků štábů odvolal tento riskantní 

podnik. 

Při zastavení akce st ovšem Britové neuvědomili, v jak nezáviděníhodném 

postavení se jednotky u Andalsnesu a Namsosu nalézaly. K permanentnímu vystavení 

leteckým útokům ještě přistoupily i další faktory. Jejich základny byly nedostatečné, 

oddíly špatně vybavené dělostřeleckou obranou i dopravními prostředky. K tomu se 

přidala i nepřipravenost v oblasti mrazivých podmínek. Důsledkem odvolání se značně 

zhoršily podmínky pro postup obou zbylých sil. Jednotky, které by se dostaly do 

Trondheimu by zde pravděpodobně nic nezmohly, neboť po odvolání lodního svazu by 

zde nenalezly podporu. Tímto byla akce ve středním Norsku předurčena k nezdaru. 

Nikde ale není psáno, že by byla úspěšná i při vytvoření třetího útočného proudu. 

Britské jednotky se záhy po svém vylodění v Andalsnesu dostaly pod silný tlak 

německých oddílů, postupujících z Osla do Trondheimu. Ofenzivní charakter jednotek 

se náhle změnil v čistě defenzivní, jelikož v oblasti Gudbrandského údolí Němci silně 

dotírali na norské pozice. 

Spojenecké posily již byly na cestě. Tři křižníky vyložily v noci na 24. dubna 

v Andalsnesu a Molde dalších 2000 vojáků.465 Přestože výsadek pokračoval, generál de 

Wiart již uvažoval, zdali nebude taktičtější ustoupit. Nemluvil jen tak do větru, neboť si 

byl vědom nemožnosti plnění rozkazů v základně, jež byla zničena leteckým útokem. 

Skoro každý další den pak hlásil, že nezbývá ,,jiná alternativa kromě evakuace, jestliže 

nebudeme mít převahu ve vzduchu."466 Severní i jižní rameno útoku na Trondheim se 

potýkalo s velkými problémy a bylo evidentní, že obě výpravy skončí nezdarem. 

Spojenci sice měli v Namsosu a Andalsnesu 13 000 mužů, ale to nestačilo. 

Ani narvická operace zatím nepřinášela ovoce. Dne 21. dubna byl lord Cork and 

Orrery oficiálně jmenován velitelem expedice. Mohlo se tehdy zdát, že bude konečně 

nastaven ofenzivní směr. Příliš se ale nezměnilo. I když se generál Mackesy stal 

admirálovým přímým podřízeným, jeho argumenty proti přímé ofenzívě byly stále 

silné. Již 24. dubna se přesto lord pokusil námořním ostřelováním donutit přístav ke 

kapitulaci. Nepovedlo se. Nyní měl příležitost generál Mackesy, jehož postupné 

obkličování bylo na konci dubna téměř dokončeno. 

465 HRBEK, 1., HRBEK, J., Salvy nad vlnami, Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcku, Praha 

1993, s. 116. 
466 MACINTYRE, D., Narvik, Praha 1989, s. 113. 
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Nástup Terbovena 

Po odvolání Brauera Němci hodně přemýšleli o nové strategii. Hitler chtěl 

převzít otěže do vlastních rukou a po tomto fiasku se již nespoléhat na prostředkování 

ministerstva zahraničních věcí. V norské otázce se již Ribbentrop a jeho nejbližší 

spolupracovníci neměli angažovat.467 Veškeré záležitosti měly od nynějška spadat 

přímo pod Hitlerovo vedení a potřebných porad se osoby, jež se neosvědčily, neměly 

účastnit. Rozjelo se pátrání po vhodném nástupci i diskuse o kompetencích, které by mu 

byly dány do vínku. Jakou hladinu závislosti by měl Hitler zvolit, jaké budou jeho 

pravomoce? Nakonec byl vybrán titul říšského komisaře, který by v Norsku 

představoval nejvyšší instanci, pod níž by spadala všechna civilní správa. Tento úřad 

měl nabýt platnosti za nouzové situace, kdy běžná státní služba nebyla připravena ani 

vybavena na vykonávání speciálních úkonů.468 Veškerá moc měla být svěřena do rukou 

jediného důvěryhodného a spolehlivého muže. Vyvoleným se k Ribbentropvě 

nelibosti469 stal dlouholetý nacista, essenský gauleiter JosefTerboven470
. 

Ihned 19. dubna pro něj nechal Hitler poslat a ještě tentýž večer se s ním dlouze 

během soukromého rozhovoru domlouval na podrobnostech jeho účinkování v norském 

tažení. Druhý den byl načrtnut koncept dekretu o jeho jmenování, definující jeho 

pravomoce. Výnos byl oficiálně vyhlášen 24. dubna 1940. Toto datum vešlo do dějin 

jako počátek mnohaleté Terbovenovy dominance v Norsku, která trvala až do 

samotného konce německého panství v této severské zemi. V prohlášení stálo, že se 

říšský komisař přímo zodpovídá pouze Hitlerovi, od něhož také obdrží všechny 

rozkazy.471 Z čehož vyplývalo, že bude hrát mnohem důležitější roli než Falkenhorst. 

Jeho úkoly by se mohly rozdělit do dvou základních cílů, které ač vypadaly jednoduše, 

467 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 246. 
468 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the Second World War, Oslo 1966, s. 60. 
469 Ministr zahraničí s ním měl několik sporů. 
47° Celým jménem Josef Antonius Heinrich žil v letech 1898-1945. Narodil se v Essenu, kde byl také 

roku 1928 zvolen gauleiterem. Dne 8. května 1945 spáchal sebevraždu. 
471 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 246-247. 
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nemusely být ihned vyplněny. Jednalo se o udržení válečného úsilí až do vítězného 

konce a o zajištění občanského klidu zřízením akceschopného politického orgánu.472 

Vyhlášení takových speciálních pravomocí se nesetkalo s přílišným pochopením 

u části německého mocenského aparátu, kterému bylo zatěžko přijmout konec svého 

vměšování a ovlivňování. V žádném případě netoužil o vyšachování z jakékoliv 

rozhodovací funkce. Platilo to zejména pro Ribbentropa, Rosenberga, ale i Raedera, 

kteří navíc mezi sebou nevraživě soutěžili. Rosenberg byl v otázce Norska doposud 

značně kritický k postupu Ribbentropova zahraničního úřadu. Volba Terbovena spolu s 

vymezením jeho funkcí odhalila v Berlíně závažné rozpory a v následujících týdnech se 

vyčlenilo křídlo, stojící proti norskému říšskému komisaři. Rosenberg a Reader, oba 

stižení nedůvěrou po odvolání Quislinga a znesváření vzájemnými spory, přes své 

choulostivé postavení vyjádřili i nadále podporu norskému Vůdci. Ale pouze 

v takových mezích, aby nedopálili Hitlera. 

Letadlo s osobou říšského komisaře již 21. dubna přistálo na osloském letišti 

Fornebu. Většina norských občanů se tohoto příjezdu obávala, neboť nevěstil pranic 

dobrého. Zdejší německá administrativa, která po Brauerově odchodu zůstala 

dezorientována, vyčkávala nových instrukcí. Ačkoli měla být práce osiřelé legace 

pozastavena, její představitelé zůstali na svých místech a byli Terbovenovi plně 

k dispozici ve všech záležitostech zahraniční politiky. Navíc jim bylo oznámeno, že 

Brauer se již nevrátí.473 I Quisling sklíčeně přemýšlel, co pro něj bude znamenat příjezd 

nejvyššího německého představitele. Stane se neomezeným vládcem? Po svém 

neslavném úřadování si nebyl jist ničím. Zatím netušil, že Terboven dostal instrukce, 

aby s ním byl pokud možno v kontaktu. Přesto se jejich první setkání neobešlo bez 

problémů. Již v den svého příletu se s ním Terboven setkal a poznal, že pro něj 

neznamená přílišnou podporu už kvůli Quislingově neschopnosti sdělit mu počet svých 

příznivců. Spolu se svými spolupracovníky usoudil, že se jeho služby prozatím nedají 

nijakým způsobem využít. 474 

Říšský komisař mezitím upevňoval svou pozici a ze svých častých cest do 

Berlína si stále přivážel plnou Hitlerovu podporu. S tím se Quisling nehodlal smířit a 

spolu se Scheidtem, jehož pozice byly také ohroženy, se pokoušel zvrátit situaci ve svůj 

472 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the second World War, Oslo 1966, s. 60. 
473 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 247. 
474 Tamtéž, s. 249. 
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prospěch. Antipatie vůči Terbovenovi a jeho spolupracovníkům úměrně vzrůstala s tím, 

jak se vyvíjela komisařova nechuť spolupracovat s jeho miniaturní stranou. Když se 

26. dubna komisař navrátil do Osla, nalezl zde Quislinga propadajícího se stále do 

větších sporů s Aministrativní radou, kterou považoval za nejvyšší zlo a překážku jeho 

ambicím. Terboven ho velice rázně upozornil, že jeho smělé kroky nebude tolerovat a 

nekompromisně ho zahnal do mezí, které mu blíže upřesnily jeho postavení. I když ho 

pokládal za rezervu, nepřikládal mu větší důležitost a považoval jej za nepoužitelnou 

politickou zbraň.475 

Ke Quislingově i Rosenbergově radosti byl ještě v době pobytu říšského 

komisaře v Berlíně jmenován Arno Schickedanz pověřencem Říšského kancléřství u 

Terbovena, jehož rukama měla nyní procházet veškerá korespondence mezi oběma 

úřady.476 Mohl představovat potenciální hrozbu, neboť byl sympatizantem strany 

Nasjonal Samling. Již 27. dubna přiletěl do Osla477
, aby se ujal svého postu, uklidnil a 

podpořil Quislinga. Brzy byl jeho přívrženci veleben jako "anděl spásy"478
• Říšskému 

komisaři se toto jmenování pranic nezamlouvalo, ale musel se s ním smířit. 

Jako nejvyšší civilní autorita se Terboven ihned po svém příjezdu zajímal o 

sestavení vlastního personálu. Ještě v Berlíně si označil osoby, které ho budou do 

Norska doprovázet. Vybral si dr. Hanse Delbriigga479 a jako svého zástupce Paula 

Wegenera.480 Na místě si vytvořil vlastní administrativu, nezávislou na složitě 

vybudované radě norských prominentů. Její ústředí se přirozeně nalézalo v hlavním 

městě. Jelikož potřebná administrativa byla velice široká, pod tento Terbovenův úřad 

spadalo osm detašovaných pracovišť, jež byla postupně zřizována ve městech 

Kristiansand, Stavanger, Haugesund481
, Bergen a Trondheim, tedy v oblastech přímo 

pod německou správou. Později, jak se dobytá území rozšiřovala, vznikala i ve městech 

na severu, v Harstadu, Hammerfestu a Kirkenesu. Z prostých počátků a z omezeného 

475 Tamtéž, s. 251. 
476 Oas politische Tagebuch Rosenbergs, Miinchen 1964, s. 130. 
477 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Politicalldeas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971's. 247. 
478 Tamtéž, s. 134. 
479 Narodil se roku 1902. V letech 1940-41 byl na Terbovenově komisariátu hlavou oddělení pro 

administrativu. 
480 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 247. 
481 Město na jihozápadním pobřeží, v provincii Rogaland. 
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počtu zaměstnanců se postupem času úřad rozrůstal do obřích rozměrů, zaměstnávaje 

několik tisíc lidí482 Z organizace úřadu vyplývá jeho všestrannost a připravenost uvést 

v okupované zemi klid a pořádek. Hlavní oddělení byla zaměřena na správu, 

hospodářství, tisk, kulturu, všudypřítomnou propagandu a technické záležitosti. 

Dekret ze 24. dubna Terbovena opravňoval k využívání německých policejních 

jednotek, jež se staly nástrojem pro výkon vůle okupantů na přivlastněném území. 

Nejvyšší policejní a SS velitel generál Wilhelm Rediess483 přijímal a vykonával 

Terbovenovy rozkazy, i když jeho jednotky měly být správně podřízeny Berlínu, což 

vyvolávalo nemalé třenice mezi hlavním městem Německa a Oslem.484 K vytvoření 

základů pro úplné ovládnutí společnosti jim sloužily policejní složky, které měly své 

aktivity přísně rozděleny. Běžná policie chránila v okupovaných územích klíčové 

objekty, jež neměly přímo vojenský charakter, ale byly důležité zjiných důvodů. 

Jednalo se o továrny, celá města a také hraniční linie. Bezpečnostní policie byla přímo 

určena na ochranu samotného německého personálu komisařství, aby se nestal obětí 

sabotáže apod. 485 

Tímto byl nastolen systém, který již přestával korespondovat s norskými 

právními záležitostmi. Přesněji se výnos ze 24. dubna zaštítil Haagskou úmluvou, když 

dovoloval, aby zůstaly v účinnosti takové domácí zákony, které jsou víceméně 

v souladu s právním systémem okupantů. Článek 43 Haagské úmluvy přesně zní takto: 

"Jakožto zákonná moc fakticky přešla do rukou obsaditelových, má tento učiniti 

všechna opatření, která jsou v jeho moci, aby byl podle možnosti sjednán a zajištěn 

veřejný pořádek a život, a to, není-li nepřekonatelné překážky, se zachováním 

zemských zákonů."486 Všechny nevyhovující norské právní normy pak mohly být 

označeny za překážky. Od tohoto okamžiku se na okupovaném území mohlo právo 

přizpůsobovat německým požadavkům. 

Cenzura tisku stále pokračovala a nabírala na intenzitě. Rozjela se 

propagandistická kampaň, očerňující Nyggardsvoldovu vládu nařčením, že se jedná o 

482 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 63. 
483 Žil v letech 1900-1945. V letech 1940-45 zodpovídal za vnitřní bezpečnost a vedení boje s norským 

odbojem. 
484 PALMSTR0M, F., TORGERSEN, R. N., Preliminary Report on Germany's Crimes against Norway, 

Oslo 1945, s. 18. 
485 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 66-67. 
486 Haagské úmluvy v systému mezinárodního práva II., Praha 1993, s. 29. 
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válečné štváče, kteří sami mohou za utrpení vlastního lidu. V novinách se objevily 

články, které nejenže překrucovaly skutečnost, ale snažily se i zapojit celý národ do 

německého válečného soukolí.487 Trvalo ještě několik týdnů než mohl Terboven převzít 

správu nad celým norským územím. 

Evakuace 

Legitimní norská vláda po zahájení německé ofenzívy v Gudbrandsdalu 

14. dubna stále ustupovala k severu. V době, kdy se uchýlila do oblasti Romsdalu, kde 

byla pod permanentní hrozbou německých náletů, probíhala za stálého přerušování 

protileteckých sirén zasedání vlády, na nichž bylo dohodnuto mnoho významných 

změn. Například 22. dubna vešlo v platnost ujednání z Hamaru, v němž se vládní 

představitelé dohodli na rozšíření kabinetu vždy o jednoho zástupce ze všech 

politických stran, které se v posledních volbách dostaly do parlamentu. Jmenováni byli 

tři noví ministři, ale pouze jeden byl tou dobou přítomen a mohl tak ihned převzít svou 

funkci. 488 Jednalo se o majora Svena Nilsona z konzervativní strany. Nyní se již mohlo 

hovořit o vytvoření Všenárodní vlády. 

Tento den byl plodný i v jiných důležitých oblastech. Norové si byli vědomi 

toho, že mají čtvrtou největší obchodní flotilu na světě, která může v boji za osvobození 

mnoho znamenat. Byla jejich hlavní zbraní. Tou dobou dlelo přes tisíc norských lodí 

mimo své domovské přístavy, rozptýleny po všech světových oceánech. Na 

nejrůznějších, i těch nejexotičtějších, místech světa se norští námořníci postupně 

dovídali o útoku na svou vlast. Norská vláda nyní přemýšlela jak tyto bezprizorní lodě, 

jež se nemohly navrátit do norských doků, zabezpečit a nejlépe využít. Proto byl 

22. dubna vyhlášen tzv. Provizorní akt, jímž byly všechny lodě zabaveny ve prospěch 

norského království. Veškerá volná plavidla uposlechla vládních instrukcí a odebrala se 

do spojeneckých přístavů.489 Všechna ignorovala osloské radiové vysílání, v němž, 

v souladu s německými okupačními ambicemi, jim byl Quislingem 10. dubna přikázán 

neodkladný návrat do norských, německých či neutrálních přístavů.490 Pouze některé 

487 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 67- 68. 
488 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 59. 
489 WOLD, T., Legislation Promulgated by the Norwegian Govemment, in: The Norsemen I, 1943, č. 6, 

s. 431. 
490 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the Second World War, Oslo 1966, s. 96. 
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lodě padly v době útoku do německých rukou, přesněji se jednalo o cca 17 %celkové 

tonáže. Představovala je ponejvíce pobřežní plavidla a nákladní lodě s krátkými 

námořními trasami.491 V souladu s Provizorním aktem musely být učiněny důležité 

kroky k zachování norského majetku v zahraničí tím, že byl také zestátněn. Hlavním 

důvodem byla obava z možného německého zabrání soukromého majetku například 

v neutrálních státech. Takový zákrok měl uchránit norské ekonomické zájmy mimo 

vlastní území.492 

Po tomto rušném dni se musela vláda ještě v nočních hodinách opět stěhovat a 

jejím cílem se stalo pobřežní městečko Molde. Sem byl také po mnoha peripetiích 

dopraven zlatý poklad Národní banky stále unikající německým okupantům. Měnová 

situace se na dosud neokupovaném území musela po vylodění Spojenců přizpůsobit 

novým podmínkám, přičemž bylo dohodnuto, že britská a francouzská měna bude moci 

být užívána v Norsku jako regulérní oběživo s tím, že směnné taxy byly vztaženy ke 

kurzu norské koruny před německou okupací.493 Z těchto několika důležitých 

rozhodnutí lze odvodit, že se norská vláda snažila co nejpružnějším způsobem reagovat 

najakékoli negativní podněty. 

Poté, co se stala situace pro spojenecké jednotky neudržitelnou, bylo rozhodnuto 

je stáhnout. Dne 28. dubna oznámili Britové evakuaci středního Norska.494 Pod tíhou 

této okolnosti se zhroutila obranná linie generála Rugeho, který se bez pomoci Spojenců 

nemohl obejít. Proto již 1. května oznámil, že by se hlavní velení mělo stáhnout do 

severního Norska.495 Boje byly po kapitulaci ve středním Norsku zastaveny. Stejně jako 

se Spojenci soustředili na udržení severního Norska, tak i Norové nyní sami obrátili 

svou pozornost k severu. Zdejší nepřístupnost byla nejlepší devizou pro pokračování 

v boji a beznadějné pozice na jih od Trondheimu musely být prozatím obětovány. Spolu 

s vojenským ústupem se měla na sever odebrat i politická reprezentace země, neboť 

jinde byla pod stálou hrozbou německého útoku. Britové jim nabídli křižník Glasgow, 

491 NOEL-BAKER, P., Norways Floating Empíre, London 1942, s. 27. 
492 WOLD, T., Legislation Promulgated by the Norwegian Govemment, in: The Norsemen 1, 1943, č. 6, 

s. 431. 
493 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 81-82. 
494 CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, 1. díl, Blížící se bouře, Praha 1992, s. 578. 
495 HAMBRO, C. J ., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 81. 
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na nějž se král se svým synem, korunním pnncem Olafem, nalodil ve večerních 

hodinách dne 30. dubna.496 

Křižník dopravil uprchlíky daleko za polární kruh, kde ve městě Troms0 nalezli 

nové útočiště. Ocitli se v podivuhodné krajině, ozářené půlnočním sluncem. V těchto 

zeměpisných šířkách, na sever od města Bod0, slunce na přelomu jara a léta nikdy 

nezapadá po dobu dvou měsíců, přesněji od druhého týdne v květnu do posledního 

týdne v červenci.497 Tento čas je vyplněn čilým a hektickým tempem růstu zdejšího 

chabého rostlinstva, které náhle procitá z dlouhotrvajícího vegetačního klidu, 

způsobeného téměř nekonečnou zimu a příliš dlouhými nocemi.498 V tomto 

mysteriózním období se zde usídlilo i celé norské politické zastoupení. Řídce zalidněná 

a nejchudší část Norska mu dokázala díky vrozené pohostinnosti zdejších obyvatel 

poskytnout patřičný azyl. 

Jedenáctitisícové město Troms0 se probudilo k rušnému životu a na jeho ulicích 

se začali hemžit diplomaté ze všech možných zemí i nejvyšší představitelé vlasti. 

Konečně se na delší dobu zřídilo centrum odporu a mnohé instituce se mohly etablovat. 

Dočasný domov zde nalezlo velitelství námořní obrany i norská národní banka poté, co 

sem byly mořskou cestou převezeny i zlaté rezervy. Nadto byla vytvořena rozhlasová 

síť pokrývající území tří severních provincií Troms, Finnmark a Nordland 

prostřednictvím vysílačů ve městech: Troms0, východním Vads0 na poloostrově 

Varanger a v nejjižnějším Bod0. Každý den se nad nekonečnými pustinami mohlo 

rozezvučet národní vysílání, směřující do každé domácnosti i v těch nejzapadlejších a 

nejvzdálenějších končinách. Navíc přijímače zachytávaly i vysílání stanic z Francie, 

Velké Británie a Švédska. K provozu bylo potřeba velké odvahy kvůli německým 

náletům, při nichž byly druhé dvě jmenované stanice mnohokrát zasaženy a poškozeny, 

avšak vždy znovu a znovu uvedeny do řádného provozu. Němcům se nakonec podařilo 

ochromit vysílání v nejjižnější části, kde jej přetrhli zničením vysílače v Bod0.499 

496 LEHMKUHL, H., Hitler attacks Norway, London 1943, s. 77. 
497 Norway, A handbook, Compiled by Royal Norwegian Government, London 1942, s. 13. 
498 Naopak v období od 18. listopadu do 23. ledna slunce nikdy nevychází. V době letního slunovratu 

trvají světlé dny ve Stavangeru 18 hodin a 30 minut, v Bergenu 19 hodin a 5 minut a nakonec 

v Trondheimu kolem 20 hodin 41 minut. Blíže viz Norway, A Handbook, Compiled by the Royal 

Govemment, London 1942, s. 13. 
499 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 106-107. 
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Sídlem vlády se stal biskupský dům situovaný na kopci nad městem, v němž 

vláda vytvořila nová pracoviště pro jednotlivé resorty, mezi nimiž se nejdůležitějším 

stalo osazenstvo ministerstva zahraničních věcí. Do této prostorné budovy často 

dojížděl i král se svým synem, který se po hrozivých zkušenostech z Nybergsundu 

i Gudbrandsdalu rozhodl nebydlet přímo ve městě a raději se ubytoval ve skromné 

chatě, vzdálené asi 70 kilometrů. Jeho příkladu následovalo mnoho ze členů kabinetu. 

Aby byla vláda usnášeníschopná, zasedala v provizorních prostorách mlékárenské 

budovy ve Storsteinessu. 500 Na severu zatím nehrozily přílišné problémy a průtahy se 

zásobováním. Nyní mohlo být prováděno skrze severské norské přístavy. Jednalo se 

například o uhlí ze souostroví Špicberky. 

Vyhlídky na udržení severního Norska vůbec nebyly špatné. I přes dominanci 

nepřítele v jižním a středním Norsku, vláda doufala ve zdar vyčištění této oblasti, 

hlavně okolí Narviku, od Němců a v otočení průběhu osvobozeneckého snažení. Pokud 

budou Němci vytlačeni ze severního Norska, mohli by se Norové obrátit ve své snaze 

na jih. Za polárním kruhem byly soustředěny značné vojenské síly. Sloužila zde šestá 

norská divize pod vedením generála Fleischera. Přitom se mohli Norové spolehnout i na 

podporu spojeneckých jednotek, které se zde staly velice populárními a uznávanými. 

S jejich pomocí byly zřízeny, provozovány a chráněny dvě letištní plochy, aby německá 

letecká převaha mohla být alespoň na severu zeslabena. 501 Nyní startovaly britské 

letouny typu Hurricane z nového letiště ve Skaanlandu502
, aby hlídaly německý postup a 

pátraly po nepřátelských vojácích. 

Pozice německých jednotek na severu byla již od začátku invaze velice křehká. 

Po Hitlerově koketování s evakuací zdejších vojsk do Švédska Němci nelenili a poslali 

posily letecky do Narviku. Nevyhovovala jim izolovanost přístavu od všech možných 

německých dodávek, potravinami a výzbrojí počínaje a čerstvými posilami konče, 

zatímco pro Brity byl dosažitelný námořní cestou, ovládanou jejich loďstvem. Nadále 

byly oddíly závislé na stovkách kilometrů zasněžených a téměř nesjízdných horských 

silnic a vyjednávání se švédskou vládou o povolení využívat jejich železniční tratě. I 

když švédská strana v první chvíli odmítla, plna argumentů o porušení svého 

neutrálního postavení, již v průběhu května bylo touto cestou do Narviku přesunuto na 

230 specialistů, 800 námořníků a několik radiových techniků spolu se zásobami a 

500 Tamtéž, s. III a 113. 
501 Tamtéž, s. 89 
502 Tamtéž, s. I 08. 
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lékařskými dodávkami. 503 Švédsko se ze strachu z Německa podvolilo jejich 

požadavkům. 

Vyloděné spojenecké pozemní mužstvo postupovalo v zasněžených podmínkách 

velice pomalu a během dvou týdnů urazilo pouhých 8 kilometrů od svého severního 

stanoviště a na jihu se prakticky nehnulo z místa. Přes rozpačitý postup se ke svému cíli 

přibližovalo a již 13. května hlásil von Falkenhorst, že Dietlovi muži jsou blízko 

naprostému vyčerpání. Dne 21. května se v německém ležení rozmáhaly myšlenky na 

vzpouru a o týden později přišla poslední rána. Narvik byl obklíčen spojeneckými 

jednotkami o celkovém počtu 25 000 mužů ve zbrani a toho samého dne padl. Kapitánu 

Dietlovi se ovšem podařilo se svou jednotkou pohotově proklouznout do Švédska. 504 

Veškeré výhody nyní stály na straně Spojenců, ale nemohly být využity. Již ke 

konci května se v Londýně přemítalo, zdali se nemají veškeré jednotky stáhnout ze 

severního Norska a směřovat na pomoc napadené Francii. Dění na západní frontě 

ovlivnilo a předurčilo další vývoj v zemi fjordů. Britské, francouzské a polské jednotky 

budou evakuovány, poněvadž těžiště celého válečného úsilí se na mapě Evropy 

posunulo do země galského kohouta. Norsko pozbylo prioritního postavení ve 

spojeneckých válečných cílech. 

O evakuaci Spojenců se norská vláda včas dozvěděla a podle Hambrova 

svědectví prý našla pochopení pro toto rozhodnutí. Poté, co se jí donesly první zprávy o 

německém vpádu do Nizozemska, Belgie a Lucemburska, se strachovala o budoucí boje 

v severním Norsku a po útoku na Francii již o nich smýšlela beznadějně. Král 

poděkoval všem mužům bojujícím na severním cípu země již 23. května během 

vysílaného projevu: "Posílám pozdravy každému důstojníkovi a muži norské armády na 

severu Norska a Spojencům, kteří jsou dnes s námi spojeni zde na dalekém severu, aby 

bránili právo a spravedlnost ... " Ve své řeči poděkoval jmenovitě norským a 

spojeneckým jednotkám, podrobně je vyjmenoval a přiblížil jejich pohnutky pro 

zapojení do boje. Vystoupení ukončil povzbudivými slovy, aby byly silné v boji i 

v přesvědčení. 505 

Očekávaná evakuace Spojenců začala již 3. června. Na stejný den byla 

naplánována vládní porada v jídelně biskupského domu, nyní sloužící jako zasedací 

místnost. Jednání se kromě členů kabinetu účastnili generál Ruge a předseda Stortingu, 

503 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 94. 
504 Tamtéž, s. 95. 
505 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 108-110. 
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aby prodiskutovali budoucnost své existence na norské půdě. V podstatě se králi 

nabízely pouze tři možnosti, jak čelit německému tlaku po odplutí spojeneckých 

jednotek. První alternativou bylo vzdát se, druhá favorizovala boj a třetí navrhovala 

emigraci. Neustat v boji by znamenalo totální zdevastování severních oblastí, jak již 

naznačovala bombardování měst Bod0 a Harstadu, přičemž vyhlídky na možné vítězství 

by bez pomoci zvenčí byly naprosto minimální. Vzdát se by pak zavrhlo vše, co 

doposud norská vláda spolu s parlamentem učinila pro záchranu vlasti a jejích hodnot. 

Z výběru zůstala a jedinou přijatelnou volbou se tedy stala emigrace.506 Pro její podporu 

hovořily silné argumenty, kvůli nimž stálo za to vytrvat v boji a řídit jej z oblastí mimo 

norské území. Vždyť zlaté rezervy byly v bezpečí a v nastávajícím zápase by je mohla 

podpořit jejich obchodní flotila. Nebylo proč se vzdát německým uchvatitelům, a proto 

zvolili tuto variantu. Za svůj budoucí azyl si vybrali Velkou Británii. 

Norové se ocitli v izolaci. Německému vojenskému nátlaku již nemohli déle 

odolávat. Stav norské armády byl velice neutěšený, munice zůstalo nanejvýš na několik 

dnů a bez leteckého krytí se vystavovala ničivým leteckým útokům.507 Odhodlání bylo 

to jediné, co jim zbylo. Pokud by norská vláda zůstala v zemi, pravděpodobně by 

neunikla zajetí, do něhož by dříve nebo později upadla. V emigraci měla větší šanci, 

alespoň v některých aspektech, uspět v tvrdém souboji s německým automatem na 

válku. 

Před odjezdem musela vláda ve spěchu mnoho zařídit, a proto byly na 

mimořádném zasedání dohodnuty zásadní technické podrobnosti o dalších aktivitách na 

norském území. Vojsko mělo být po odchodu vlády demobilizováno a vojákům bylo 

uloženo navrátit se do svých domovů v civilních šatech. Pokud by někteří z nich také 

toužili překročit hranice, měli by sebrat veškerou odvahu a udělat tento závažný krok. 

Záviselo by to na jejich vlastní vůli a rozhodnutí, neboť králi, ani nikomu jinému, 

nepříslušelo nařizovat celým norským jednotkám, aby se inspirovaly jeho návodem a 

odešly do exilu. V žádném případě nechtěli na místě zanechat Němcům žádné známky 

jejich bojové aktivity ani funkčního vybavení. Například norské letouny neschopné 

doletu až do vzdálených letišť na Shetlandských ostrovech měly být zničeny. 508 

V pohnuté době, kdy se přistoupilo na tuto jedinou a snad i spásnou volbu, 

odmítal korunní princ Olav opustit království. Stejně smýšlel i generál Ruge, poněvadž 

506 Tamtéž, s. 113-114. 
507 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 57. 
508 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 114. 
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nehodlal zanechat svou armádu, i když demobilizovanou, osamocenu v Norsku. 

Objevily se nápady, hovořící pro generálův odjezd s cílem utvoření nové akceschopné 

armády mimo Skandinávský poloostrov, avšak nakonec se rokující přiklonili 

k původnímu Rugeho námětu a potvrdili jeho odhodlání zůstat na stráži v Norsku.509 

Generálovu vůli dokumentují i jeho slova pronesená později, dne 10. června, k norským 

vojákům po odplutí vládních představitelů.510 Jeho řeč nabádala norské muže 

k ostražitosti a zamítala jakékoli náznaky odevzdanosti a slabošství. Vyslovila se 

pro neutuchající boj pod pláštíkem loajality. 

V atmosféře předurčující odjezd nebylo prostoru pro mdlé a neplodné 

rozhovory. Na dalších setkáních se ve stejném složení živě diskutovalo pouze o všech 

problémech, souvisejících se zvoleným kurzem. Na posledním setkání se konečně svého 

úřadu ministrů bez portfeje mohli ujmout i zbylí dva kandidáti, Ame Sunde za levou 

stranu spektra a Andreas Fjelsad za Agrární stranu.511 Všechna tato jednání se nesla 

v duchu naprosté tajnosti a žádné z probíraných témat nemělo zatím, pro zdar 

zamýšlené akce, proniknout na veřejnost. 

Evakuace spojeneckých vojsk byla již v plném proudu, když se na britský 

křižník Devonshire dne 7. června nalodili král Haakon, jeho syn, vládní představitelé, 

mnoho z norských úředníků a funkcionářů a také zaměstnanců britského, francouzského 

a polského velvyslanectví.512 Pro tyto muže se uzavírala jedna kapitola jejich tvrdého 

zápasu o svobodu a demokracii. Opuštěním země se jim naskýtala kvalitativně jiná 

cesta, nadále napomáhající v úsilí vypudit vetřelce, kteří se jako štěnice usídlili v jejich 

vlasti. Pouze vytrvalost, houževnatost a mravenčí drobná práce napomůže, aby se dílo 

v propůjčeném domově dařilo. Odjezd krále, jako nejvyšší norské autority, nebyl 

chápán jako zbabělý útěk, ale jako dočasný ústup, při němž se vláda s králem nevzdala 

svých úřadů a mandátů. 

Následujícího dne vyplula další část loďstva, ukrývající ve svých útrobách 

norské emigranty. Na domácí lodi Fridtjof Nansen se norským břehům vzdaloval 

generál Fleischer, jenž mohl zastoupit generála Rugeho při tvorbě a výcviku nových 

norských jednotek, admirál Diesen a mnoho jiných důstojníků nižších i vyšších šarží. 

S denním zpožděním opustil svou vlast i ministr zahraničí Koht, jehož příčinou byl 

509 Tamtéž, s. I 16. 
510 Men ofNorway, Compiled by Norwegian Joumalists, London 1942, s. ll. 
511 HAMBRO, C.J, I saw it happen in Norway, London I940, s. I I 7. 
512 Tamtéž. 

125 



přednes oficiálního prohlášení, jež vláda dlužila norskému lidu. Prostřednictvím 

rozhlasové stanice v Troms0 přiblížil občanům vše, na čem se vláda na svých 

mimořádných zasedáních u krále během posledních dnů usnesla. Zazněla slova 

děkovná, posmutnělá, ale i odvážná a nadějná. První byla směřována spojeneckým 

silám. V nich se objevila směsice vděčnosti za ozbrojenou pomoc, ale i zklamání 

z jejich rychlého ústupu. Přestože norská vláda toužila ubránit alespoň část norského 

území proti bezohledným okupantům a tuto menší část spravovat, nemohla přes 

houževnatý odpor docílit tohoto záměru. Pro nemožnost déle odolávat německé 

vojenské převaze a hrozbě celkového krachu norské obrany, bylo na doporučení 

nejvyššího velení přikročeno k poslednímu zbylému východisku, k ukončení boje a 

opuštění země. 

Ministr zahraničí dále zdůraznil, že se vláda tímto aktem v žádném případě 

nevzdává, nýbrž pouze přistupuje k vytrvání v souboji s německým gigantem ze 

zahraničí, kde se stane mluvčím utiskovaného národa a ochranitelkou jeho zákonů, práv 

i povinností. Na konci projevu se Koht zmínil o důvěře, kterou jí před tímto skokem do 

neznáma potvrdili jak velící důstojníci armádního sboru, tak předseda parlamentu. 

Poděkoval všem lidem, věrným norské vlajce a neochabujícím ve svém úsilí 

nepropadnout německé propagandě a kolaboraci. Doufal, že i nadále bude v národu 

dřímat bojový duch, nepotlačený úplnou okupací celého území. Povzdechl si nad 

budoucími těžkými chvilkami, čekajícími na celou společnost, ale přesto se s nadějí 

vyjádřil, doufaje v návrat do osvobozeného Norska.513 

Dne 1 O. června severní Norsko kapitulovalo. Nyní se Němcům dokořán otevřely 

brány do všech, i těch nejzapadlejších, koutů země. Po 62 dnech bylo Norsko přinuceno 

vzdát se své svobody a nechat se cele ovládnout německou armádou. Ta konečně 

dosáhla svého a dotáhla svou válečnou kampaň až do vítězného konce. Jediným 

mráčkem zahalujícím jejich "zářivý" úspěch byl útěk hlavy státu a kabinetu. 

V následujících týdnech museli Němci vymyslet novou strategii k pronikání a 

akceptování nacistického pořádku nejen politickou reprezentací, ale i prostými občany 

obsazené země. Norsko zahalily chmury, většina obyvatel propadala beznaději. Drásal 

je nejen vývoj ve vlasti, ale i dění na západní frontě. Po rychlém německém postupu 

v této části Evropy se i v Norsku začali obávat, že se Hitler stane pánem celého 

513 Tamtéž, s. 118-119. 
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kontinentu. Jaký by to mělo dopad pro maličkou zemi na severu? Sotva třímilionový 

národ by se nejspíše rozplynul v širém moři německého živlu. 

Zápas o úplnou nadvládu 

V letních měsících začal postupný přerod norského státu, na jehož konci se 

rýsoval odraz pokořeného, vykořisťovaného a zlomeného národa. Valná většina 

obyvatel nechtěla vidět tuto možnou hrozbu, mhouřila oči nad přímými důkazy tohoto 

pomalého procesu a raději se soustředila na problémy všedního dne. Mnozí považovali 

letní období za oddychový čas, který jim poskytne alespoň částečnou úlevu od 

německého nátlaku. Vždyť v zemi i nadále fungovala Administrativní rada, s jejíž 

pomocí mohou Norové, i když v omezené míře, oponovat tísnivým německým 

nařízením a zákonům. Doufali v kompromis mezi sedmi vyvolenými norskými 

osobnostmi a německým komisariátem, jenž by umožnil nastolit takové podmínky, za 

nichž by civilní správa mohla konat víceméně nezávisle. 514 

Administrativní rada se ovšem také vyznačovala problematickým postavením na 

půdě čerstvě osiřelého Norska. I přes mnohokrát proklamovanou důvěru lidu v 

Administrativní radu, našlo se mnoho důvodů, zamezujících jí beze zbytku vykonat 

všechny její aktivity. Nejdůraznějším argumentem se stala nechuť poslouchat instituci, 

jež nebyla odsouhlasena a potvrzena králem za doby jeho přítomnosti v severních 

oblastech. 515 Národ se zdráhal uposlechnout některá ustanovení, vzešlá od 

Administrativní rady. A není se co divit, poněvadž v mnoha případech úřad Němcům 

nezabránil vykonávat opravdu neospravedlnitelná zvěrstva. Například nedokázal 

zamezit svévolnému zatýkání a konfiskacím. Bezzubé protesty jeho sedmi členů mnoho 

nezmohly. Ani Němci nebyli tímto úřadem, jehož považovali za přežitek, nijak nadšení, 

neboť nezapadal do rámce nastaveného pro zrod nového řádu. 516 Navíc se na něj 

Terboven díval s jistým opovržením, neboť nevzešel z jeho dílny. 517 

514 JOHANESEN, 0., The Norwegian UnderThe Nazi Regime, in.: The Norseman 2, 1944, č. 4, s. 294. 
515 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 254. 
516 Quislingovci Administartivní radu přímo proklínali, vždyť jejím ustanovením byla ukončena jejich 

vlastní vláda. Dokonce ji ve stranických novinách dne 23. května odsoudili, stavě ji naroveň 

Nygaardsvoldově vládě. Blíže viz HA YES, P. M., s. 254. 
517 Tamtéž. 
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Říšský komisař toužil s konečnou platností převzít otěže své vlády v Norsku a 

vytvořit z něj loutkový stát, ale doposud mu v tom bránilo mnoho překážek. Za tu 

nejnebezpečnější považoval krále a vládu, kteří byli nadto vybaveni zvláštními 

pravomocemi pro výkon svých funkcí i mimo vlastní území. Plány mu hatil i Nejvyšší 

soud se svým neustálým vměšováním do právního řádu a jeho úprav s cílem nedovolit 

jakékoli obcházení či porušování ústavy. Vytvořila se silná opozice mezi členy 

Stortingu,518 jehož převážná část členstva zůstala v zemi i po 7. červnu. Nehledě k 

všeobecně nevraživým náladám obyvatelstva k okupantům. Všechny společenské vrstvy 

se musely smířit s německou přítomností, poněvadž jejich státní příslušníky potkávaly 

opravdu všude, na ulicích, v restauracích i v biografech.519 Muži v uniformách 

wehrmachtu se stali součástí jejich běžného života. Není se co divit, když si 

uvědomíme, že v době kapitulace severního Norskajich bylo v království na 150 000.520 

K tomu přibyly další tisíce, potřebné pro okupační administrativu. 

Terboven si usmyslil vykonat podstatné, nižádné kosmetické, úpravy a v tomto 

ohledu přemítal o přetvoření Nasjonal Samlingu i Administrativní rady. V prvním 

případě si představoval výměnu vedoucí osoby, jelikož ta současná podle něj byla 

neschopna přilákat široké vrstvy příznivců a vytvořit mnohem větší, ba masovou, 

základnu následovníků. Velice citlivě se musel zabývat druhým bodem svého 

programu, neboť zde se chtěl ubezpečit, že svým chováním neohrozí vydobyté pozice a 

nepopudí proti sobě ty, jež byli ochotni spolupracovat s tímto orgánem.521 V tichosti a 

v okruhu svých nejbližších rádců navrhoval přeměnu stávající rady, poněvadž ta svou 

vyhlášenou věrností králi a Nygaardsvoldově vládě pozbyla svého významu a musela 

nutně být nahrazena mnohem "solidnějším" tělesem. Představoval si jej jako Státní 

radu, složenou z loajálních členů Stortingu, stávající Administrativní rady, dalších 

představitelů čtyř nejvýznamnějších politických stran a důležitých domácích 

organizací.522 Proti takto pojatému Riksn\du by samozřejmě ostře protestoval Quisling 

s nařčením, že byla jeho strana trestuhodně vynechána ve výčtu budoucích členů. A 

518 WARBEY, W. Look to Norway, London 1945, s. 70. 
519 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 65. 
520 Tamtéž. 
521 HAYES, P. M., Quis1ing, The Career and Politica1 Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 254. 
522 Tamtéž, s. 255. 
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opravdu, během následných vyjednávacích kol se norský F0hrer upínal na jakoukoli 

možnost, jak rozhovory oddálit, znemožnit či obrátit ve svůj prospěch. 

První návrhy byly vysloveny několik dnů po králově ústupu do bezpečí 

anglických ochranných křídel. V době stále tíživěji doléhající cenzury a rozmáhající se 

německé propagandy mohl být tento čin v novinách podán značně zkresleně. V nich byl 

uprchlý král ostře napaden jako sobec a zbabělec, pokradmu opouštějící svou zemi. Byl 

vykreslen v těch nejohavnějších barvách a byl označován za zrádce národa, který utekl 

od problémů a nesnází své země. Mediální kampaň se rozjela již 10. června.523 Výhody 

byly zcela na německé straně, jelikož obsahy všech velkých novin se podobaly jako 

vejce vejci a nemohla být tudíž národu nabídnuta žádná jiná alternativa či odlišný úhel 

pohledu. 

Dělo se tak pod přímým dohledem komisariátu. Ihned po svém nástupu se 

Terboven postaral o zesílený postup proti novinám, jejich editorům i novinářům, 

samotné tiskové agentuře, ale i zpravodajské sekci radiového vysílání. Do jmenovaných 

institucí byly infiltrovány německé kádry, jež se staraly o kázeň a spolupráci novinářů i 

bezchybné plnění všech povolených aktivit. V tisku se mohly objevit pouze takové 

zprávy, které vyhovovaly obrazu dokonalé Třetí říše. Tištěné nadpisy ohlašovaly a 

upozorňovaly pouze na německé vojenské úspěchy, odkazy na jejich nezdary či 

dokonce britská vítězství byly zapovězeny. 524 V novinách se našel prostor pouze na 

německá prohlášení a projevy norské vlády byly opomíjeny a zakázány.525 

Celý tisk byl protkán německým světovým názorem: stal se nástrojem a 

vykonavatelem jeho vůle. Patřila mu nezanedbatelná role při formování veřejného 

mínění. Novináři nyní museli pracovat pod pohrůžkou vyhazovu či vězení a ztotožnit se 

s modelovými frázemi. Práci jim neusnadňoval ani neustálý dozor. Kromě toho 

okupanti zakazovali dovážet do Norska zahraniční noviny a periodika, stejně jako 

nedovolovali promítat jiné než německé filmy. Knižní obchod byl také ochromen a ve 

523 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 103. 
524 Novináři se také museli zdržet pomlouvání a napadání států, s nimiž měla Třetí říše smluvní závazky. 

Navíc se neměli vyjadřovat o ekonomické situaci v zemi, maximálně mohli napsat, že těžkosti již 

byly překonány nebo se takovému stavu blíží. Blíže viz FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, 

s. 70. 
525 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 102-103. 
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veřejných knihovnách se prováděly důkladné kontroly, aby se zamezilo styku norských 

občanů s nevhodnými tituly.526 

V proněmecky orientovaném tisku se objevily příspěvky, které se zamýšlely nad 

budoucností Administrativní rady, nadále ztrácející možnost samostatného vykonávání 

svých funkcí a pozbývající politickou vůli nejvyšších německých okupačních míst na 

její udržení. Terboven se nyní odhodlal k zásadnímu kroku a sjednal si schůzku se členy 

čtyř významných politických stran a již ll. června byly zahájeny rozhovory na téma 

vytvoření nového orgánu na čistě legálním základě. 527 Vyjednávání se ujal Hans 

Delbriigge, jeho pravá ruka. Během této diskuse se norští politici dozvěděli o 

představách Říšského komisaře, jejichž středobodem se stalo sesazení uprchlého krále a 

odejmutí všech zákonných pravomocí Nygaardsvoldově vládě. Nahradit ji měl nový 

kabinet v podobě vícečlenné Státní rady. Norský protinávrh na rozšíření Administrativní 

rady jako orgánu dohlížejícího na celé norské území po dobu nepřítomnosti krále 

neprošel. Delbrtigge jej ihned zavrhl a i nadále trval na úplném zpřetrhání vazeb 

s králem Haakonem. 528 

K těmto jednáním byl 13. dubna přivolán i předsednický výbor rozpuštěného 

norského parlamentu a další představitelé civilní správy, zejména odborové svazy, jež 

vždy měly v Norsku solidně vybudované pozice. Ohledně shromáždění předsednictva 

Stortingu se mnoho diskutovalo, neboť přinášelo rozpačité dohady. Mohlo být 

vykládáno jako protiústavní. Podle článku 85 norské ústavy kdokoli uposlechl nařízení, 

jež mělo za cíl porušení svobody a bezpečnosti Stortingu, bude označen za vinného ze 

zrady proti státu. 529 Cizí mocnost přeci usilovala o jeho využití výhradně pro své účely. 

Vyjednávací výbor, složený ze všech prominentních norských uskupení a 

organizací, musel čelit německému ultimátu. Měl na něj odpovědět do půlnoci 

17. dubna. Respektive si mohl vybrat ze dvou variant: odmítnout nebo podpořit 

odvolání představitelů legální norské moci v Londýně. Tuto lhůtu vyplnil dalšími 

horečnými disputacemi, jehož se kromě místopředsedy Stortingu Magnuse Nilssena 

526 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 70. 
527 HA YES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971, s. 255. 
528 Tamtéž, s. 256. 
529 ANDENAES, M.T., WiiLBERG, 1., The Constitution o fNorway, A Commentary, Oslo 1987, s. 97. 
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účastnily všechny známé osobnosti.530 Tyto rozhovory, o nichž neměla prozatím norská 

veřejnost ani potuchy probíhaly za zavřenými dveřmi. Mohly být provázeny silným 

německým nátlakem a vyhrožováním všeho druhu. Později se hovořilo o různých 

oblíbených německých metodách, mezi něž kromě vydírání ublížením na zdraví 

rodinných příslušníků, patřila například hrozba, že je všechny mohou povolat na nucené 

práce do Německa. 531 

Ať již tomu bylo jakkoli, Terbovenův úřad dosáhl svého a předsednický výbor 

Stortingu se podvolil předloženým požadavkům. Souhlasil s odejmutím všech 

pravomocí Nygaardsvoldově vládě, s vyzváním norskému králi, aby se zřekl svého 

trůnu po celé okupační období, a s potvrzením tvorby Státní rady. 532 Aby dostál svým 

závazkům, zaslal tedy předsednický výbor králi dopis, žádaje ho o abdikaci. Haakon 

VII. se s ním blíže seznámil již 27. června a jeho zamítavá odpověď na sebe nenechala 

dlouho čekat, dne 3. července ji adresoval předsednickému výboru. V žádném případě 

se necítil být vinen porušením svých vlasteneckých povinností ke svému národu a 

nehodlal se vzdát svých pravomocí, kterých legálně nabyl, aby mohl jako jeden z mála 

svobodných hlasů pokračovat v reprezentaci svého království i v emigraci. Králův dopis 

v podstatě nastínil několik tezí k zamyšlení. První z nich nabádala norské vyjednavače, 

aby si uvědomili, že nekonají o své vlastní vůli, ale pod nátlakem cizí mocnosti. Dále je 

upozorňoval na porušování ústavy, která by měla být striktně dodržována a brána za 

nejvyšší a jediné právní měřítko.533 Nyní byl Terboven zaskočen královou rychlostí a 

razantností. Nyní nemohl doufat ve vytvoření Státní rady, jíž by nekonkurovala 

emigrantská vláda. 534 

O několik dní později, přesně 8. července, svou odpověď zopakoval během 

svého londýnského rozhlasového vystoupení. Opět v něm s nekonečnou trpělivostí 

vypočítával všechny důvody pro zavrhnutí jejich žádosti a nebylo jich málo. Na začátku 

se vyznal ze své náklonnosti a lásky k Norsku, jemuž propadl po svém zvolení v roce 

530 HA YES, P. M., Quis1ing, The Career and Po1itica1 Ideas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971, s. 256. 
531 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 73. 
532 HAYES, P. M., Quis1ing, The Career and Politica1 Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 256. 
533 WARBEY, W., Look to Norway, London 1945, s. 71. 
534 HAYES, P. M., Quis1ing, The Career and Po1itica1 Ideas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971, s. 257. 
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1905, kdy se z dánského pnnce stal norským králem. Věren svému heslu "Vše pro 

Norsko" se pozastavil nad činností Stortingu, který by podle konstitučních práv neměl 

uznat jakéhokoli ze svých členů, jehož svoboda by byla omezena okupací cizinců.535 

Dále poupravil názor, že by nemohl v souladu s ústavou vykonávat svůj úřad v době 

emigrace, a proto argumentoval ll. ústavním článkem, v němž se potřebná lhůta, po níž 

králi propadne jeho funkce, vztahuje na šest měsíců. Navíc v době válečného ohrožení 

nabývá podle článku 41 536 jiné platnosti. I za předpokladu akceptování paragrafu ll 

bylo nad slunce jasné, že král zatím přebýval za hranicemi království necelý měsíc. A 

také připomněl, že Storting jemu i vládě vydal během zasedání v Elverumu neomezený 

časový limit.537 

Emigrace krále i vlády byla vynucena nepříznivými okolnostmi a podle 

panovníkova soudu se s ním vláda navrátí do vlasti až po stáhnutí okupačních jednotek. 

Jakákoli vnucená instituce na norském území nemůže v současnosti zabezpečit národu 

legální záštitu uvnitř nacistické záplavy. Nekonala by také pro blaho národa, poněvadž 

Němci svou přítomností znemožnili ekonomické kontakty s většinou evropských 

partnerů. Nové vládní těleso by pak představovalo pouze loutkové uskupení.538 Proto se 

nemohou král ani vláda vzdát funkcí, jelikož personifikují jedinou nezávislou sílu, 

jejímž prostřednictvím může Norsko nezkresleně a odhodlaně promlouvat ke světu. 

Nebylo žádným překvapením, že ani jeden z norských deníků neotiskl královu 

odpověď, což neznamenalo, že by se lidé nic nedozvěděli o jejím obsahu. Vždyť 

v nespočtu domácností se nacházely radiové přijímače, na nichž se mohlo potají 

poslouchat londýnské vysílání BBC. Vyžadovalo to pouze nějaký čas, potřebný pro 

rozšíření, aby se o králově zamítnutí dozvěděl opravdu každý.539 Pro mnohé se po 

dlouhé době stala králova slova, s trochou nadsázky, jedinými pravdivými výroky 

z oficiálních míst. Možná je probudila z letargie, jež je zastihla v letním období. Nyní 

byli vyburcováni, měli alespoň o čem diskutovat. 

Mezitím měl i Quisling co říci ohledně budoucího uspořádání norského státu, 

přičemž jeho vize vůbec nezapadaly do schématu, jehož propagátorem byl Terboven. 

Prosazoval totiž destrukci pluralitního systému, na jehož troskách by byla zřízena nová 

535 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 188- 189. 
536 Viz strana 1 O 1. 
537 Tamtéž, s. 190. 
538 Tamtéž, s.192-193. 
539 PETROW, R., The Bitter Years, New York 1979, s. 104. 
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národní vláda. Samozřejmě tím mínil předání rozhodovacích funkcí zpět do svých 

hamižných rukou. Takové hlásání považoval Terboven za troufalost a vážné ohrožení 

právě probíhajících Delbriiggeho rozhovorů s předsednickým výborem. Říšský komisař 

se proto raději 25. června s Quislingem setkal, aby mu navrhl takové ústupky, které by 

jej v jeho projevech utišily a zároveň i uskrovnily v jeho nápadech. Nabídl mu účast 

Nasjonal Samlingu v budoucí Státní radě. Nyní byl Quisling ochoten naslouchat, ale 

Terbovenův návrh se netýkal jeho osoby. Rozjel se kolotoč dohadů ohledně 

navrhovaného jména, neboť horkým kandidátem komisariátu se již 29. června stal 

kontroverzní Jonas Lie. Toho nemohl Quisling se svými přívrženci vystát, stále měl na 

paměti jeho bídné chování v prvních dnech po německém vpádu. 540 Postavil se proto 

zády k jeho kandidatuře a trval na odpovídajícím zastoupení Nasjonal Samlingu 

v novém vládním kabinetu, přičemž nacházel plnou podporu u svých nejbližších 

spolupracovníků. 

Terboven již na začátku svého vyjednávání s Quislingem přemítal nad jeho 

odstraněním, a to formou odeslání do Berlína, odkud by nemohl zasahovat do norských 

záležitostí. Ačkoli svého protivníka upozorňoval na tuto variantu, Quisling ji příliš 

nebral na vědomí. Ovšem na začátku července již říšský komisař nebyl stavu poslouchat 

jeho věčné odmlouvání a k nemalému zděšení Quislingových soukmenovců jej nechal 

zadržet a poslat do Berlína.541 Terboven nehodlal rozbít stranu jako takovou, poněvadž 

ji mohl dobře využít jako hlasatele a šiřitele nacistické doktríny mezi norskými občany. 

Ovšem v Quislingově okruhu to tak bylo víceméně pochopeno. 542 Deportovaný norský 

Vůdce všechny překvapil a s takto vzniklou nepříznivou situací se vypořádal po svém. 

Ač byl odtržen od své strany, neponechal nic náhodě a učinil to, s čím Terboven vůbec 

nepočítal; kontaktoval všechny své příznivce na německé scéně. A Raeder i Rosenberg 

byli více než ochotni škodit nepohodlnému norskému Říšskému komisaři. V Berlíně 

sepsal tento ctižádostivý Nor velice útočný dopis, v němž vyjmenoval všechny 

nepříjemnosti a pokoření, které musel on sám a jeho Nasjonal Samling v posledních 

540 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s. 256-257. 
541 Tamtéž, s. 257. 
542 Na Quislingovo vedoucí místo ve stranické hierarchii měl navíc nastoupit Jonas Lie. V mnoha 

ohledech to bylo nepřijatelné řešení. Po Quislingově odjezdu ovšem Hagelin vyhlásil, že bude sám 

kontrolovat stranu, jelikož jej tím pověřil samotný předseda strany. Blíže viz HA YES, P. M., s. 257-

258. 
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měsících spolknout. Již 1 O. července jej odeslal Hitlerovi, čímž neshody mezi 

Quislingem a Terbovenem vešly ve známost. 543 

Mezitím do Berlína dorazil i Terboven za účelem zjednání nápravy svého 

unáhleného kroku. Chtěl také získat více času na vyřešení norské správy v době, kdy 

jednání uvízla na mrtvém bodě. Hledal pomoc u Ribbentropa, ale ten měl pro něj 

pramalé pochopení, neboť věřil, že je hlavním viníkem ukončení činnosti ministerstva 

zahraničí v norských záležitostech. 544 Poté, co Hitler přečetl Quislingův dopis, upadl 

Terboven v podezření, zda byl vhodně vybranou osobou na rozřešení norského 

problému. Říšský komisař se sice navrátil do Osla s nedotčenými pravomocemi, ale pln 

obav z formující se berlínské fronty proti němu.545 Quisling totiž v Německu nelenil a 

účastnil se mnohých schůzek a rozhovorů, předkládal důkazy, přemlouval. Jako jeho 

největší obhájce opět figuroval Rosenberg, který pro Hitlera sepsal speciální 

memorandum. Německý Vůdce se stále více přimykal k variantě podpořit Quislinga, a 

to v době, kdy Terboven nadto nezaznamenal úspěch s návrhem Státní rady. Hitler 

rozhodl až v polovině srpna o tom, že Quislingova strana musí mít adekvátní zastoupení 

v nově zformovaném tělese.546 Jeho důvody byly prosté. V první řadě chtěl najít 

prostředníka, jenž by umožnil německo-norskou spolupráci, a proto podporoval 

Quislinga. Doufal ve vytvoření silné Nasjonal Samling. Nemínil tím zapudit Terbovena. 

Není příliš nutné dodávat, že v letních měsících se řešení norských otázek 

vleklo, a to pro jejich podřadné postavení mezi německými plány. Komplikovaný 

průběh lze zaznamenat i přímo na norské scéně. Ačkoli zde začaly rozhovory již 

v červnu, ke konečnému rozřešení se dospělo mnohem později. Znovu byly otevřeny 

7. září, v době, kdy nad Londýnem zuřily německé letouny.547 Tyto okolnosti mohly být 

psychologicky využity při nastávajícím obnoveném jednání. K dosavadním 

požadavkům přibyl i další, a to velice silná účast Nasjonal Samlingu ve Státní radě. Aby 

mohl předsednický výbor Stortingu potvrdit veškeré nároky, musel by jej parlament 

543 Tamtéž, s. 258. 
544 Terboven navíc neuposlechl Ribbentropovo nařízení o odchodu všech neutrálních diplomatů z 

Německem okupovaných území do 15. července. Chtěl tyto diplomaty využít během obtížných 

rozhovorech s králem, a proto je odmítal odeslat z norského území. Blíže viz HA YES, P. M., s. 258. 
545 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971's. 259. 
546 Tamtéž, s. 260. 
547 WARBEY, W., Look to Norway, London 1945, s. 74. 
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odsouhlasit dvoutřetinovou většinou. To se i přes silný nátlak nepodařilo, neboť pro 

hlasovalo 75 a proti 55 členů, což nepředstavovalo požadovanou většinu. Proto dne 

18. září oznámil předsednický výbor, že německé požadavky nemohou být přijaty. 548 

Nyní se museli Němci sami chopit iniciativy a obejít se bez norského posvěcení. 

Ostatně v jejich moci bylo celé norské území, takže se nemuseli ohlížet na nějaké 

konstituční zajištění nově připravovaného kurzu. I když celé září probíhaly tahanice 

ohledně počtu nominovaných osob za Nasjonal Samling, vše se schylovalo k závěru. Po 

Quislingově návratu do Norska se jevilo jistým, že byl prozatím uspokojen daným 

vývojem a nebude tudíž osobně prahnout po členství ve Státní radě.549 Mezi ním a 

Terbovenem probíhaly v následujících dnech diskuze, při nichž se kamenem úrazu stala 

jména protěžovaných mužů. Některá nebyla pro oba přijatelná. Přesto bylo vytvořeno 

aranžmá, které mohlo vejít v platnost. 

Zlomovým dnem norské okupace se stalo 25. září 1940. Po pěti měsících 

neplodného vyjednávání německých okupantů s norskými představiteli odhodili Němci 

masku dosavadního "přátelství" a sami stvořili a naordinovali nový pořádek. Terboven 

předstoupil před masy norských občanů v odpoledních hodinách, kdy svůj jednoznačný 

projev přednesl prostřednictvím radiových vln.550 Prohlášení se týkalo razantních změn 

ve čtyřech základních okruzích norské politiky. Protože král uprchl ze země, byly mu 

tímto odňaty veškeré jeho funkce a byl zbaven trůnu. Ze stejného důvodu Terbovenova 

řeč napadla i Nygaardsvoldovu vládu, jež byla také odvolána. K tomu byl vydán pro 

všechny norské obyvatele zákaz jakéhokoli kontaktu se sesazenou vládou.551 Dále se 

překvapení občané dozvěděli o zrušení Administrativní rady, na jejíž místo byla 

dosazena nová vláda komisařů pro vnitřní správu země, jejíž osazenstvo bylo výhradně 

tvořeno členy Nasjonal Samlingu nebo jejich sympatizanty. Ze třinácti členů jich devět 

pocházelo z této strany a zbylí čtyři členové patřili do jejího ideového okruhu.552 

548 Norway, A Handbook, Compiled by Royal Norwegian Government, London 1942, s. 45 
549 Navíc mu bylo během dalšího setkání s Hitlerem přislíbeno, že tato Státní rada je pouze dočasného 

charakteru a bude brzy nahrazena Quislingovým kabinetem. Blíže viz HA YES, P. M., Quisling, The 

Career and Politicalldeas ofVidkun Quisling 1887-1945, London 1971, s. 263. 
55° FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 76. 
551 Tamtéž. 
552 Ze třinácti nominovaných se úřadu ujali tito komisaři v těchto resortech: Axel Stang pro sport, 

Gulbrand Lunde pro policii, Kjelllrgens pro námořní dopravu, Gudbrand Lunde pro kulturu a umění a 

Tormod Hustad pro resort práce; Ragnar Skancke měl na starosti školství a náboženské záležitosti, 

Sverre Riisnaes spravedlnost a 0ystein Ravner zásobování; Viljam Hagelin spravoval vnitro, 
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Poslední bod vyhlašoval zrušení všech norských politických stran vyjma Nasjonal 

Samlingu.553 To byly ve zkratce hlavní změny, které se naprosto neslučovaly s norským 

právním systémem. 

Ohromení a ochromení bylo dokonalé. Norsko bylo přetvářeno na německý 

loutkový stát. Vyhlášená vláda nebyla vládou v pravém slova smyslu, neboť podléhala 

čistě německým záměrům a de facto byla podřízena Terbovenovi. Byla vytvořena proto, 

aby mohla kolaborovat s Němci prostřednictvím programu jediné povolené strany.554 

Nyní vláda zastupovala pouze necelá 2 % obyvatelstva a bývalí voliči ostatních stran, 

zejména čtyř největších, zůstali naprosto konsternovaní a frustrovaní. Asi největší 

radost z nového vládního sboru měl Quisling, jelikož on jako předseda strany stál v 

pozadí a on měl velký vliv na jeho členy. Po dlouhých měsících se dokázal opět vynořit 

na politickém bojišti. Nyní se před Nory otevírala neutěšená budoucnost, hrozící 

přetvořením v nový Quislingův kabinet. Většina ze zachmuřených a deprimovaných 

členů zakázaných stran uvažovala o současné vládě jako o prvním stupínku kjeho 

vytvoření. A opravdu, za rok a půl se Quislingovi vyplnil sen a stal se premiérem. 555 

Stavba celé norské společnosti se zhroutila zapuzením korunované hlavy státu, 

symbolu národa. Král se nehodlal ani po tak příšerném prohlášení vzdát a z Londýna 

vyslal již 26. září apel norskému národu, aby vytrval v zápase o svou svobodu. 

V prohlášení král Haakon sdělil, že Terbovenem vyhlášená vláda není v žádném případě 

samostatná a nereprezentuje svobodný a nezávislý stát. Tato skutečnost odporuje 

prvnímu a nejdůležitějšímu článku norské ústavy. Základy takového stavu mohou trvat 

po celou dobu okupace a ačkoli budou během ní připraveny pro norské občany těžké 

okamžiky, lid musí trpělivě lpět na své ústavě a čekat na dobu, kdy přijde den 

osvobození. 556 Takové bezpráví mohlo být zlomeno pouze pádem Třetí říše. Pak se 

Norsko navrátí do ústavního rámce. 

Thorstein Fretheim zemědělství, Sigurd Johnessen obchod a průmysl a Erling Sandberg finance. Viz 

HA YES, P. M., Quisling, The Career and Po1itica1 Ideas of Vidkun Quisling 1887- 1945, London 

1971, s. 265. 
553 Tamtéž. 
554 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 78. 
555 Tohoto postu se dočkal v únoru roku 1942. 
556 Norway, A Handbook, Compiled by Roya1 Norwegian Government, London 1942, s. 46. 
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Exilová vláda 

V Londýně se po červnovém odchodu krále Haakona a Nygaardsvoldovy vlády 

zřídilo norské centrum odporu, jehož hlavním cílem bylo čelit a neustupovat německým 

snahám o jejich zapuzení a vytvoření norského závislého území. Nalezli zde, jako 

mnoho dalších legitimních vlád, své nové útočiště, s jehož pomocí se pokoušeli 

jakýmkoli způsobem bojovat proti Německu. Honosili se totiž již zmiňovaným tzv. 

elverumským mandátem, jenž je opravňoval k výkonu jejich funkcí i mimo norské 

území. Ale čekal je zde nejeden nelehký úkol. Jakousi náplast na mnohé minulé, 

současné i budoucí újmy představovalo uznání Spojenců i neutrálních států, jež 

stvrzovalo jejich vládu jako jedinou možnou.557 Spolu s nimi do Londýna přišlo 

mnoho úředníků, kteří jim zde pomohli vybudovat novou výkonnou administrativu. 

Bylo zde vytvořeno mnoho pro propagaci norských zájmů a celého národa. 

Postupem času byly zřízeny mnohé prospěšné instituce, jakou byla například Norská 

královská vládní informační kancelář pod patronací ministerského předsedy 

Nygaardsvolda, jejíž zásluhou v následujících letech vyšla řada publikací, výhradně se 

zabývajících norskými válečnými záležitostmi.558 Pro osvětu norských obyvatel na 

území Velké Británie nechala norská vláda vydávat noviny "Norsk Tidend" s nákladem 

asi 10 000 výtisků. 559 Snad největším počinem bylo zajištění norského vysílání ve 

spolupráci s britskou stanicí BBC. Stalo se tak již začátkem června a jejím 

prostřednictvím se všechny norské domácnosti, vlastnící přijímač, dovídaly o krocích 

krále Haakona VII. Mnohá německá prohlášení dezinformačního charakteru byla touto 

cestou uváděna na pravou míru. Pracovníci norských rozhlasových stanic emigrovali, 

aby mohli každodenně na sedmdesát minut, což byla souhrnná délka celého vysílání, 

prospět své vlasti.560 

Vládu, krále i všechny čerstvé norské uprchlíky sice trápila jejich odloučenost 

od národa, s nímž zatím nemohli navazovat pravidelné oboustranné kontakty, ale 

alespoň je hřálo vědomí, že Němcům nedovolili ukořistit většinu z jejich námořní 

obchodní flotily a také zlaté rezervy. Ty byly nejprve odvezeny z norského území do 

557 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the Second World War, Oslo 1966, s. 94. 
558 Měla řadu poboček, přičemž nejdůležitější se nalézaly ve Washingtonu a Stockholmu. Blíže viz 

Norway, A Handbook, Compiled by the Royal Government, London 1942, s. 65. 
559 Noviny vycházely vždy ve středu a v sobotu. Blíže viz Norway, A Handbook, s. 66. 

560 Tamtéž, s. 65. 
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Velké Británie a později poslány do bezpečí bank Spojených států amerických. 561 Skrze 

tyto dvě zachráněné položky byla norská vláda finančně soběstačná a mohla sama 

podporovat svůj boj proti německým jednotkám. 

Primárním záměrem exilové vlády bylo připojit se se všemi svými výhodami na 

stranu Spojenců. Jejím největším příspěvkem se stalo ohromné obchodní námořnictvo, 

které pro ni dlouhodobě znamenalo nejvyšší příjmy. Již v prvních měsících po 

německém útoku norští vlastníci lodí v Londýně vymýšleli a dojednávali se zaštítěním 

norské vlády vznik společné organizace, budoucího Nortrashipu. 562 Tato posléze státní 

organizace, Norská námořní doprava a obchodní mise, se v následujících letech 

rozrostla do obřích rozměrů, jejíž hlavní centrály se nalézaly v Londýně a New Yorku. 

Po celém světě byly zakládány pobočky, jejichž počet vystoupal až na 41 kanceláří 

v jedenácti zemích. 563 Na odpovídajícím využití této zbraně se podílelo hlavně 

ministerstvo zásobování a námořní dopravy společně s ministerstvem financí. Jejich 

nejvyšší představitelé, ministři Arne Sunde a Oscar Torp, se již na sklonku roku 1940 

vydali na několikatýdenní cestu do Spojených států amerických, aby tam s místními 

finančníky, obchodníky a dopravci projednali otázku většího zapojení norských plavidel 

na přepravě zásob i válečného materiálu přes Atlantik do Velké Británie. 564 

Nejen tímto způsobem chtěla norská vláda přispět k válečnému úsilí na straně 

Spojenců. Toužila si vydobýt právoplatné místo mezi nimi a zajistit si pomocí vlastních 

zbraní a mužů účast ve společném zápase proti Třetí říši. Snažila se vytvořit regulérní 

bojové jednotky. Jedním z prvních kroků tímto směrem bylo vytvoření vojenského 

výcvikového tábora ve Skotsku.565 Zdejší prapor norské pěchoty byl ubytován asi 

20 kilometrů od městečka Dumfries. Ve stejné vzdálenosti se nalézala i vlastní vojenská 

nemocnice, která byla obsluhována výlučně norským personálem, od zdravotních sester 

až po tři lékaře. 566 Nejobtížnější překážkou se i přes dobrovolný nástup mnoha norských 

občanů žijících v zahraničí a vojáků přišlých ze severního Norska stal nedostatek mužů 

561 HAMBRO, C. J., I saw it happen in Norway, London 1940, s. 183. 
562 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the Second World War, Oslo 1966, s. 96. 
563 The Who is Who in the Allied Governrnents, London 1943, s. 89. 
564 LA 772 I dův I 40, 27. 12. 1940. Finanční a námořní dopravní jednání norské vlády 

v Severoamerických Spojených státech. 
565 Norway, A Handbook, Compi1ed by Roya1 Norwegian Governrnent, London 1942, s. 70. 
566 LA, 2123 I dův I 41, 16. 7. 1941. Návštěva čs. vojenského attaché u norské pěchoty. Zpráva plk. gšt. 

J. Sázavského. 
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pro rychle se rozvíjející námořnictvo, pozemní i letecké síly. Vypovídá o tom nejen 

deficit instruktorů a důstojníků, ale i prostých vojáků. Jednotlivé roty ve skotském 

výcvikovém táboře dosahovaly rozličných výkonnostních stupňů, jelikož byly 

doplňovány, zbrojeny a cvičeny postupně, a to podle jednoduchého klíče. Vše se řídilo 

dle příchodu norských emigrantů, odhodlaných dostát své povinnosti hájit svou vlast. 

Proto dospěla první rota nejdále ve svém výcviku.567 

Ve Skotsku byl umístěn ještě jeden norský prapor. Oba byly již v průběhu jara a 

léta označeni za rizikové, neboť jejich bojová nečinnost na ně mohla mít škodlivé a 

demoralizující účinky. Proto se chystala reorganizace vojska, v níž se počítalo 

s modernizací pozemní armády. Pro mužstvo byl připraven parašutistický výcvik.568 

Ministerstvo obrany tímto usilovalo o co možná největší zúročení svých početně 

skromných příspěvků. K propagaci rovněž využívalo slavnostních vojenských 

přehlídek, na něž čestné pozvánky obdrželi britští vojenští odborníci a novináři. 

Pochopitelnou nižší kvalitu výcviku i výzbroje vynahrazovali organizátoři výborným 

doprovodným programem, výstavou norských zbraní a obsluhováním v národních 

krojích při slavnostní tabuli. 569 Takové aktivity výrazně působily na zviditělnění Norska 

a osvojení jeho válečných cílů Velkou Británií. 

V první fázi, to jest bezprostředně po příjezdu emigrantů, bylo schopno boje na 

moři jen několik málo lodí, mezi něž patřilo oněch dvanáct, které spolu s králem 

opustily norské území a dopluly k břehům Velké Británie. Ostatní byly staré a někdy i 

v havarijním stavu, pouze patnáct jich bylo schopných boje. Proto se norská vláda 

snažila nakoupit nové. Její zásluhou se již na podzim mohla objevit čtyři norská 

plavidla v islandských vodách, aby zde hlídkovala a operovala pod britským velením. 570 

Do dvou let se námořní síla rozrostla na bezmála 60 lodí, na nichž dohromady sloužilo 

250 důstojníků a 2 500 námořníků. 571 Již v červenci roku 1940 se zrodilo i výcvikové 

středisko pro norské letce v kanadském Torontu, zvané Malé Norsko. Oproti původním 

567 Tamtéž. 
568 LA, 1523 I dův I 41, 23. 5. 1941. Reorganizace norské armády. 
569 LA, 2123 I dův I 41, 16. 7. 1941. Návštěva čs. vojenského attaché u norské pěchoty. Zpráva plk. gšt. 

J. Sázavského. 
570 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the Second World War, Oslo 1966, s. 97. 
571 Norway, A Handbook, Compiled by Royal Norwegian Government, London 1942, s. 71-72. 
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250 letcům, kteří odpluli spolu s norskou vládou, se v táboře za období 1940--41 

vystřídalo na 1 200 Norů. 572 

Již nastíněné personální nedostatky se kabinet na konci roku 1940 snažil řešit 

povinným odvodem, jehož základy byly položeny již v letním období, kdy byl 

vyhotoven soupis všech norských občanů ve Velké Británii a o několik měsíců později i 

mimo ni. Pouze právní průtahy je zatím nedovolovaly povolat do armády. 573 Podařilo se 

to až 13. prosince, kdy byli všichni norští občané ve Velké Británii, kteří dosáhli věku 

pro vojenskou službu, povoláni. Téměř o rok později byli povoláni i ostatní Norové 

z celého zahraničí.574 Tato služba mohla být vojenského i civilního charakteru a posléze 

do ní byly začleněny i ženy, tvořící pomocné jednotky.575 Nyní se měli všichni Norové 

připojit k všeobecnému cíli, a to vítězství nad Německem a osvobození jejich vlasti. 

Přes všechno toto úsilí se do paměti ostatních národů vtisklo především norské 

námořní umění. Výstižně tuto situaci popsal muž z nejpovolanějších, parlamentní 

sekretář na ministerstvu válečného transportu, Philip Noe1-Baker. Norské lodě ohodnotil 

takto: "Norské tankery jsou v bitvě o Atlantik to, co byly Spitfiry v bitvě o Británii."576 

Plout pod norskou vlajkou, v námořnictvu i v obchodní flotile, bylo zárukou kvality. To 

platilo i pro norskou posádku. O jejich prestiži hovoří i skutečnost, že norští námořníci, 

mechanici a inženýři byli mnohem lépe mzdově ohodnoceni než jiné národnosti. Jejich 

měsíční plat činil cca 29 liber oproti anglickým námořníkům, kteří v průměru dostávali 

23 1iber.577 Postupem času se norská flotila stala nejzřetelnějším přínosem norské vlády 

v jinak zanedbatelných silách, jež mohla poskytnout válečným aktivitám. Ještě na 

začátku března roku 1941 byl její počet, i přes značné ztráty tonáže, vskutku majestátní. 

Na moři se nacházelo na 900 plavidel, jež byla obsluhována 25 000 námořníky. 578 

Veškerá spolupráce s Velkou Británií musela mít adekvátní smluvní základ a ten 

byl položen již v létě roku 1940 sepsáním předběžné smlouvy formou norského 

memoranda. Jejím hlavním námětem se stala participace norských vojenských jednotek 

572 Tamtéž, s. 72. 

573 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the Second World War, Oslo 1966, s. 99. 
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na obraně Velké Británie v součinnosti britských oddílů a v budoucnu pak i na 

osvobození samotného Norska. 579 Obě armády, odlišné si svou početní velikostí, měly 

bojovat bok po boku. Konečná verze smlouvy spatřila světlo světa až 28. května 1941 a 

byla v ní dále rozvinuta všechna předchozí ujednání. Norské oddíly měly být nadále 

organizovány pod britským velením. Ve zkratce byla celá norsko-britská smlouva 

koncipována ve dvou oddílech. První se týkal politického náhledu a v jeho 

nejdůležitějším článku se hovořilo o osvobození Norska jako o jednom z hlavních 

válečných cílů. Ve vojenské části stojí za pozornost hlavně oblast, týkající se 

financování vlastní armády. Norská vláda se totiž zavázala zaplatit celou její výzbroj. 

Norské straně bylo touto cestou povoleno trestat norskými vojenskými soudy takové 

činy vlastních vojáků, které byly v rozporu se zákony této severské země. Odsouzenci 

pak museli putovat do anglických věznic a okusit jejich pohodlí.580 

Doposud se hovořilo pouze o válečných aspektech norských snah exilové vlády, 

ale mnohé se událo i na politické scéně, kterou sužovaly nesčetné personální neshody. 

Na konci roku 1940, přesněji v listopadu, požádal ministr zahraničí Koht o dovolenou, 

kterou mu král Haakon samozřejmě neodmítl poskytnout. Jeho důvody měly být 

zdravotního rázu, ale v politických kuloárech se šířily odlišné zprávy. Jeho pravé 

pohnutky měly dvě příčiny. První a malichernější představovaly spory se zbytkem 

kabinetu, když autoritářsky prosazoval decentralizaci všech ministerstev a 

zpravodajského a tiskového oddělení na venkov. Ostatní ministři byli celkem logicky 

pro koncentraci všech úřadů do Londýna, do Kingston House. 581 Druhá a závažnější 

příčina vycházela z nepochopení Kohtovy politické orientace zbylými členy vlády. 

Chtěl totiž tvrdošíjně pokračovat v politice neutrality, příliš se nehnat do energičtější a 

odvážnější politiky a uchránit tak Norsko od přidružení ke Spojencům. Možná to byl i 

projev jeho pýchy, neboť nechtěl opustit svůj proklamovaný předválečný kurz.582 Za 

doby jeho nepřítomnosti dočasně převzal jeho úřad, stejně jako při jeho absencích 

v minulosti, ministr zásobování a námořní dopravy Trygve Lie. Dočasné zastupování se 

pro tohoto mladého politika přelilo ve stálý a dlouhotrvající úřad poté, co se Koht stále 

více zabýval svými historickými pracemi a nehodlal se již zamýšlet nad politikou. Co se 

579 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the Second World War, Oslo 1966, s. 100-

101. 
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581 LA, 547 I dův I 40, 26. ll. 1940. Zprávu sepsal L. Szathmáry, vyslanec u královské norské vlády. 
582 LA, 483 I dův I 40, 20. I I. 1940. Změny v norské vládě. 
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pár měsíců pouze proslýchalo, se začátkem února 1941 stalo skutečností. Halvdan Koht 

podal demisi, a to téměř měsíc před vypršením své dovolené. 

Cesta se tak otevřela Liemu, který již ve svých prosincových projevech 

v zastoupení za ministra Kohta naznačil směr budoucí poválečné norské zahraniční 

politiky. V rozhlasovém projevu se vyjádřil, že dosavadní politika skandinávských států 

se neosvědčila a stejně tak ztroskotala i politika Společnosti národů. Proto se Norsko po 

válce může zabezpečit pouze orientací a hospodářskou i politickou spoluprácí s Velkou 

Británií. Kromě tohoto hlavního partnera kladl velký důraz na Spojené státy americké a 

neopomněl označit za budoucí spolupracovníky i všechny demokratické státy. Vyzdvihl 

přitom roli mladé generace, která byla pro trvalou spolupráci s Velkou Británií. Svým 

způsobem očernil a zahanbil generaci starší, jíž kladl za vinu, že svým 

izolacionistickým přístupem umožnila Německu hladký vpád do Norska. 583 

Novopečený ministr zahraničních věcí se brzy stal nejvýraznějším hlasatelem 

norského národa. Aktivně se zapojoval do diskuzí ohledně válečných cílů a upozorňoval 

na nemalý přínos, jenž norský národ poskytuje protiněmecké koalici. Dne 24. června 

1941 pronesl Trygve Lie před britským parlamenetm projev, v němž upozornil na 

důležitost tzv. Domácí fronty, která na norské půdě úspěšně zasévala semínka odporu. 

Podle jeho slov byla tato část odboje zcela nenahraditelná a bez její vzrůstající síly by 

bylo téměř nemožné udržet boj exilu v nezměněné, ba vzrůstající, míře. Tvrdil, že i přes 

kusé zprávy z domoviny lze zaznamenat vzestupný trend norské rezistence, která je 

měsíc co měsíc silnější a odvážnější.584 

Velkým handicapem norské vlády byl bezpochyby neutěšený stav kontaktů s 

veřejností na okupovaném území. Již výše načrtnuté rozhlasové vysílání BBC sice 

přinášelo tolik potřebné zprávy, ale neumožňovalo obdržet na ně odezvu z domoviny. 

Navíc Němci nadále nechtěli tolerovat vměšování odvolaného norského krále i vlády a 

v září 1941 585 dospěli k rozhodnutí zabavit všechny přijímače po celém Norsku. 

Nepodařilo se tak sice bezezbytku, ale stejně byli Norové odkázáni již jen na takové 

kontakty, jež se vytvořily v letních měsících roku 1940. Speciální kurýři proudili mezi 

Norskem a Velkou Británií. Později začala norská vláda spolupracovat s britskou 

zpravodajskou službou a nakonec byly na podzim 1940 cvičeny zvláštní jednotky, 

583 LA, 681 I dův I 40, 21. 12. 1940. Prohlášení o poválečném politickém programu Norska, úřadující 

norský zahraniční ministr. 
584 LA, 1921 I dův I 41, 27. 6. 1941. Projev ministra Trygve Lie v anglickém parlamentu. 
585 Norway, A Handbook, Compiled by Royal Norwegian Government, London 1942, s. 65. 
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určené pro různé diverzantské operace na území Norska, a to v době zrodu tamních 

podzemních organizací. Úzké styky s britskou zpravodajskou službou nakonec vedly na 

konci roku 1940 ve zřízení vlastního obdobného úřadu se sídlem v Londýně a pod 

dohledem norského ministra obrany.586 

Nelze opominout ani kontakty exilového kabinetu s plejádou cizích států nejen 

na území Velké Británie. Okupace Norska výrazně ovlivnila veřejné mínění za 

oceánem, byla významnou pobídkou k odsouzení německého barbarství Spojenými 

státy americkými, které se stále výrazněji angažovaly v pomoci ostrovnímu království 

prostřednictvím dodávek válečného materiálu. 587 I samotní Norové se skrze výše 

jmenované kontrakty zapojili mezi ty, kterým byla přislíbena pomoc. 

Norští emigranti se potýkali s mnoha problémy, které vyplynuly z trvale 

špatných vztahů se sousedním Švédskem. Zprvu doufali, že pro ně bude švédská 

neutralita prospěšná. Ale následné kroky švédské vlády tuto tezi nepotvrdily. Nyní byla 

spíše charakterizována jako kamufláž pro německé aktivity. Za vše může hovořit 

povolení průchodu německým zásobovacím i jiným jednotkám přes švédské území. 

Postupně se tento obraz víceméně zjemňoval v přímé úměře k nesmělému švédskému 

vymaňování z německého vlivu. Ovšem z diplomatického hlediska byla i nadále situace 

mezi dvěma severskými sestrami dosti napjatá. Nepomohly ani vstřícné kroky, jež 

učinil švédský ministr zahraničních věcí skrze projev v Riksdagu na sklonku roku 1942. 

Toralv 0ksnevad, člen ministerstva zahraničních věcí, ohledně projevu Christiana 

Glinthera vyjádřil stanovisko královské norské vlády, která" ... nepromine ani teď, ani 

v budoucnosti Švédsku, že nyní, v nejtěžších dobách dějin norského národa, švédská 

politika aplikuje svoji neutralitu v neprospěch Norska a ve propsěch Německa a jeho 

spojenců. Švédská vláda například má své vyslance u finské vlády a u všech německých 

satelitů, není však vůbec zastoupena u královské norské vlády v Londýně."588 Na 

švédskou obranu musí zaznít, že se již v průběhu roku 1941 podílela na potravinové 

pomoci severním norským regionům. 

Na bedrech vlády spočinulo několik nenadálých úkolů, které mohla splnit pouze 

s přihlédnutím ke své finanční soběstačnosti. Jako příklad poslouží vydržování norských 

misijních společností v Africe a Asii. Němci nedovolili dobročinným spolkům, jež byly 

586 Plukovník Birger Ljungberg. 
587 LA, 645 I dův I 40, 20. 12. 1940. Návštěva u generálního sekretáře norského ministerstva zahraničí, 

Olava Tostrupa. 
588 LA, 5841 I dův I 42, 24. ll. 1942. Rozhovor sT. 0ksnevadem. 
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před válkou zastoupeny snad v každém městě a městečku po celém norském území, 

posílat příspěvky misijním kostelům a nemocnicím. Bez této pomoci by byly odkázány 

k zániku. Proto se norská vláda rozhodla za brzkého jara 1941 uvolnit částku bezmála 

900 000 norských korun pro tento bohulibý účel. Převzala povinnosti norských spolků, 

které jí po válce tento obnos postupně navrátí. 589 

Mnoho aktivit norské vlády bylo provizorně ustaveno na dobu určitou. 

Například obchodní námořnictvo mělo být zestátněno pouze do té doby než podmínky, 

které vedly k tomuto aktu, pominou. Nikdy se v norských politických kruzích neusídlila 

myšlenka, že by se plavidla po válce nedostala zpět do soukromých rukou. 590 Očekávalo 

se, že vše se dříve nebo později navrátí do zajetých kolejí. Nikdo nepochyboval o 

konečném vítězství Spojenců. Jediné, v čem se proroctví jednotlivých osob lišila, byl 

časový horizont, kdy se tak stane. 

Vláda učinila v emigraci mnoho chvályhodných činů na podporu své domoviny, 

přesto o ní Norové nesmýšleli příliš pozitivně. Emigranti, kteří utekli do Velké Británie 

v průběhu několika let, se na kabinet nedívali s přílišnou vděčností. Panoval všeobecný 

názor, že jej v době míru čekají významné personální změny. Ministři budou muset po 

svém návratu do vlasti zodpovědět otázky ohledně své nečinnosti v době těsně před 

vypuknutím invaze. Norský národ se domníval, že svým počínáním zanedbali 

bezpečnost Norska. 591 Přál si, aby po skončení války současný kabinet rezignoval.592 O 

vládě proto hovořili se smíšenými pocity, kdežto prestiž norského krále, který se 

v jejich očích zachoval zcela správně, zůstala neotřesena. Jeho znak, vetknutá čislice 7 

do písmene H, se stal symbolem národa. Na stěny domů jej kreslili ti, kteří se chtěli 

vzepřít Němcům a ukázat jim svou nezlomnost. 

Norský odpor nastartován 

Září roku 1940 přineslo norskému národu pouze zklamání a beznaděj. Nyní byl 

veškerý právní systém pobořen a vazby s tradicemi a zvyklostmi zpřetrhány. V kontextu 

Hitlerových vojenských úspěchů se před ním otevírala bezútěšná budoucnost 

589 LA, 925 I dův I 41, 29. 3. 1941. Podporování norských misijních společností norskou vládou. 
590 LA, 4664 I dův I 42, 23. 10. 1942. Rozhovor s norským ministrem financí P. Hartmannem. 
591 LA, 5881 I dův I 42, 24. II. 1942. Zprávy vojenského attaché. 
592 Opravdu, po skončení války celý kabinet hromadně rezignoval. 
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vazalského státu. Bylo pouze na něm jaký zvolí recept, aby se s touto vzniklou situaci 

vyrovnal. Jakou taktiku mohli norští občané použít? Rozštěpili se do několika 

základních skupin, které můžeme určit na základě podobného vzorce chování. Někteří 

byli nešťastným vývojem paralyzováni a neschopní jakéhokoli kloudného a 

vyhraněného postoje vůči německým okupantům, další se snažili proti německé 

nadvládě ohradit a odporovat jakýmkoli způsobem, kterého byli schopni. A 

v neposlední řadě tu byli tací, kteří se s prázdnotou, jež se před nimi otevírala, nechtěli 

smířit a hodlali z více či méně přiměřené spolupráce vytěžit co nejvíce ve svůj 

prospěch. Vždyt' kdo by jim mohl vyčítat, že se chtěli pouze zachránit od strádání a 

hladu v době, kdy bylo naprosto zřejmé, že životní úroveň v Norsku rapidně klesá. 

Když Hitler bude pánem této části Evropy, a možná i celé, nebude lepší se s tím smířit a 

alespoň se snažit přežít? 

O této skupině, ač nebyla příliš početná a nezaujímala mezi norským 

obyvatelstvem značnou část, je nutné se alespoň zmínit. Nejlépe je zjistitelná z počtu 

nových členů Nasjonal Samlingu, jenž v tomto období zaznamenal výrazný početní růst. 

V době německého vpádu do země strana přímo skomírala. Již v létě roku 1940 do 

strany přicházelo mnoho nových lidí, ale největší příliv byl zjištěn v měsíci říjnu, kdy se 

k ní přidalo více než 7 000 osob. Do konce roku strana čítala na 23 755 členů. Rapidní 

růst započal v následujícím roce, v dubnu dosahoval 29 428 lidí a na konci roku již 

39 306 straníků. 593 Třebaže Nasjonal Samling tyto nové členy vítal s otevřenou náručí, 

neboť mu mohli přinést výraznější podporu i oblibu, nezdržel se jejich kritiky. Staří a 

zkušení členové jim vytýkali, že se do strany zapsali pouze z ekonomických pohnutek a 

prospěchářství. 594 

Pro většinu lidí podzim 1940 znamenal další impuls k jejich neutuchajícímu 

odporu. To nepřekvapuje, neboť pouhým zrekapitulováním situace dostaneme 

společnost, jejíž práva byla okleštěna a v mnoha případech přímo zadupána do země. 

Nadcházející zima představovala zlomové období, během něhož se formovaly první 

náznaky organizované rezistence. Na přelomu let 1940-41 se s velkou silou obnažilo to, 

co bylo zatím Němcům skryto: hluboká nespokojenost široké veřejnosti a její odhodlání 

nepodvolit se. V takové šíři a v takovém důrazu ji nečekali. Lidem vadila degradace 

593 ANDENAES, J., RISTE, 0., SKODVIN, M., Norway and the Second World War, Oslo 1966, s. 68-

69. 
594 Tamtéž, s. 68. 
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norského právního řádu i mezinárodního práva, cenzura, zákazy shromažďování, 

přítomnost německých vojáků v zemi a silný ekonomický útlak. 

Naznačila jsem, že se v Norsku nalézalo stopadesátitisícové nepřátelské vojsko, 

jež muselo být z něčích prostředků živeno a někde ubytováno. Obojí šlo na úkor 

norského národa. Veřejné budovy, ponejvíce různá školská zařízení, byly přeměněny na 

vojenské ubikace. 595 Rekvírovaly se i byty. V polovině roku 1941 bylo zabaveno 

několik tisíc bytových jednotek v Oslu, Trondheimu a jejich spádových oblastech. 

Ubytovaly se v nich rodiny úředníků ze severního Německa, aby unikly smrtelnému 

nebezpečí britských náletů. 596 

Postupem času se celkový počet všech civilních a vojenských německých 

přistěhovalců v Norsku rozrostl na tak vysoký počet, že znamenal pro norskou populaci 

asi 10% zvýšení obyvatel.597 Jejich pobyt platili Norové. V norské bance byl za tímto 

účelem otevřen speciální účet, sloužící německým okupantům, z něhož čerpali nemalé 

finanční prostředky. Na konci roku 1941 již tento dluh přesahoval 190 milionů liber a 

každý měsíc stoupal o dalších deset miliónů.598 Norsko nebylo schopno ani v dobách 

mírových vyprodukovat takové množství potravin, jež by pokrylo celou jeho spotřebu. 

V době okupace vlastní zásoby nestačily a navíc museli Norové živit na svém území 

usídlené Němce a posílat mnoho zboží za směšně nízké ceny do Německa. Zářným 

příkladem německé nenasytnosti byly každoroční tzv. vánoční balíčky pro německé 

obyvatele v Norsku. Dle německého výkladu se mělo jednat o dary, které byly do 

Norska posílány z Německa. Na jejich skladbě se ovšem nepodílely dobrosrdečné 

německé domácnosti, ale samotní Nororvé, kterým byly zabaveny i ty nejskromnější 

přebytky a zásoby. 599 

Obchodní styky se státy západní Evropy byly ochromeny již v počátcích invaze, 

kdy musela být pozastavena i velice významná příjmová odvětví, jakými byly námořní 

flotila, turistická doprava a velrybářský průmysl, doposud vyrovnávající každoroční 

norské záporné obchodní saldo.60° Celý norský obchod měl nyní jediného 

privilegovaného partnera. A Německo si žádalo příliš, více než mohlo Norsko 

595 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 65. 
596 LA, 22061 dův 141, 28. 7. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
597 Norway, A Handbook, Compiled by Royal Norwegian Government, London 1942, s. 50. 
598 Tamtéž, s. 52. 
599 LA, 46 I dův I 42, 7. I. 1942. Politické informace z obsazeného Norska. 
600 LA, 313 I 41, 29. 7. 1941. The Royal Norwegian Government Infonnation Office. 
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nabídnout. Němci vstoupili do velkých norských firem, přičemž si v mnoha případech 

pomáhali zatýkáním jejich původních vlastníků. Stali se pány mnoha velkých koncernů, 

zabývajících se pro ně nejpřitažlivějšími artikly, představujícími potravinářské a 

konzervárenské výrobky.601 Například ryby proudily v hojném množství do Německa a 

později i na východní frontu. V roce 1941 tvořila Třetí říše odbytiště pro norský rybí 

průmysl z 95 %.602 Další důležitou komoditou se staly rudy a jejich metalurgické 

zpracování, jež bylo ulehčeno levnou energií, pocházející z krátkých, ale vodnatých a 

dravých řek. Tuto devizu se snažili Němci plně ovládnout již v srpnu 1940, kdy 

vytvořili příslušnou německou společnost s cílem zajistit si přísun elektrické energie.603 

Většina odvětví norského průmyslu byla tedy podřízena německé válečné 

výrobě. V úhlu jejího zájmu se objevily závody na výrobu hliníku a jiných lehkých 

kovů, celulózy a chemických látek, ale i zpracování ryb, dříví a mlékárenství. Pro 

značnou potřebu ošatit a obout německou armádu byl favorizován textilní a obuvní 

průmysl. Tyto okruhy byly preferovány na úkor takových odvětví, která nebyla pro 

Němce příliš důležitá, ale pro domácí obyvatelstvo měla nezanedbatelný význam. Mezi 

ně se počítal kožedělný, papírenský a nábytkářský průmysl.604 Pro norské území Němci 

postupem času naplánovali výstavbu mnoha nových letišť, pobřežních pevností, 

ubikací, továren na strategické zboží a komunikačních spojení. Německou dominanci 

v Norsku provázely hned v počátcích všudypřítomné rekvizice mnoha skladů. Cílem 

jejich rabování se kromě potravinových zásob, staly textilní výrobky, oděvy a obuv. 

Zabavování zasahovalo i do oblasti dopravních prostředků: lodí, motorových vozidel i 

železničního parku. Záhy zely veškeré sklady pohonných hmot prázdnotou. Distribuce 

nedostatkového zboží do postižených oblastí byla tímto zkomplikována a soukromá 

doprava téměř zmizela z norských silnic.605 

Životní úroveň obyvatel se z těchto důvodů snižovala na minimum a jejich 

záchranou se měly stát poukázky skoro na vše. Zboží bylo málo, některé výrobky 

nebyly po několika měsících okupace vůbec k dostání. Například maso, šunka či vejce 

zmizely z obchodů již v podzimních měsících roku 1940.606 Chybějícím artiklem se 

601 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 97. 
602 Tamtéž, s. 94. 
603 Tamtéž, s. 96. 
604 Norway, A Handbook, Compi1ed by Royal Norwegian Government, London 1942, s. 53. 
605 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 80-89. 
606 Tamtéž, s. 91. 
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stalo také oblečení a různé vlněné svrchníky a deky, jež byly nezbytné v podmínkách 

norských krutých zim. Přídělový systém nedokázal rozdělovat potraviny a ostatní 

výrobky v adekvátním množství a intervaly jejich vydávání se zpožďovaly. Proto 

rozkvétal černý trh, na němž se ceny jednotlivých surovin a výrobků vyšplhaly do 

astronomických výšin. Hrozilo vypuknutí hladu hlavně v severních oblastech, jež se 

vyznačovaly špatnou komunikační dostupností po souši. Záležitost nebyla vůbec 

německými úřady řešena a jedinou nadějí se pro obyvatele v těchto oblastech stala 

potravinová pomoc ze Švédska.607 

K tomu navíc přistupovalo i další bezpráví ve veřejné sféře, jež se mohlo přímo 

dotýkat snad každého občana. Po 25. září byly rozpuštěny všechny organizace a hnutí, 

které byly nějakým způsobem spjaty se zrušenými politickými stranami. Tento osud 

například postihl Studentský univerzitní spolek v Oslu, jehož prestiž dokumentuje 

120 let činnosti. Jeho členy byly takové politické kapacity jako Car! Hambro.608 Tento 

spolek se hlavně provinil svolanou schůzkou, na níž se měl objevit velice známý 

psychiatr dr. Sharffenberg, odborně se zabývající Hitlerem z patologicko-kriminálního 

hlediska.609 Známý psychiatr byl okamžitě uvězněn, Studentský spolek rozpuštěn, spolu 

se zajetím jeho nejpřednějších aktérů, a na jeho uprázdněném místě vytvořen nový, na 

nacistickém základě. Neměl přílišnou autoritu, neboť ze 4 000 studentů jej podporovalo 

pouhých 40.610 Se spoustou dalších organizací bylo obdobně nakládáno, přičemž jejich 

finanční fondy či konferenční a shromažďovací sály propadly ve prospěch Nasjonal 

S 1. 611 am mgu. 

Některé z velkých organizací nechtěli Němci rozpustit, ale pouze je infiltrovat 

svými lidmi. Tak postupovali v případě Konfederace odborových svazů vydáním 

příslibu, že s ní nebude nakládáno tak, jako s politickými stranami. Její sekretariát, 

přesněji jeho neuprchlá část, si sice mohl oddechnout, ale to zatím netušil, co se na něj 

chystá. Do několika dnů byly vyměněny vedoucí špičky této organizace.612 Tím 

rozhodně neměli Němci ještě vyhráno, neboť se konfederace ohradila proti jejich 

607 LA, I 070 I dův I 41, ll. 4. 1941. Norsko-švédský poměr. Potravinová pomoc Švédska severnímu 

Norsku. 
608 LA, 640 I dův I 40, 8. 12. 1940. Odpor Norů proti německým vetřelcům. 
609 Tamtéž. 
610 Norway, A Handbook, Compi1ed by Royal Norwegian Govemment, London 1942, s. 58. 
611 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 81. 
612 Tamtéž, s. 83. 
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nápadu odeslat kolem 15 000 až 20 000 norských dělníků do Německa na potřebnou 

práci ve vojenském sektoru. Protestovala proti zbytečnému odeslání pracovních sil, 

které mohly být využity doma. Nakonec se Němcům podařilo odeslat pouhých 1 500 

dělníků. Vedení organizace se prakticky přesunulo pod jiné osoby, než byli Němci 

zvolení favorité, a indoktrinace dělníků měla pramalý efekt. 613 

Němci se snažili o vytvoření korporativního základu i v jiných oblastech. 

Například farmářský spolek na svém výročním shromáždění na konci roku 1940 odmítl 

vytvořit tzv. Farmářskou korporaci. V odpověď na tuto troufalost byli dva její 

místopředsedové propuštěni a později, v měsíci březnu, bylo stejně naloženo i s jejím 

předsedou. Poté již byla organizace paralyzována. Důležitou roli pro německé 

ekonomické zájmy měla Organizace norských rybářů, a proto jí jako jediné povolili 

činnost bez dalších zásahů a omezení.614 Nacifikace byla dále směřována do řad 

sportovců, lékařů a učitelů na všech školských stupních. 

Dalším krokem Němců a jejich přisluhovačů se stal postup proti místní 

samosprávě, jejíž členové byli bezohledně propouštěni a na jejich místa dosazovány 

osoby z řad Nasjonal Samlingu nebo jejich sympatizantů. Těmto byly naděleny širší 

pravomoce než doposud. V mnoha případech se Quislingově straně nepodařilo pro svou 

malou členskou základnu nalézt odpovídající muže na tyto posty, hlavně v okrajových 

oblastech a malých městech či vesnicích, jež tak i nadále zůstaly v rukou nepohodlných 

osob, starostů a radních.615 Nové uspořádání mělo být vytvořeno i mezi státními 

zaměstnanci skrze vydání Ustanovení o propuštění a přemístění úředníků, vyhlášeného 

4. října 1940. Podle tohoto dokumentu mohl být kterýkoli státní úředník propuštěn, 

pokud bylo zřejmé, že se neztotožnil s novým pořádkem. Tohoto dekretu mohlo být 

použito po časovou periodu 6 měsíců ode dne jeho platnosti, během níž mohli být 

neloajální zaměstnanci ihned propuštěni a ostatní přesunuti na jiné místo dle potřeby.616 

Navíc nepohodlných úředníků se mohli zbavit i jinou cestou, když byl 16. prosince 

snížen věk odchodu do důchodu o pět let, ze 70 na 65 let.617 

613 Norway, A Handbook, Compiled by Royal Norwegian Government, London 1942, s. 61. 
614 Tamtéž, s. 60. 
615 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 84. 
616 PALMSTR0M, F., TORGERSEN, R. N., Preliminary Report on Germany's Crimes against Norway, 

Oslo 1945, s. 57. In: přílohy, dokument č. 22. 
617 HAYES, P. M., Quisling, The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling 1887-1945, London 

1971, s.269. 
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Jako nejnestoudnější zásah do norských právních záležitostí se jevil postup proti 

Nejvyššímu soudu a soudnímu systému jako takovému. Na sklonku roku 1940 vydal 

komisař pro agendu spravedlnosti mnohá rozhodnutí, odporující ústavním článkům a 

stavějící se proti nezávislosti soudů. Například vydal dekret, v němž mu byla dána 

možnost jmenovat či odvolávat porotce. A další obdobná nařízení pokračovala. Celá 

soudní oblast tím byla zasažena, její pravomoce osekány a přeměněny v prázdné a 

nicotné pojmy. Terboven se 3. prosince postavil proti protestům ohledně vměšování 

Němců a jejich komisařského sboru do soudních záležitostí. Předseda Paal Berg s 

patnácti soudci Nejvyššího soudu se poté rozhodl dne 12. prosince rezignovat. Nemohl 

již vydržet takové do očí bijící porušování právního pořádku.618 Otevřel tím cestu ke 

jmenování nového členstva, které proběhlo zcela v německé režii. 

Nad mnohými občany visela hrozba zatčení. Za pokračování ve schůzích 

zakázaných stran či organizací byl vyčleněn trest odnětí svobody na tři roky. Stejně byla 

oceňována i jakákoliv propaganda krále atd. K urychlení soudní procedury byl na jaře 

1941 založen speciální občanský soud. 619 Jednání o zřízení takového druhu soudu, 

v jehož silách bylo soudit politické případy bez možnosti odvolání, znamenalo jeden z 

důvodů pro odstoupení Nejvyššího soudu.620 Začínalo zatýkání mnoha osob a například 

v Oslu mohly směřovat do tří věznic, kam bylo možné zavřít nepohodlné lidi či 

rebelantské živly.621 Tyto žaláře byly přímo podřízeny německé správě a jejím 

dozorcům.622 Nejhorší z nich byla podle očitých svědectví Mollergaten 19, kde byly 

užívány mnohé s lidskostí se neslučující praktiky. 623 Pro zvýšení kapacity byly 

vytvořeny v průběhu následujících let i čtyři koncentrační tábory624 a nejproslulejším se 

618 Tamtéž, s. 270. 
619 FEN, A., The Nazis in Norway, London 1943, s. 81. 
620 HA YES, P. M., Quis1ing, The Career and Po1itica1 Ideas of Vidkun Quis1ing 1887-1945, London 

1971, s. 270. 
621 Do konce roku 1941 mělo být zatčeno na 4 000 osob pro politické zločiny. Mezi nimi bylo i několik 

známých osobností: rektor univerzity v Oslo prof. Didrik Seip či Paal Berg. Dále to bylo osm ředitelů 

škol, 21 soudců a právníků, okolo 30 novinářů, 24 vojenských důstojníků, 21 umělců a téměř 40 

vůdců odborového hnutí. Blíže viz Norway, A Handbook, Compiled by Roya1 Norwegian 

Government, London 1942, s. 54 
622 LA, 1171 I 41, 18. 2. 1941. Německý teror v Norsku; informace pro tisk a rozhlas. 
623 JOESTEN, J., Scandinavia and the "New Order", in: Foreign affairs 19, 1941, č. 4, s. 820. 
624 Grini u Osla, Ulven u Bergenu, Lanes u Troms0. Poslední u Dombasu byl dostavován až v průběhu 

roku 1942. 
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stala lokalita Grini v blízkosti Osla.625 Na začátku roku 1941 bylo z Norska odvezeno 

prvých I 00 osob z řad intelektuálů, jejichž cílovou stanicí se měl stát nejmenovaný 

německý koncentrační tábor.626 Všechny výše uvedené položky představovaly 

neklamnou známku vzrůstajících represivních zásahů do norského organismu. 

Všechny tyto útrapy norský národ nezastrašily, naopak jej spíše semknuly a 

donutily k odporu snad ve všech sférách veřejného života. Po osudném září 1940 vyšly 

najevo pravé německé úmysly, které nebraly ohledy na norský právní řád ani na občana 

jako jednotlivce. Po zavržení krále i vlády, po zrušení politických stran a Stortingu, se 

vše ozřejmilo. Do té doby Norové alespoň doufali, že bude vytvořena jakási vládní 

reprezentace na základě důvěry široké veřejnosti. Zklamali se. Následné restrikce vůči 

jakýmkoli projevům nesouhlasu podpořily jejich budoucí postoj. Nyní pochopili 

německý postup jako snahu o vytrhání všech kořenů norské společnosti, jejich životních 

a kulturních základů. Prvním obdobím formování rámce norského odporu se tak stalo 

zimní období na přelomu let 1940 a 1941. Mohlo by být charakterizováno ve dvou 

základních liniích, po násilné a nenásilné stránce. Tyto dvě části se často proHnaly a 

slévaly v jedno, až je nebylo možné samostatně identifikovat. 

Němci se v zimní periodě dovídali o norských antipatiích a nespokojenosti 

mnoho skrze téměř pravidelné demonstrace a stávky, ale i výtržnické nájezdy a rvačky. 

Srážky mezi norskými obyvateli a Quislingovými údernými jednotkami, zvanými 

"Hird"627
, byly až příliš časté. Dalším projevem všeobecné nespokojenosti se stalo 

nošení různých zakázaných odznaků, norských vlaječek a čapek, jimiž národ vyhlašoval 

svou touhu po svobodě. 628 Takto mohl v tíživém ovzduší cenzury tiše a beze slov 

vyjádřit svůj názor. Výstižným katalyzátorem odporu se stalo několik dělnicko -

studentských stávek v prosinci roku 1940, kdy zakázaná Strana práce uspořádala 

demonstrace v nejlidnatějších a nejprůmyslovějších oblastech, v jihovýchodním cípu 

Norska.629 Mnoho dělníků v této době zdržovalo práci pod německým vedením a pro 

625 Norway, A Handbook, Compi1ed by Roya1 Norwegian Govemment, London 1942, s. 54. 
626 LA, 222 I dův I 41, 24. I. 1941. První transport Norů do německých internačních táborů. 
627 Tyto jednotky byly vytvořeny již na počátku existence Nasjonal Samlingu podle schématu německých 

SA jednotek. 
628 SKODVIN, M., Norwegian Non-vio1ent resistence during the German Occupation, in.: Civilian 

Resisatnce Movement as Nationa1 Defence, ed. by Adam Roberts, Baltimore 1969, s. 167. 
629 LA, 640 I dův I 40, 8. 12. 1940. Odpor Norů proti německým vetřelcům. 
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německé cíle. Vázla práce na stavbě německých továren a modelovým příkladem se 

stalo oddalování výstavby nové továrny na výrobu hliníku poblíž města Sanda.630 

Většina organizací a asociací si našla proti útlaku vlastní recept formou protestů 

směřovaných k Říšskému komisaři Terbovenovi. O všudypřítomném prostupování 

veřejně prospěšných aktivit nacistickou doktrínou referovaly také sportovní organizace 

a svaz lékařů. Již 3. dubna 1941 mu poslalo 22 organizací státních zaměstnanců dopis, 

v němž protestovaly proti politickému útlaku, zejména proti kladení důrazu na 

politickou loajalitu než na kvalifikaci při hodnocení zaměstnanců. Tyto praktiky 

vyvrcholily 15. května, kdy byl Terbovenovi adresován protestní dopis, podepsaný 

členy 4 3 různých organizací. 631 Signovaní pod tímto dokumentem nepředstavovali 

žádnou miniaturní část, vždyt' čítali na 750 000 členů. Terboven tento otevřený vzdor 

striktně odsoudil a některé z jeho signatářů uvrhl do vězení.632 

Tento incident znamenal pro budoucí odpor jediné: veškeré další aktivity 

opustily legální základy a stáhly se do podzemí. V něm přímo bujely nelegální tiskárny, 

jež produkovaly bezpočet novinových listů, komentujících domácí situaci i dění 

v Londýně a ve světě.633 V ohromných nákladech se distribuovaly letáky nabádající, jak 

se správně chovat k Němcům a quislingovcům. Recept byl jednoduchý: "Nikdy se 

nezastavuj, aby ses díval na pochodující německé kapely. Nikdy se nepodívej na 

Němce. Když jsi nucen stýkati se s Němcem, omezuj se na chladné a jen nutně korektní 

chování."634 Heslem takových oběžníků se stalo naprosté přehlížení okupantů. 

Kontakty s exilovou vládou si kromě ilegálního tisku udržovaly i podzemní 

vojenské složky. Ruku v ruce s nenásilným odporem šla i vojenská část odboje, 

organizovaná v dalších letech ve vojenském spolku Milorg. Jeho úkolem byly sabotáže 

různého druhu, kontakty s exilovou vládou a Spojenci, výzvědná činnost a výstavba 

tajných skladů válečného materiálu.635 Jejím doplňkem pro civilní aspekty se stala 

630 LA, 1631142, 18.2.1942. Norské finance a německé hospodářské plány v Norsku. 
631 Norway, A Handbook, Compiled by Royal Norwegian Govemment, London 1942, s. 57. 
632 SKODVIN, M, Norwegian Non-violent resistence during the German Occupation, in.: Civilian 

Resisatnce Movement as National Defence, ed. by Adam Roberts, Baltimore 1969, s. 169. 
633 Asi mezi nejznámější patřily .,Frihet" neboli "Svoboda" a "Vi vil\ os set land" neboli "Chceme naši 

zemi". Blíže viz Norway, A Handbook, Compiled by Royal Norwegian Govemment, London 1942, 

s. 55. 
634 LA, 2865 I dův I 41, 14. 9. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
635 SKODVIN, M., Norwegian Non-violent resistence during the German Occupation, in.: Civilian 

Resisatnce Movement as National Defence, ed. by Adam Roberts, Baltimore 1969, s. 164. 
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orgamzace Sivorg. Dbala na udržení morálky norského lidu, dohlížela na hromadné 

odmítání sloužit německým zájmům v uniformě i bez ní a starala se o osvětu a 

informovanost prostřednictvím výše jmenovaných tajných tiskáren.636 

Armáda Milorgu rychle rozšiřovala své řady, až se na konci války mohla 

pochlubit 47 000 oddanými vojáky.637 V letních měsících roku 1941 s téměř železnou 

pravidelností přicházely zprávy o sabotážích a nevysvětlitelných poruchách na norských 

továrnách a skladech strategického významu. Dnes je již jedno, jestli se na jejich zkáze 

podílela organizace Milorg nebo ji individuálně a na vlastní pěst provedli jednotlivci 

nebo skupiny jednotlivců, důležitý je výsledek těchto činů. Hnacím motorem byla snaha 

znepříjemnit Němcům běžný provoz, výrobu, zpracování a uskladnění válečných 

materiálů a surovin. Například nově vybudovaná německá továrna na zpracování ryb 

Deutsche Bodoe Aktiengesselschaft necelý měsíc po zahájení provozu vyhořela 

z neznámých příčin.638 Sklady hotové mumce náležející továrně na výrobu 

nitroglycerinu v Gullaug u Osla byly při nenadálé explozi zničeny. Totéž se stalo 

s výbušninami uskladněnými v prachárně v Gullaghenu poblíž městečka Drammen 

v jižním Norsku.639 Pravděpodobně se v obou případech nejednalo o nehodu 

z nedbalosti, ale o sabotáž. Mnohé další továrny, sklady, ale i opravny dopravních 

prostředků stihl podobný osud. 

Norský lid apaticky reagoval na všechny pobídky a rozkazy pocházející od 

Němců. O to více projevoval radost při sebemenším německém nezdaru či britském 

úspěchu. Všeobecné ovace si vysloužili britští letci, kteří v součinnsoti s norskými 

výzvědnými centrálami pořádali útoky na předem vytčené cíle. Takové etapovité britské 

nálety byly doprovázeny německou zuřivostí na jedné straně, na druhé máváním šátků 

nebo kapesníčků a jásáním norských občanů.640 Bombardéry RAF se jako přízraky 

objevovaly a snášely nad norským územím a ve většině případů spouštěly 

nekontrolovatelné nadšení místních obyvatel, jejichž projevem se staly protiněmecké 

demonstrace během celého trvání těchto útoků. V posledních měsících roku 1941 si 

britské letouny vybraly za cíl německé obchodní lodě a vojenské či zásobovací objekty 

636 SHIRER, W. L., The Challenge ofScandinavia, Norway, Sweden, Denmark and Finland in our time, 

London 1956, s. 46. 
637 Tamtéž. 
638 LA, 2206 I dův I 41, 28. 7. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
639 LA, 2865 I dův 141, 14. 9. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
640 Tamtéž. 
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na přiléhajícím pobřeží. Nevyhnulo se jim ani samotné hlavní město s přilehlou oblastí. 

Přímé zásahy zaznamenaly doky v přístavním městě Kristiansundu a lodě, které se 

snažily o průnik podél norského pobřeží do Murmansku, aby zásobovaly tamní 

německé vojsko.641 Tato severní cesta byla tímto útokem odříznuta. I na ostatních 

místech ohrožovala britská námořní dominance a letecké útoky německou kabotážní 

dopravu. 

Britové se angažovali i jiným způsobem, neboť se v součinnosti s norskými 

vojáky vyloďovali přímo na norském území. Takové krátkodobé a rychlé nájezdy 

paralyzovaly německou správu hlavně v severních oblastech. Jejich účelem bylo zničit 

co nejvíce německých posádek, základen a letišť, zajmout maximum německých vojáků 

i důstojníků spolu s jejich norskými přisluhovači a v neposlední řadě nalodit Nory, kteří 

by se chtěli zařadit mezi čerstvé posily norské armády ve Velké Británii.642 S velkou 

odezvou se setkal nájezd převážně norských dobrovolníků na rybářskou vesnici 

Ůksfjord, umístěnou na nejzazším konci norského pobřeží, ve Finnmarce.643 Stejného 

ohlasu se dočkal i útok na Lofoty, během něhož se mnoho Norů připojilo k silám 

Spojenců.644 

Reakce Němců na výše jmenované demonstrace různého druhu, sabotáže i 

souhlasné projevy norského národa s britskými útoky byla razantní a nekompromisní. 

Odměnou za takové svéhlavé projevy byly kromě vězeňských cel i hromadné peněžité 

tresty. Nehledě na provinění, zdali jej spáchal jednotlivec či v něm byl angažován větší 

počet obyvatel města, za souhlasu všech i bez něj, platila vymezená oblast vysoké 

částky.645 Za sabotáže byly například odsouzeny okresy Stavanger či Haugesund k 

náhradě prostředků, o něž německá okupační moc přišla díky místním sabotážím.646 

Pokutám se nevyhnula ani další města, některá z nich platila opakovaně za další a další 

přečiny. Snad nejhůře bylo potrestáno město Stavanger v zimní periodě 1941/42, kdy 

mu byla vyčíslena pokuta dvou milionů norských korun. Pokud si uvědomíme, že 

641 LA, 46 I dův I 42, 7. I. 1942. Politické informace z obsazeného Norska. 
642 Tamtéž. 
643 LA, ll 00 I dův I 41, 16. 4. 1941. Norský útočný nájezd na Óksfjord. 
644 LA, 461 dův 142, 7. I. 1942. Politické informace z obsazeného Norska. 
645 Nebral se v úvahu 50. článek Haagské úmluvy, který zakazuje hromadné peněžité tresty obyvatelstvu 

za činy jednotlivců, pokud není považováno za solidárně odpovědné. Právě v napjatém ovzduší plném 

vzdoru toto většinou neplatilo. Němcům takové ospravedlnění stačilo k zamítnutí výtek. Blíže viz 

Haagské úmluvy v systému mezinárodního práva II., Praha 1993, s. 30. 
646 LA, 22061 dův I 41, 28. 7. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
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tehdejší populace čítala bezmála 50 000 obyvatel, pak v přepočtu to znamenalo 40 

norských korun na hlavu. 647 

Severní Norsko bylo oblastí pro německé okupanty nejrizikovější, neboť jejich 

zdejší jednotky byly nedostatečné a spojení s ostatními norskými oblastmi nedokonalé. 

Tato izolovanost a zranitelnost, neboť do tohoto prostoru směřovala většina norských a 

britských nájezdů, měla za následek, že celá tato oblast byla spolu s dalšími částmi 

západního pobřeží prohlášena za válečné pásmo, v němž byly zapovězeny soukromé 

telefonní hovory a platil zákaz vycházení v nočních hodinách. Zbylé norské území bylo 

označeno za pásmo válečného nebezpečí. 648 S tímto souvisí i linie opevnění, která byla 

budována v průběhu roku 1941 na spojnici měst Mandalu649 a Agdenaesu650
• Cílem této 

tzv. Falkenhorstovy linie bylo oddělit populačně veliké oblasti na jihu s norskými 

pobřežními vodami. V případě protiněmeckého povstání by se pak norská masa 

nemohla spojit s britským námořnictvem.651 Práce na této linii podstatně vázly, jelikož 

norské dělnické síly úmyslně zdržovaly jejich stavbu.652 

Typickým příkladem nenásilného vzdoru se stal postup norských učitelů a 

církve. Není zde místo na detailní rozbor jejich aktivit, ale bylo by záhodno zmínit se 

alespoň náznakově o jejich hlavních činech. Terbovenem nově jmenované těleso si bylo 

vědomo, že mezi dospělými nemá příliš šancí na úspěch, proto se ve svém úsilí 

zaměřilo na indoktrinaci školáků. Komisař pro školství a církevní záležitosti Ragnar 

Sigvald Skancke653 připravil nařízení pro norské učitele, aby svým žákům od nynějška 

vštěpovali nový společenský řád prostřednictvím programu Nasjonal Samlingu. Tímto 

měli učitelé žáky donutit, aby se zdrželi posměšků na úkor nové vlády.654 

647 LA, 46 I dův I 42, 7. I. 1942. Politické informace z obsazeného Norska. 
648 LA, 2206 I dův I 41, 28. 7. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
649 Město, které leží na jižním pobřeží Norska, několik desítek kilometrů západně od Kristiansandu. 
650 Městečko u Trondheimsfjordu, v provincii Sor Trondelag. 
651 LA, 2865 I dův I 41, 14. 9. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
652 Tamtéž. 
653 Žil v letech 1890-1948. Profesor na technické škole v Trondheimu. Po mnoho let byl členem Nasjonal 

Samlingu. V první Quislingově vládě zaujímal post ministra práce a od 25. září v novém vládním 

tělese obdržel resort školství a církevních záležitostí. V srpnu 1948 byl jako jeden z posledních 

norských kolaborantů popraven. 
654 K dekretu byla připojena i řada dalších, ryze provokačních nařízení. Portrét Quislinga měl být zavěšen 

v každé škole, němčina se měla místo dosavadní angličztiny stát hlavním vyučovaným cizím jazykem 

atd. Blíže viz: BUTLER, R., Norway's Schools in the Battle ofFreedom, London 1943, s. 10-11. 
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Samozřejmě učitelé toto skrze svou organizaci "Norges Laerarlag" odmítli 

aplikovat s odůvodněním, že se takové praktiky neslučují s jejich svědomím a zvoleným 

povoláním. V tomto duchu si dokonce dovolili vydat vlastní deklaraci, která Je 

považována za zakládající listinu odbojné fronty učitelů. 655 Někteří z asi 90 % 

pedagogů, kteří odmítli podepsat tento dokument, přišli o svou práci a někteří putovali 

do vězení. V důsledku mnoha demonstrací učitelů i rodičů v prvních měsících roku 

1941 se ninistr na krátkou dobu vzdal svých ambicí a vyčkával. Takovou razantní 

odezvu neočekával, a proto dočasně upustil od řady již vydaných nařízení a některá 

další zůstala pouze na papíře.656 Nyní musel postupovat opatrněji, používat 

propagandistických her a nepřímých působení na žáky i učitele. Pro prvně jmenované 

byly tištěny letáčky, sepsané srozumitelnou formou a vkusně upravené tak, aby zaujaly i 

ty nejmladší. Pro učitele byla připravena řada setkání a seminářů. V rámci různých 

reorganizací byly školské rady upravovány tak, aby v nich měli hlavní slovo 

quislingovci nebo alespoň lidé z řad loajálních.657 

V létě roku 1941 přešlo v důsledku výše jmenovaného květnového protestu 43 

organizací, na němž participovalo i "Norges Laerarlag", celé vedení učitelské 

organizace do podzemí, aby se mohlo nadechnout k dalšímu velkému náporu, jenž pro 

ně komisař připravil na začátku roku 1942. Dne 5. února 1942 byla z vůle Quislinga 

zavedena norská pedagogická unie "Norges Laeresamband", jejímiž členy se museli 

povinně stát všichni učitelé. Totalitní charakter této organizace podtrhlo i jmenování 

náčelníka štábu jednotek "Hird", Orvara Saethera, za jejího vůdce. Vlnu rozhořčení 

způsobilo i následné zavedení institutu tzv. Nasjonal Samling Ungdomsfylking, 

mládežnické organizace Nasjonal Samlingu. Byla určena pro školáky ve věku 10 až 18 

let bez vyjímky.658 Svůj volný čas měli napříště trávit prací a tréninkem fyzické 

zdatnosti. Za určitých okolností i na úkor školní docházky. Quislingovci se tímto 

655 SKODVIN, M., Norwegian Non-violent resistence during the German Occupation, in.: Civilian 

Resisatnce Movement as National Defence, ed. by Adam Roberts, Baltimore 1969, s. 172. 
656 BUTLER, R., Norway's Schools in the Battle ofFreedom, London 1943, s. ll. 
657 Tamtéž, s. 12. 
658 SKODVIN, M., Norwegian Non-violent resistence during the German Occupation, in.: Civilian 

Resisatnce Movement as National Defence, ed. by Adam Roberts, Baltimore 1969, s. 173. 
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holedbali, že mají přístup k mladým, tvárným a přizpůsobivým masám.659 Rodiče a 

učitelé na oba "zákony" reagovali razantními a všeobecnými protesty a bojkoty. 

Stejně jako u učitelů i u luteránské církve znamenal rok 1942 klimaxové stadium 

jejich boje. Souboj luteránské církve, jež měla v Norsku 95% zastoupení mezi věřícími, 

s německými uchvatiteli a jejich norskými souputníky probíhal již v prvním zimním 

období norské okupace, ale vyšších obrátek dosáhl v lednu 1941, kdy vzešel od církve 

jeden z jejích protestů. I když se strůjci nového pořádku vyhýbali přímému konfliktu 

s náboženskou obcí, svým bezostyšným konáním k němu směřovali. Biskupové odeslali 

Ragnaru Skanckemu dopis, v němž odsoudili kromě jiných prohřešků násilnosti 

Quislingovy tlupy "Hird" a omezování právního systému.660 Dopis se minul účinkem. 

Proto církevní hodnostáři změnili strategii a dopis vytiskli v nákladu asi 50 000 kusů 

jako pastýřský list. Ty, které nestihla policie zabavit, byly veřejně přečteny 

v kostelech.661 V únoru roku 1942 se tito ctihodní mužové vzdali státní církevní skužby, 

a tedy i svých platů, jelikož nechtěli sloužit takové bezbožné vládě. Své úkony nadále 

vykonávali již jen jako soukromé osoby. Následovalaje i většina duchovních.662 

Druhou polovinu roku 1941 charakterizuje zvýšení útlaku ve všech jeho 

formách. Zatýkání probíhalo v nezměněné výši, přibylo však poprav, které bylo možno 

ještě před rokem spočítat na prstech jedné ruky. Terbovenův úřad odpovídal na 

vzrůstající odpor, demonstrace a manifestace, odmítání poslušnosti a sabotáže 

zesíleným terorem. Věznice i koncentrační tábory byly přeplněny. Němci vládli tvrdě ve 

svém panství. Před obyčejnými norskými obyvateli se neotvíralo mnoho skulinek, jimiž 

by mohli uniknout od neutěšené budoucnosti. Počet Němců se stále zvyšoval, až byl ve 

sledovaném období odhadován na 400 000 osob. Jednou z hlavních příčin byl 

pravidelný přísun raněných německých vojáků z východní fronty, kteří se zotavovali 

v norských nemocnicích. 663 Za účelem zřízení těchto zdravotnických zařízení bylo 

zabaveno mnoho soukromých domů v Namsosu a Trondheimu. Příjezd raněných byl 

téměř nepřetržitý. Dokonce se odhadovalo, že v průměru bylo v prosinci 1941 

659 Jednalo se o nezanebatelnou část asi 400 000 dětí. Blíže viz BUTLER, R., Norway's Schools in the 

Batt1e ofFreedom, London 1943, s. 13. 
660 SKODVIN, M., Norwegian Non-vio1ent resistence during the German Occupation, in.: Civilian 

Resisatnce Movement as Nationa1 De fence, ed. by Adam Roberts, Baltimore 1969, s. 177. 
661 Tamtéž. 
662 Tamtéž, s. 178. 
663 LA, 2865 I dův I 41, 14. 9. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
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přiváženo 35 nemocničních vagónů denně.664 Byla to ohromná zátěž pro norskou 

ekonomiku. Němci byli jako zhoubná nákaza, požírající živou tkáň. 

Exilová vláda však měla k dispozici údaje, které mohly poskytnout alespoň 

kapku naděje. Při britsko - norských nájezdech byla hlavně v oblastech severního 

Norska zaznamenána postupná demoralizace německých oddílů. Od německých zajatců 

se Britové dovídali, že vojáci v noci neopouštěli své ubikace ze strachu před domácím 

obyavtelstvem. A důstojníci z obav před vlastním vojskem, které si začínalo stěžovat a 

ptát se, kdy opustí Norsko.665 Nebylo se jim co divit. Nespokojenost prostých vojáků se 

totiž naplno projevovala vždy v zimním období, kdy byla armáda vystavena extrémním 

podmínkám. Málokdo se jim přizpůsobil. V širém opuštěném terénu, kde pozemní 

komunikace trpěly nesjízdností, byly jednotlivé jednotky odkázané samy na sebe. Tma, 

mráz a opuštěnost vyvolávala nutkání k sebevraždě. Množily se dezerce a útěky do 

Švédska.666 Hranice musela být lépe střežena, početní stavy německých vojáků zesíleny. 

Ani toto zjištění ovšem na německé dominanci v Norsku ale nemohlo nic změnit. 

Před norským obyvatelstvem se již v dubnu roku 1940 otevírala depresivní 

budoucnost, třebaže byla ještě obohacena o takové lákavé přísady, jakými byly 

možnosti vypuzení vetřelců, udržení norské státnosti či restaurování všech podmínek 

před německým vpádem. Po odchodu norského krále tyto naděje vzdělaných i prostých 

lidí ztrácely na oprávněnosti a po září roku 1940 téměř vymizely. Nyní budoucnost 

vypadala bez všech svých okras přímo beznadějně. Přesto se nalezli jedinci, kteří zůstali 

věrni svým zásadám, a vytrvali v odporu, ať hlasitém či umírněném, aktivním či 

pasivním. Nastala první zima od osudného 9. dubna 1940 a v Norsku nepřestala vřít 

srdce plná vzdoru. Norové se postupně organizovali a z položených základů tohoto 

zimního období vytvořili na přelomu let 1941 až 1942 odhodlanou a fungující Domácí 

frontu. Bylo před nimi ještě několik let strádání a hořkosti, s nimiž se museli vypořádat. 

Jejich hnací silou byla touha, že tato noční můra jednou skončí. 

664 LA, 46 I dův I 42, 7. I. 1942. Politické informace z obsazeného Norska. 
665 LA, I I 00 I dův I 41, 16. 4. 1941. Norský útočný nájezd na O ks fjord. 
666 LA, 2865 I dův I 41, 14. 9. 1941. Politické informace z obsazeného Norska. 
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Závěr 

Německý útok na Norsko spolu s následným ovládnutím jeho území byl 

neospravedlnitelným činem, který po několik dalších válečných let zcela změnil život 

všech norských obyvatel. Německou aktivitu provázela celá paleta neoprávněných 

kroků, od porušování mezinárodního práva až po eliminaci zákonů zakotvených v 

ústavě norského království. Proti tomu se vzedmula všelidová ohromná vlna odporu, jež 

dosahovala většího rozsahu, než si Němci dovedli představit. Také celá světová 

demokratická veřejnost se ohradila proti německému stylu vedení války. 

I když nemohu přípravě německého vpádu upírat jisté prvky smělosti a 

odhodlání, v konečném důsledku jej musím naprosto zavrhnout. Neobstojí ani německé 

argumenty, hovořící o invazi jako o preventivní akci zaměřené proti spojeneckým 

plánům na ovládnutí Norska. Podle nich nemohla Třetí říše dovolit uzrát takovou 

troufalou aktivitu Velké Británie a Francie, jejichž proponovaným cílem a hlavním 

záměrem bylo odtrhnout Německo od jeho ekonomických zájmů ve Skandinávii. I když 

Spojenci samozřejmě přemítali o možnosti přerušení německých železnorudných 

dodávek, plynoucích ze Švédska podél norského pobřeží výsostnými vodami, nikdy by 

nepovolili takový smrtící a brutální zákrok, jaký předvedla německá strana. Je naprosto 

irelevantní přemýšlet o německé okupaci jako o okolnostmi vynuceném aktu. Němci si 

tímto opravdu chtěli zajistit své rudné dodávky, jelikož na nich závisel celý vojenský 

průmysl, ale to jim nedávalo oprávnění nepřátelsky vniknout do neutrálních vod Norska 

a okupovat nejdůležitější přístavní města na západním pobřeží Skandinávského 

poloostrova. Jejich hnacím motorem navíc byla touha expandovat a v těchto 

strategických lokalitách vybudovat letecké základny nejen k obraně vlastního území, ale 

i k útokům na Velkou Británii, jež by napomohly jejímu ovládnutí. 

Při vlastním výzkumu mě překvapily určité skutečnosti. V prvé řadě jsem se 

pozastavila nad britskou nečinností v počátcích německého vpádu. Ten zastihl Velkou 

Británii zcela nepřipravenou, což se mi zdálo v průběhu světového konfliktu velmi 

zarážející. Bylo to způsobeno britským neochvějným vědomím vlastní námořní 

převahy, jež jim nedovolovalo všechna varovná hlášení o postupu konvojů střízlivě 

ohodnotit. Mysleli si, že je sotva může kdo porazit. V této souvislosti mě zaujalo 

s jakou lehkostí se Německo dostalo až ke svému cíli, třebaže se jeho loďstvo nemohlo 
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rovnat britskému. Tak koordinovaný výsadek, jaký Němci předvedli, byl opravdu dech 

beroucím skutkem, nad nímž Velká Británie zůstala stát v naprostém úžasu. 

Za další zarážející bod považuji německý přístp k jednáním s norským králem a 

vládou v prvních hodinách po zahájení invaze. A jaký výsledek Němci očekávali. 

Představovali si, že jim Norsko, stejně jako Dánsko, padne do spárů příliš hladce. 

V dánském případě se jim domněnky tohoto typu vrchovatě naplnily, ale v Norsku se 

jim toto při obdobné taktice nepodařilo. Jejich hlavním předpokladem bylo, že Norové 

pro svou neutralitu nepatří mezi bojovné národy. Třebaže se Norsko více jak přes sto let 

neúčastnilo žádného válečného střetnutí, zaujali k němu Němci nesprávný postoj. 

Dánsko muselo kapitulovat, neboť jeho vyhlídky na úspěch v boji, v němž by mu pro 

blízkost Německa spojenecká armáda sotva přišla na pomoc, byly nulové. Ale Norové 

s nimi nesdíleli střeženou hranici a navíc mohli výhledově počítat s pomocí Spojenců. 

Pohotové chování norských politiků, jejich odmítnutí nestoudných požadavků, si určitě 

zasluhuje uznání. 

Ke Quislingově postavě jsem od počátků přistupovala s jistými předsudky, jež se 

mt v mnohém potvrdily, avšak v některých aspektech byly spíše poupraveny. Jeho 

osoba bývá až příliš démonizována, ačkoli jeho vliv nedosahoval takových rozměrů. 

Zjištění, že mu německé vojenské velení nedůvěřovalo a němečtí důstojníci v Norsku 

jej měli při plnění svých rozkazů obcházet, mě mírně překvapilo. Nečekala jsem, jak 

malou autoritou disponoval. Na druhou stranu vždy figuroval v centru německého 

zájmu v Norsku a patřil k nejhlasitějším aktérům německých kontaktů s kolaborujícími 

živly. 

Tímto zvoleným tématem jsem se snažila přispět k dosud českou historiografií 

spíše opomíjené oblasti druhé světové války. Oproti popisu vojenských událostí se mi 

jevila civilní sféra méně prohádanou, tudíž zasluhující si pozornosti. Hlavně postoj krále 

Haakona a Nygaardsvoldovy vlády po vyústění konfliktu a jejich společný postup 

v prvních měsících vlády upřesňují vývoj tohoto dramatu. Zdálo se mi žádoucí 

zakomponovat také kapitoly, které pojednávají o celém spektru problémů, jež německá 

okupace přinesla norskému lidu. 

Bylo pro mne velice obtížné zachovávat nestrannost při líčení a rozboru děje, 

jelikož mé sympatie zcela jednoznačně patřily norskému národu. Přičemž i snahy 

Spojenců u mne vyvolávaly kladnou odezvu a pochopení. Německé postoje jsou totiž 

pro nás, i pro mě osobně, do dnešních dnů synonymem naprosté neúcty k samostatným 

státům a bezprecedentním barbarstvím páchaným na lidstvu. 
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Příloha 1 

Deutches Memorandum, 

Der norwegischen (mot. mot. danischen) Reigierung durch den deutschen 

Bevollmachtigen am 9. Apri11940 iiberreicht. 

Memorandum 

Entgegen dem allfrichtigen Wllnsche des delltschen Volkes llnd seiner Regierung, 

mit dem englischen und franzosischen Volke in Frieden llnd Freundschaft Zll leben, llnd 

trotz des Fehlens jedes verntiftigen Grundes Zll einemgegenseitigen Streit haben die 

Machthaber in London und Paris dem delltschen Volke den Krieg erkHirt. 

Mit der Entfesselung dieses von ihnen seit Iangem vorbereiten, gegen den Bestand 

des Delltschen Reiches llnd die Existenz des delltschen Volkes gerichteten Angriffskrieges 

haben England und Frankreich den Seekrieg allch gegen die nelltrale Welt eroffnet. 

Indem sie zuniichst unter volliger MiBachtung der promitivsten Regeln des 

Volkerrechts versuchten, die Hungerblockade gegen deutsche Frauen, Kinder und Greise zu 

errichten, unterwarfen sie zugleich auch die neutralen Staaten ihren rticksichtslosen 

Blockadema13nahmen. Die unmittelbare Folge dieser von England und Frankreich 

eingefůhrten volkerrechtswidrigen Kampfmethoden, denen Deutschland mit seinem 

Abwehrmal3nahmen begegnen muBte, war die schwerste Schadigung der neutralen 

Schiffahrt und des neutralen Handels. Dartiber hinaus aber versetzte dieses englische 

Vorgehen dem Neutralitiitsbegriff an sich einem vernichtenden Schlag. 

Deutschland seinerseits ist gleichwol bestrebt gewesen, die Rechte der Neutralen 

dadurch zu wahren, dal3 es den Seekrieg auf die zwischen Deutschland und seine Gegnern 

liegenden Meereszonen zu beschriinken suchte. Demgegntiber ist England in der Absicht, 

die Gafahr von seinen Inseln abzulenken und gleichzeitig den Handel Deutschlands mit der 

neutralen Welt Zll unterbinden, mehr und mehr darallf ausgegangen, den Seekrieg in die 

Gewiisser der Neutralen zu tragen. ln Verfolg dieser echt britischen Kriegfůhrung hat 

England in immer steigendem MaBe unter flagrantem Bruch des Volkerrechts kriegerische 

Handlungen zur See und in der Luft auch in den Hoheitsgewiissern und Hoheitsgebieten 

Diinamerks und Norwegens vorgenommen. 
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Deutschland hat diese Entwicklung von Beginn des Krieges an vorausgesehen. Es 

hat durch seine innere und auBere Wirtschaftspolitik den Versuch der britischen 

Hungerblockade gegen das deutsches Volk und die Abschniirung des deutschen Handels 

mit den neutralen Staaten zu verhindern gewuBt. 

Dies lieB in den letzten Monaten immer mehr den volligen Zussamenbruch der 

britischen Blockadepolitik zu Tage treten. 

Diese Entwicklung sowie die Aussichtslosigkeit emes direkten Angriffs auf die 

deutschen Westbefestigungen und die England und Frankreich stetig wachsende Sorge vor 

den erfolgreichen deutschen Gegenangriffen zur See und in der Luft haben in letzter Zeit in 

erhohtem MaBe dazu gefůhrt, daB beide Lander versuchen, mit allen Mitteln eine 

Verlagerung des Kriegsschauplatzes auf das neutrale Festland in und auBerhalb Europas 

vorzunehmen. DaB England und Frankreich hierbei in erster Linie die Territorien der 

kleinen europaischen Staaten im Auge haben, ist der britichen Tradition entsprechend 

selbstverstandig. Ganz offen haben die englischen und franzosischen Staatsmanner in den 

letzten Monaten die Ausdehnung des Krieges auf diese Gebiete zum strategischen 

Grundgedanken ihrer Kriegsfůhrung proklamiert. 

Die erste Gelegenheit hierzu bot der russisch-finnische Konflikt. Die englische und 

franzosische Regierung haben es in aller Ůffentlichkeit ausgesprochen, daB sie gewillt 

waren, mit militarischen Kraften in den Konflikt zwischen der Sowjet-Union und Finnland 

einzugreifen und dafůr das Gebiet der nordischen Staaten als Operationsbasis zu benutzten. 

Allein der entgegen ihren Wiinschen und Erwartungen erfolgte schnelle FriedenschluB im 

Norden hat sie gehindert, schon damals diesen EntschluB durchzufůhren. Wenn die 

englischen und franzosischen Staatsmanner nachtraglich erklart haben, daB sie die 

Durfůhrung der Aktion von der Zustimmung der beteiligten nordischen Staaten abhangig 

machen wollten, so ist das eine groB Unwahrheit. Die Reichsregierung hat den 

dokumentarischen Beweis dafůr in Handeln, daB England und Frankreich gemeinsam 

beschlossen hatten, die Aktion durch das Gebiet der nordischen Staaten gegebenenfalls 

auch gegen deren Willen durchzufůhren. 

Oas Entscheidende ist aber folgendes: 

Aus der Haltung der franzosischen und englischen Regierung vor und nach dem 

sovjetrussisch-finnischen FriedenschluB und aus den der Reichsregierung vorliegenden 
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Unterlagen geht einwandfrei hervor, daB der EntschluB, Finnland Hilfe gegen RuBland zu 

bringen, dartiber hinaus noch witeren Planen dienen sollte. Das dabei von England und 

Frankreich in Skandinavien mitverfolgte Ziel war und ist vielmehr: 

1.) Deutschland durch die Besetzung von Narvik von seiner nordlichen Erzzufuhr 

abzuschneiden. 

und 

2.) durch diese Landung englisch-franzosischen Streikrafte in den skandinavischen 

Landern eme neue Front zu errichten, um Deutschland flankierend von Norden her 

angreifen zu konnen. 

Hierbei sollen die Lander des Nordens den englisch-franzosischen Truppen als 

Kriegschauplatz dienen, wahrend den nordischen Volkem nach alter englischer Obernahme 

der Rolle von Hilfs- und Soldnertruppen zugedacht ist. Als dieser Pian durch den russisch

finnischen FriedenschluB zunachst durchkreuzt worden war, erhielt die Reichsregierung 

immer klarer davon Kenntnis, daB England und Frankreich bestimmte Versuche 

untemahmen, um ihre Absichten alsbald in anderer Form zu verwirklichen. In dem 

standigen Drang, eine Intervention im Norden vorzubereiten, haben denn auch die 

englische und franzosische Regierung in den letzten Wochen ganz offen die These 

proklamiert, es dtirfe in diesem Krieg keine Neutralitat geben und es sei die Pflicht der 

kleinen Lander, sich aktiv am Kampf gegen Deutschland zu beteiligen. Diese These wurde 

durch die Propaganda der Westmachte verbreitet und durch immer starker werdende 

politische Druckversuche auf die neutralen Staaten untersttitzt. Die konkreten Nachrichten 

Uber bevorstehende Landungsversuche der Westmachte in Skandinavien hauften sich in 

letzter Zeit immer mehr. Wenn aber tiberhaupt noch der leiseste Zweifel an dem 

endgtiltigen EntschluB der Westmachte zur Intervention im Norden bestehen konnte, so ist 

er in den letzten Tagen endgtiltig beseitigt worden: Die Reichsregierung ist in den 

Besitz von einwandfreien Unterlagen dafůr gelangt, daB England und Frankreich 

beabsichtigen, bereits in den allernachsten Tagen tiberraschend bestimmte Gebiete der 

nordischen Staaten zu besetzen. 

Die nordischen Staaten haben ihrerseits den bisherigen Obergriffen Englands und 

Frankreich nicht nur keinen Widerstand entgegengesetzt, sondem selbst schwerste 

Einbrtiche in ihre Hoheitsrechte ohne entsprechende GegenmaBnahmen geduldet. 
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Die Reichsregierung muB daher annehmen, daB die Koniglich Norwegische 

Regierung die gleiche Haltung auch gegenliber den jetzt geplanten und vor ihrer 

Durchfůhrung stehenden Aktionen Englands und Frankreichs einnehmen wird. Aber selbst 

wenn die Koniglich Norwegische Regierung gewillt ware, GegenmaBnahmen zu treffen, so 

ist die Reichsregierung sich darliber im klaren, daB die norwegischen militarischen Krafte 

nicht ausreichen wlirden, um den englisch-franzosischen Aktionen erfolgreich 

entgegentreten zu konnen. 

In dieser entscheidenden Phase des dem deutschen Volke von England und 

Frankreich aufgezwungenen Existenzkampfes kann die Reichsregierung aber unter keinen 

Umstanden dulden, daB Skandinavien von den Westmachten zum Kriegsschauplatz gegen 

Deutschland gemacht und das norwegische Volk, sei es direkt oder indirekt, zum Kriege 

gegen Deutschland miBbraucht wird. 

Deutschland i st nicht gewillt, eine solche V erwirklichung der Plane seiner Gegner 

untatig abzuwarten oder hinzunehmen. Die Reichsregierung hat daher mit dem heutigen 

Tage bestimmte militarische Operationen eingeleitet, die zur Besetzung strategisch 

wichtiger Punkte auf norwegischen Staatsgebiet fůhren werden. Die Reichsregierung 

Uberstimmt damit wahrend dieses Krieges den Schutz des Konigreiches Norwegen. Sie ist 

entschlossen, von jetzt ab mit ihren Machtmitteln den Frieden im Norden gegen jeden 

englisch-franzosischen Angriff zu verteidigen und endgliltig sicherzustellen. 

Die Reichsregierung hat diese Entwicklung nicht gewollt. Die Verantwortung 

hierfůr tragen allein England und Frankreich. Beide Staaten verkiinden zwar heuchlerisch 

den Schutz der kleine Lander. In Wahrheit aber vergewaltigen sie diese, in der Hoffnung, 

dadurch ihren gegen Deutschland gerichten taglich offener verklindeten Vernichtungswillen 

verwirklichen zu konnen. 

Die deutschen Truppen betreten den norwegischen Boden daher nicht in 

feindseliger Gesinnung. Oas deutsche Oberkommando hat nicht die Absicht, die von den 

deutschen Truppen besetzten Punkte als Operationsbasis zum Kampf gegen England zu 

benutzten, solange es nicht durch MaBnahmen Englands und Frankreichs hierzu gezwungen 

wird. Die deutschen militarischen Operationen verfolgen vielmehr ausschlieBlich das Ziel 

der Sicherung des Nordens gegen die beabsichtigte Besetzung norwegischer Stlitzpunkte 

durch englisch-franzosische Streitkrafte. 
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Die Reichsregierung ist tibrezeugt, daB sie mit dieser Aktion zugleich auch den 

Interessen Norwegens dient. Denn diese Sicherung durch die deutsche Wehrmacht bietet 

fůr die skandinavischen Volker die einzige Gewahr, daB ihre Lander nicht wahrend 

dieses Krieges doch noch zum Schlachtfeld und zum Schauplatz vielleicht furchtbarster 

Kampfhandlungen werden. 

Die Reichsregierung erwartet daher, daB die Koniglich Norwegische Regierung und 

das norwegische Volk dem deutschen Vorgehen Verstandnis entgegenbringen und ihm 

keinerlei Widerstand entgegensetzen. Jeder Widerstand mtiBte und wtirde von den 

eingesetzten deutschen Streitkraften mit allen Mitteln gebrochen werden und daher nur zu 

einem vollig nutzlosen BlutvergieBen fůhren. Die Koniglich Norwegische Reegierung wird 

deshalb ersucht, mit groBter Beschleunigung alle MaBnahmen zu treffen, um 

sicherzustellen, daB das Vorgehen der deutschen Truppen ohne Reibung und 

Schwierigkeiten erfolgen kann. 

lm dem Geiste der seit jeher bestehenden guten deutsch-norwegischen Beziehungen 

erklart die Reichsregierung der Koniglich Norwegischen Regierung, daB Deutschland nicht 

die Absicht hat, durch ihre MaBnahmen die territoriale integriHit und politische 

Unabhangigkeit des Konigreiches Norwegen jetzt oder in der Zukunft anzutasten. 

9. April 1940. 

Zdroj: HUBATSCH, W., Wesertibung: Die deutsche Besetzung von Danemark und Norwegen, Géittingen 

1960, s. 461 ~ 464. Přílohy dokumentů. 
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Příloha 2 

Aufzeichnung 

(Erlauterung zu vorstehendem Memorandum) 

Die Reichsregierung ersucht die Koniglich Norwegische Regierung, sofort die 

nachstehend aufgefůhrten MaBnahmen zu treffen: 

1.) Aufruf der Regierung an Volk und Wehrmacht, jeden Widerstand gegen die deutschen 

Truppen bei der Besetzung des Landes zu unterlassen. 

2.) Befehl an die norwegische Wehrmacht, mit den einriickenden deutschen Truppen 

V erbindung aufzunehmen und mít den deutschen Befehlshabem die erforderlichen 

Vereinbarungen liber loyale Zusammenarbeit zu treffen. Die norwegischen Truppen werden 

im Besitz ihrer Waffen belassen, soweit ihr Verhalten dies gestattet. 

Zum Zeichen der Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist auf den miliHirischen 

Anlagen, denen sich deutsche Truppen nahern, neben der Nationaltlagge die weiBe 

Parlamentartlagge zu zeigen. 

V erbindungskommandos sind zu entsenden: 

a) zum Befehlshaber der in die Hauptstadt einriickenden deutschen Truppen (Offiziere des 

Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe); 

b) zu den ortlichen Truppenfůhren. 

Umgekehrt wird der deutsche Befehlshaber V erbindungsoffiziere zu den 

norwegischen Oberbefehlshabem steHen. 

Aufgabe der V erbindungskommandos i st, eme reibungslose Zusammenarbeit 

sicherzustellen und Zusammenst6f3e zwischen deutschen und norwegischen Truppen zu 

verhindem. 

3.) Unversehrte Oberlassung der militarischen Einrichtungen und Anlagen, die von den 

deutschen Truppen zur Sicherung Norwegens gegen einen auBeren Feind benotigt werden, 

insbesondere der Anlagen der Kiistenverteidigung. 

4.) Zurverfůgungstellen genauerster Unterlagen iiber etwa ausgelegte Minensperren durch 

die Koniglich Norwegische Regierung. 

5.) Durchfůhrung vollstandiger Luftschutzverdunkelung des Norwegischen Gebiets vom 

Abend des ersten Besetzungstages an. 
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6.) Unversehrte Erhaltung und Sicherstellung des Betriebes der Verkehrsmittel und -wege 

und der Nachrichtenmittel. 

Zurverfůgungstellen der Verkehrsmittel (Eisenbahnen), der Binnen- und 

Ktistenschiffahrt und der Nachrichtenverbindungen an die deutschen Besatzungstruppen 

in dem Umfange, als sie fůr die Aufgaben der deutschen Truppen und ihre Versorgung 

benotigt werden. 

7.) Auslaufverbot fůr Kriegs- und Handelsschiffe nach dem Ausland und Startverbot fůr 

alle Flugzeuge. 

Die Freigabe des Schiffsverkehrs nach deutschen Hafen und neutralen Ostseehafen 

bleibt vorbehalten. 

8.) Anweisung, dal3 die norwegischen Lotsen ihren Dienst weiter nach den Anforderungen 

deutscher Dienststellen versehen, und daB die Befeuerung der norwegischen KOste sich 

nach den Anordnungen deutscher Dienststellen zu richten hat. 

9.) Aufrechterhalten des vorhandenen Wetterdienstes, der der deutschen Besatzungstruppe 

zur Verfůgung zu stellen ist. Die Offentliche Bekanntgabe der Wetternachrichten ist zu 

unterlassen. 

1 0.) Sperren jeden Nachrichten- und Postverkehrs uber See nach dem Ausland der 

Nachrichten- und Postverkehr nach den Ostseestaaten ist auf bestimmte Verbindungen zu 

beschranken und auf Anfordern des Befehlshabers der Besatzungstruppen zu tiberwachen. 

ll.) Anweisung an die Presse und Rundfunk, militarische Nachrichten nur mit 

Genehmigung der deutschen Wehrmachtsdienststellen zu bringen. Zurverfůgungstellen der 

Rundfunksender fůr Verlautbarungen der deutschen Befehlshaber. 

12.) Ausfuhrverbot fůr Kriegsgerat aus Norwegen nach dem Ausland. 

13.) Die Durchgabe aller von der Koniglich Norwegischen Regierung auf Grund der 

vorstehenden Punkte zu erlassenden Aufrufe und Befehle darf, soweit der Funkweg 

benutzt wird, zunachst nur verschltisselt - nach einem den Gegnem Deutschlands nicht 

bekannten Schltissel - erfolgen. Die Freigabe des offenen Funkes uber die Rundfunksender 

bleibt dem Bafehlshaber der Besatzungtruppen vorbehalten. 

Zdroj: HŮBATSCH, W., Weserlibung: Die deutsche Besetzung von Danemark und Norwegen, Gottingen 

1960, s. 4615- 466. Přílohy dokumentů. 
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Příloha 3 

Erlass des Fiihrers iiber Ausiibung der Regierungbefugnisse in Norwegen. 

Vom 24. Apríl 1940. 

Um die Offentliche Ordnung und das Offentliche Leben in den unter dem Schutze 

der deutschen Truppen stehenden norwegischen Gebieten sicher zu steHen, ordne ich an: 

§ I. 

Die besetzten norwegischen Gebiete werden dem "Reichskommissar fůr die 

besetzten norwegischen Gebiete" unterstellt. Sein Sitz ist Oslo. Der Reichskommissar ist 

Wahrer der Reichsinteressen und libt im zivilen Bereich die oberste Regierungsgewalt aus. 

§ 2. 

Der Reichskommissar kann sich zur Durchfůhrung seiner Anordnungen und zur 

Auslibung der Verwaltung des norwegischen Verwaltungsausschusses und der 

norwegischen Behorden bedienen. 

§ 3. 

Das bisher geltende Recht bleibt in Kraft, soweit es mit der Besetzung vereinbar ist. 

Der Reichskommissar kann durch V erordnung Recht setzen. Die V erordnungen 

werden im "Verodnungsblatt fůr die besetzten norwegischen Gebiete" verklindet. 

§ 4. 

Der Befehlshaber der deutschen Truppen m Norwegen iibt die militarischen 

Hoheitsrechte aus, seine Forderungen werden im zivilen Bereich allein vom 

Reichskommissar durchgesetzt. Soweit und solange es die militarische Lage erfordert, hat 

er das Recht, die Massnahmen anzuordnen, die zur Durchfůhrung seines militiirischen 

Auftrages und zur militiirischen Sicherung Norwegens notwendig sind. 
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§ 5. 

Zur Durchsetzung seiner Anordnungen kann sich der Reichskommissar deutscher 

Polizeiorgane bedienen. Die deutschen Polizeiorgane stehen dem Befehlshaber der 

deutschen Truppen in Norwegen zur Verfůgung, soweit es die militarischen Bedlirfnisse 

erfordem und die Aufgaben des Reichskommissars es zu lassen. 

§ 6. 

Der Reichskommissar untersteht mír unmittelbar und erhalt von mir Richtlinien und 

Weisungen. 

§ 7. 

Zum Reichskommissar fůr die besetzten norwegischen Gebiete bestelle ich den 

Oberprasidenten Terboven. 

§ 8. 

Vorschriften zur Durchfůhrung und Erganzung dieses Erlasses ergehen nach meinen 

Richtlinien fůr den zivilen Bereich durch den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, 

fůr den militarischen Bereich durch den Chef des Oberkomanndos der Wehrmacht. 

Der Flihrer 

Adolf Hitler. 

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei 

Dr. Lammers. 

Der Chef des Oberkomanndos der Wehrmacht 

Ke i tel. 

Der Reichsminister des Innen 

Fríck 

Zdroj: PALMSTR0M, F., TORGERSEN, R. N., Preliminary Report on Germany's Crimes against Norway, 

Oslo 1945, s. 50 - 51. 
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Příloha 4 

Verordnung iiber das Verbot der politischen Parteien in Norwegen. 

Vom 25. September 1940. 

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Erlasses des Fiihrers uber Ausiibung der 

Regierungsbefugnisse in Norwegen vom 24. April 1940 wird folgendes verordnet: 

§ 1. 

( 1) Die politischen Parteien und anderen politischen Organisationen in Norwegen 

werden aufgelost. Die Auflosung erstreckt sich auch auf die Nebenorganisationen, die 

angeschlossenen Verbande und Vereinigungen. 

(2) Ausgenommen ist Nasjonal Samling mit ihren Unterorganisationen. 

§ 2. 

Zweifelfragen dariiber, welche Organisationen als politische anzusehen sind, 

entscheidet der Reichskommissar allgemein rechtverbindlich. 

§ 3. 

Zur Liquidation des Vermogens der gemass § I aufgelOsten Organisationen werden 

vom Reichskommissar Treuhander bestellt. 

§ 4. 

(1) Wer es untemimmt, den organisatorischen Zusammenhalt einer der gemass § 

aufgelosten Organisationen aufrecht zu erhalten oder eine Ersatzorganisation oder eine 

neue politische Organisation zu bilden, wird mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder mit 

Gefángnis bestraft; daneben kann auf eine Geldstrafe erkannt werden. Ebenso wird bestraft, 

wer sich im Sinne der aufgelosten Organisationen weiter betatigt. 

(2) Zur Aburteilung werden Sondergerichte bestellt; die Ausfůhrungsbestimmungen 

hierzu erlasst der Reichskommissar. 
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§ 5. 

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkiindung in Kraft. 

Oslo, den 25. September 1940 

Der Reichskommissarfur die besetzten norwegische Gebiete 

Terboven 

Zdroj: PALMSTR0M, F., TORGERSEN, R. N., Preliminary Report on Germany's Crimes against Norway, 

Oslo 1945, s. 56 
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Příloha 5 

Tabulka č. 1: Německé zásoby železné rudy v období leden 1939- červen 1940 

(v tisících tunách) 

Zásoba Domácí Dovoz Dovoz Dovoz ze Š. 
celkem produkce ze Švédska z celkové 

zásoby v % 

1939 /.čtvrt. 3 680 1 083 2 597 1 343 36 

2.čtvrt. 4 150 1 123 2 982 1 618 39 

3.čtvrt. 3 927 1 174 2 753 1 535 39 

4.čtvrt. 3 026 1 315 1711 1 546 51 

1940 ].čtvrt. 1 825 1 184 641 460 25 

2.čtvrt. 2 338 1 471 867 789 34 

Zdroj: FRITZ, M., Swedish Iron Ore and Gerrnan Steel 1939-40, in.: The Scandinavian Economic 

History Review, roč. 21, č. 2, 1973, s 133-144, s.l41. 

Tabulka č. 2: Námořní doprava železné rudy z Narviku a Luley 

(v tunách) 

I Narvik Lulea 

I 1938 I 1939 I 1940 1938 I 1939 I 1940 

leden 758 609 511 - - -
únor 682 587 290 - - -
březen 681 724 376 - - -
duben 831 867 168 13 - -
květen 656 598 - 363 326 17 

červen 501 512 - 472 500 646 

červenec 505 613 - 453 419 1 077 

srpen 500 695 - 461 335 877 

září 462 165 - 374 592 828 

říjen 418 227 - 230 579 874 

listopad 418 249 - 155 514 575 

prosinec 464 294 - - 186 206 

Zdroj: FRITZ, M., Swedish Iron Ore and Gerrnan Steel 1939-40, in.: The Scandinavian Economic 

History Review, roč. 21, č. 2, 1973, s. 133-144, s. 141 
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Tabulka č. 3: Největší obchodní loďstva na světě 

rok 1939 

Stáří lodí 
tonáž (brutto) pod 10 let 10-20 let nad 20 let 

Ze ně !Tonáž (brutto) na 1 000 obrv." V 0/o ! V 0/o ! V 0/o 
F/ ~/" 

Velká Británie 17 891 000 374 31,7 45,2 23,1 

U.S.A. ll 382 000 86 9,9 34,2 55,9 

Japonsko 5 630 000 79 38,1 22,8 39,1 

Norsko 4 834 ooo1 1 6631 45,3 I 34,1 I 20,6 
/( ý/, 

Německo 4 4483 000 60 25,2 55,5 19,3 

Itálie 3 425 000 80 9,6 41,5 48,9 

Nizozemí 2 970 000 344 37,4 44,4 18,2 

Francie 2 934 000 70 27,9 45,3 26,8 

Rec k o 1 781 000 254 6,3 16,1 77,6 

Svět 68 509 oool 3ól 25,4 I 37,8 I 
//-

36,8 

Zdroj: NOEL-BAKER, P., Norway's floatinng empíre, London 1942, s. 26. 

Tabulka č. 4: Počty volebních hlasů pro jednotlivé strany z roku 1933 a 1936 

I 16. října 1933 19. října 1936 
.. 

Strana práce (Arheiderparti) 500 526 618 616 

Konzervativní strana (Hoyre) 272 690 329 560 

Liberální strana (Venstre) 220 001 239 191 

Agrární strana (Bondeforbundet) 173 534 168 038 

Nasjonal Samling 27 847 26 577 

Komunistická strana 22 000 4 000 

Zdroj: LIITLEJOHN, D., The Patriotic Traitors, London 1972, s. 6-7. 
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