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Av JON H. RYDNE og MATTIS SANDBLAD (foto)

FORSVARSMUSEET PÅ AKERSHUS (VG)
Har du lyst til å overfalle Norge? Eller kas-
te Hitlers soldater ut av landet? Brettspil-
let «Kampen om Norge» gir deg sjansen.
Og nå har Forsvarsmuseet testet det.
For mange elever og studen-
ter er historie ofte en endeløs
rekke tørre navn og årstall.
Med det 100 prosent norskpro-
duserte brettspillet «Kampen
om Norge» blir historie inter-
aktivt.

Begeistret
Nestkommanderende ved
Forsvarets Museer oberst-
løytnant Stein W. Aasland er
begeistret, og spillet vil bli

solgt i Forsvarsmuseets ut-
salg på Akershus, i tillegg til i
bokhandler og spillbutikker.

– Det er svært viktig at de
som vokser opp, får kjenn-
skap til historien, og dette
spillet er en viktig introduk-
sjon til de dramatiske og
skjebnesvangre hendelsene i
1940, sier Aasland.

– Jeg har snakket med man-
ge veteraner, og de er opptatt
av å få formidlet sin historie –
ikke minst hvilke militære

muligheter vi hadde den gan-
gen, om vi hadde utvist større
beslutningskraft og mot. Det-
te spillet viser jo at ting kunne
gått helt annerledes enn i vir-
keligheten, sier Aasland.

Han håper at spillet kan bli
en innfallsport til å lære mer
om krigen i Norge.

– Når våre siste veteraner
går bort – og det er jo dessver-
re ikke så altfor lenge til – er
det museene som må forvalte
denne kunnskapen. På For-
svarets museer har vi mer
enn 130 000 autentiske gjen-

stander og materiell. Alt som
kan skape nysgjerrighet etter
å få vite mer om krigen – be-
slutningene som ble tatt, ma-
teriellet som ble brukt, stede-
ne som så kamper – er vi
svært positive til. Derfor har
vi ofte også lanseringer her
på museet av bøker om krigen
i Norge, forteller oberstløyt-
nanten.

En anerkjennelse
Spilldesignerne Eivind Vetle-
sen og Yngve Bækholt synes

det var morsomt å komme til
Forsvarsmuseet.

– Det er jo en anerkjennelse
av at dette er et seriøst pro-
sjekt som også kan brukes til
å formidle kunnskap om kri-
gen og angrepet på Norge, si-
er de to.

– Men lærer man noe om Hit-
lers overfall 9. april 1940, som tys-
kerne kalte Operasjon Weserü-
bung?

– Javisst. Med spillet følger
et hefte som forklarer i detalj
overfallet på Norge og kam-
pene i landet mellom tyskerne
og nordmennene, støttet av al-
lierte tropper i nord.

Spillet foregår på et norges-
kart, som er delt inn i områ-
der.

– Kartet viser jo de viktige
geografiske forholdene, og vi
har forsøkt å simulere hvor-
dan de forskjellige våpengre-

Forsvaret tester
spill om 9. april

FORSVARLIG SPILL: Nestkommanderende ved Forsvarets Museer oberstløytnant Stein W. Aasland studerer operasjonskartet til spillet «Kampen om Norge» og sjekker lærling 
– Det er svært viktig at de som vokser opp, får kjennskap til historien, og dette spillet er en viktig introduksjon til de dramatiske og skjebnesvangre hendelsene i 1940, mener Aasland.
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TEPPEABO
Fyrstikkbakken 3-5, Bryn/Oslo. Innkjøring Nils Hansens vei, 

Tlf.: 22 64 86 40. Man./torsd. 09.00-19.00, fred./lørd. 09.00-16.00
Bruker du GPS i bilen, så skriv inn denne adressen: Nils Hansens vei 2
STOR GRATIS PARKERINGSPLASS  -  VI HJELPER DEG UT MED VARENE

Båttepper
Kjøp båtteppe nå! 
Ta med mal, så syr vi teppe slik du 
ønsker. Vi har norges største utvalg 
og skjærer og kanter teppe for deg!

Kanting og montering utføres omgående! www.teppeabo.no

100 vis av nedsatte
tepper til 20 - 50%

Eks: Kelim tepper -50%
Vendbare, 100% ull, flotte mønstre.
Str. 170 x 240, før 2596, Nå 1298. Str. 200 x 300, før 3898, Nå 1949

Bredder på 2, 3 og 4 m.
Vinyl fra kr 85 pr. kvm.
Fortelt teppe i gjennomført
kvalitet. Tåler vann. Blå el.
grå, br. 4 m Pr. kvm. kr 138

2000 kvm.Gulvbelegg av god kvalitet selges for

kr 85 pr. kvm. Til bolig, fortelt og utstilling!

Alt gress selges i full bredde. Uten kostnader skjærer
vi gresset i den bredden du vil, så det blir lett å legge!

Til terrasser, messer, events og inngangspartier.

NORGES STØRSTE
UTVALG FINNER DU HOS TEPPEABO PÅ 

BRYN I OSLO! ALT PÅ LAGER

Garda Outdoor (bredde 4 m)
Toppkvalitet med “sisal-look” 
til utebruk. UV-bestandig. 
Tåler salt/klorvann. Pr.m2298.-

Gulvbelegg/Teppe

Vegg til vegg og 
løpere i metervare

Vi selger rett fra rullen. Det gir rimeligere pris! 
vi kutter og pakker varen omgående!

Til bolig, messe og kontor, fra kr 75 til kr 998 pr. kvm.

Løpere, bredder på 0,67 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,0 - 1,20 - 1,33 .
Vegg til vegg bredder på 2,0 - 3,0 - 4,0 og 5 meter

45 år i bransjen gir fagkunnskap og trygghet!

Green filtgress
Drenerende knotter, UV-beskyttet, 
4 farger. Grønt i bredder på 1,5, 
2, 2.5 og 4 meter. 
Farget i 2 og 
4 meter. 
Dundee, vår bestselger!
Drenerende knotter. UV-sikker.
Bredder på 1,5,
2, 2.5 og
4 meter.
Nyhet! Giardino
Grønn, UV-sikker. Store drener-
ingsshull. Latex
bakside. Bredde
på 2 og 4 m.

Zakura -
farget toppkvalitet
Sort, brun, lilla og grå. UV-sikker.
Store dreneringshull.
Bredde 2
og 4 meter.

Sol- Vårt mest 
lukseriøse gress
UV-sikker. Luvhøyde 30 mm. 
Store dreneringshull. 
Bredde på 
2 og 4 meter.  
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328.-

Kunstgress i flere farger

Pr.m2

Pr.m2

Pr.m2

Pr.m2

Pr.m2

Trappetepper
løse, Stort utvalg!
Pr. stk.fra kr 75 til 295

Teppefliser
Til messe og bolig, kr 148 pr.m2
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nene samvirker. Men det er
klart: Et spill må også ha en
åpenhet – begge parter må
kunne vinne. Derfor bruker vi
kort man kan spille ut og ter-
ninger for å avgjøre trefnin-
gers utfall, sier designerne til
VG.

Lakmustesten var å la pro-
fesjonelle soldater teste spil-
let. Lærling ved museet,
vingsoldat i Luftforsvaret An-
dreas Barland Larsen stilte
opp til dyst mot designer Vet-
lesen.

Funker som simulering
– Jeg synes det funker som si-
mulering. Det er ganske lett å
lære og spennende å spille.
Kortene inneholder masse
fakta. Du kan for eksempel
sette inn fly, tanks eller artil-
leri i en kamp, og nordmenne-

ne kan gjøre livet surt for tys-
kerne ved bruk av veisperrin-
ger eller bakholdsangrep, for
å nevne noe. I det hele tatt læ-
rer du mye mens du spiller.

– Virker det balansert?
– Nå har jeg spilt to ganger,

og det var klare forskjeller
fra spill til spill: Første gang
drev nordmennene tyskerne
tilbake mens i det andre spil-
let hadde nazistyrkene god
flyt i erobringen av vårt land.
Ingenting var avgjort før helt
på slutten, og det er en viktig
egenskap for et spill, mener
vingsoldaten.

– Det har virkelig vekket in-
teressen for krigshistorien.
På skolen synes jeg annen
verdenskrig ble kjedelig for-
midlet. Hadde vært kult å få
spille dette som del av under-
visningen, reflekterer Bar-
land Larsen.

FAKTA
«Kampen om Norge»
● Brettspill som simulerer krigen
i Norge mellom tyske, norske og
allierte styrker 9. april til 10. juni
1940.
● Designet av Eivind Vetlesen
og Yngve Bækholt Hansen.
● Spilles på et norgeskart, med
figurer som representerer infan-
teri. Kamper påvirkes av terninge-
ne.
● Fly, artilleri, tanks og skip re-
presenteres gjennom kort man
kan spille.
● Beregnet for hele familien,
med to vanskelighetsgrader.
● Spilletid: 2-3 timer
● Produsent: Vega forlag.
● I salg i bokhandler, andre ste-
der som selger spill og på Forsva-
rets Museer.

Andreas Barland Larsens strategiske valg.

UTFORDRET SPILLMAKER: Lærling ved Forsvarsmuseet
Andreas Barland Larsen fikk bryne seg på designer Eivind Vetlesen
da tyskerne braste sammen med norske og allierte styrker våren
1940. – Dette har virkelig vekket interessen for krigshistorien, sier
Barland Larsen.

KRIGSSKUEPLASS: Her er
et utsnitt av kartet som «Kampen
om Norge» utspilles på. Foto:
VEGA FORLAG

TANKS: Lett tysk panservogn
på veien mellom Dombås og
Trondheim i 1940, sør for Berkåk.

Foto: SCANPIX

HELTEN: Skal
du vinne i brett-
spillet «Kampen
om Norge», må
du blant annet
gjenskape øverst-
kommanderende
for de norske styr-
kene i Nord-Nor-
ge, generalmajor
Carl Gustav Flei-
schers seier over
de tyske styrker
ved Narvik. Foto:
SCANPIX
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