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~neral ötto Ruges arkiv fra Forsvarets 
overkommando i Mälselv i juni 1940 IO(J62 
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Av Jens Henrik Nordlie 

Norsk Militcert Tidsskrift harfatt tillatelse til a gjengi 
et notat tU Norges HjemmefrOl1tmuseum skrevet av 
Jens Henrik Nordlie. 

Jens Henrik Nordlie ble aspirant i generalstaben i 
1938 og var under krigen i 1940 general Ruges adju
tant. Fra 1941 deltok han i MILORG' s Sentralledelse 
tizj 943, da han etter oppdrag reiste til England. Han 
var kontorsjeJ~, den avdeling i Forsvarets over
kommando som hadde ansvaretJor den operative virk
somhet i det okkuperte Norge. 

Etter krigen var han taktisk hovedlcerer ved Krigs
skolen inl1til han tok avskjed i 1947. Han ble da dispo
nent, senere adm. direktl/Jr Jor AIS Narvesen Kiosk
kompani. Han deltok i utviklingen av det moderne 
Narvesen-selskapet og i Stiftelsen «Fritt Ord». Stiftel
sen er na hovedeier i Narvesen og bruker sine midler 
tU a bidra til a trygge ytringsfrihet og demokratisk 
utvikling. 

Innledning 
T 

Etter kapitulasjone~ i juni 194Jl ble 
r--' general Ruges personlige arkiv i all 

stillhet sendt l50rt fra Nordmo gard i 
MaJselv, der Forsvarets overkom
mando hadde hatt sitt hovedkvarter 
siden en av de forste dagene i mai. 

Da en bil var klar til a kjs;Jre avsted 
med arkivet, fortalte Ruge meg Ueg 
var hans adjutant), hva Jet dreiet seg 
om, og han ba meg f01ge med. Jeg fikk 
ingen orientering om hvor vi skulle 
hen. Jeg skulle bare veere med frem og 
tilbake - som et slags vitne - kanskje. 

Jeg mener a huske at vi kjOrte over 
pa sydsiden av elven og senere tok av 
fra vegen der, kj0rte sydover et stykke 
pa en liten veg, inntil vi stanset ved et 
lite (hvitt?) hus, som la tett ved den ne 
vegen pa h0yre side. 

Arkivet (det var ikke szerlig volumi
nost) ble baret ut der og tatt j nn i huset. 
Vi kjorte deretter tilbake til Nordmo. 
Jeg kan ikke huske at jeg var ute av 
bilen under hele turen. 

Nar jeg na ser i avisomtaler av, og i 
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Magne Skodvins siste bok Krig og 
-OO-llpos;on:üii üdd B. Aspheim og 
Guri Hjeltnes' bük-Tokt vec[-neste 
Nymäne, atRuges arkiv ble «gravet 
ned» og at det aldri er funnet igjen, bl ir 
jeg meget forbauset. Det har aldri falt 
meg inn at ikke arkivet var gjemt pa en 
slik mate, at det med siJckerhet ville 
komme for dagen, nar landet !gjen var 
fritt. 

General Rolf Eriksen har skaffet 
meg en overslkt over hvem som var 
med i Ruges stab pa Nordmo. Han har 
bedt meg sette opp dette notatet om 
hva jeg vii kalle «mysteriet» om Ruges 
krigsarkiv. Notatet star til disposisjon 
for Norges Hjemmefrontmuseum. 

Til ovenstaende fakta og noenlunde 
sikre erindringer, viI jeg gjeme fpye 
noen personlige kommentarer, som 
kanskje kan v<ere av interesse i forbin
delse med spprsmalet om hvor det er 
blitt av Ruges bortkomne arkiv. 

Det.er jo mange spOrsmal som mel
der seg. Jeg nevner noen: 
1. Hvorfor ble saken om det for

svunne arkiv f13rst kjent na, - etter 
50 ars forlop? 

2. Hvor stort kan arkivet ha veert og 
hva slags dokumenter har det 
antakelig inneholdt? 

3. H vordan ble «nedgravingen» orga
nisert? 

4. Arki vet etter frigj0ringen 1945. 
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Ad 1. Hvorfor forst na? Nordmo, der jeg etter kapitulasjonen Nordmos foreldre) som Ruge badde et 
fikk en rikstelefon fra advokat Moes meget godt fOrhold til. ", .leg f0Jger rimelig bra med og kan ikke 

'\"" huske a ha b0rt eller lest om et bort- sekret <er som etterlyste sin ?krivema
..: d kommet arkiv fpr na i 1990,.-\- skin, leg nevner episoden, som jeg 
i~ General Ruge v;;:;rbraYc)'rm da han h,usk~r av spesielle grunner, fordi den 
~ overtok som forsvarssjef igjen i 1945, 'sler!Jtt?m omfanget av «dokument-
1\., Hvis ban da (1945) ikke hadde fatt~ produksJonen»., . .. 

Det er mulig a tenke seg at Jobnsen/ 
Nordmo bar funnet frem til et sikkert 
lokalt oppboldssted for Ruges papirer, "', 
og at det var J ohnsen jeg kj0rte med da 
Ruge ba meg va;re med pa den lille bil-

';-; igjen de dokumentene ban hadde spr- Det Ruge har vlllet bnnge I Slkker 
~ get for a gjemme bort i 1940, fpler jeg forvari~g ma etter mitt skjp~n ha v <ert .. 
, l1:eg si,kker pa at je? ville blitt enga- personh.ge notater.' e,rs 0!l 1I ge rey &' 
:j sjert 1 etterforskmngen pga, den-t ut o? I~Il- pers~nlIge, 0pler av oEdrer, 
~ nevnte biltur i 1940, leg h0rte intet og""! (lnVISmn~er, onentennger o.sv, . 
)" ma faktisk tro at Ru oe ikke savnet·~ Det ma, fremdeies etter mItt sk]pnn , 
~ noen papirer. Oe ma Dha kommet til i' ha d.reiet seg om d,okumenter som han 

rette pa planlagt mate 1945. J1 av.~~e eJl~r andr,e gr:un-
Heller ikke hans n<ermeste offiserer 'Der har bedpmt som ~<erhg pmtalell.&~, 

j
. Halvor HäDsSon, 01s.-Berg

l 
og Ragn- og hvis skj~bne 0a.!15?E~1s_~.~_~~nd 

I vald Roscher Nielsen, omtaltenoen om~tter ~gel!. 

turen. 

Ad 4. Arkivet etter 
frigjoringen i 1945. 
leg kan tenke meg f01gende alternati-

'---' ver' 
.. A .. Papirene hentes frem og blir levert 

til Ruge i samsvar med avtale i 
1940, Ruge disponerer, depone
rer, makulerer dem som han finner 

i g"ng saken for meg- etter k.r-l~, . Jeg tror al.tsa Ruge sa ra det som ble 
''c' cher NleJsen haddejeg -god kon- gjemt bort (1 denne forb!nde!s~n) ~om I 

taKt med salenge ban level. Otto Ruge ~s ege!.m~get'pe~sonhg~ arklv,. lkke 
_jL (ingeni0r i Oslo) svarer p~ foresp0r- som et vanhg acl!mmstratlvt arklv. 

rikGg i god tid f0r sin dpd, - sann
synIigvi~ i all stillhel. Ingen hPre1" 
noe om, eller savner, «nedgravde> 

se! den 3.11.1990, at ban alqri bar h011 
at faren savnet dokumenter. ' -
.~ om det na ikke bar v<eI1 noe 
Sennet arkiv, sa er det jo fremdeles et 
sp0rsmal om hvorfor ogbvordan 
saken dukker opp sa lenge etter 1940? 

Ad 2.Hvor stort arkiv, og 
hvilke dokumenter? 
leg har nevnt foran at det «arkivet» 
som jeg fulgte fra Nodmo, ikke var 
s<erlig volumin0st. leg beklager at jeg 
ikke kan si noe sikkert her. Men det 
var-J.ngen stor last vi badd~. lkke noe 
«arkivskäp» i hvert fall, og jeg tror 
ikke det var noe skap i det he!e tatt. 
Det ma ha v<ert en st0ne eller mindre 
sfU111ing dokumenter, sikkert forsvar-

;'orseglet og emballert for «a fors
vinne inntil videre». X 

Ad 3. Hvordan ble 
«nedgravingen» organisert? 
Jeg bar ingen sikre opplysninger om 
det utover det jeg har nevnt om biItu
ren fra Nordmo. Men ogsa her kan jeg 
resonnere litt. 

Oe tre stabsI0ytnantene som var ved 
FOK pa Nordmo e~ neppe len~ere til
.~for et intervju. De var ikke 
lokalkjente folk i Troms, men var blitt 
med staben nordoveI. Pa listen over 
«ar~ivarer» i Ruges stab fins imidler
tid ogsa <:!3-egnskapsfprer ~er JQbn
sen», 
Denne lohnsen kan jeg ikke gjen
kalle i erindlingen na, sa jeg kan ikke 
ha hatt meget med ham a gj0re. Det er 
rime1ig a an ta at det var en lokal person . ,-
som Ruge var blitt anbefalt til a ta seg 

papireI. 
B, Dokumentene er gatt tapt i krigens 

)pp av en eller annen grunn, 
ulykke, d0d, brann, arrestasjoner, 
bevisst destruksjon i et n0dstil
felle, osv. 

Ruge ville ha fatt undenetning om' 
dette i 1945. ' 

'Han kan bare ?-kseptere det, fremde
Ies t:~n seiv a snakke h0yt Qm det. 
Iian ser det neppe som noe s<erlig s!grt t 
historisk taRo For0vrig har han jo i 
1940 skrevet en tyldig rappor6-Heller 
ikke den skulle offentliggjpres etter 
Ruges 0nske. 

Det ble likevel en bok av den i 1989 
(Aschehoug). Det fi~e bildet boken gir 
av personen Otto Ruge, og mitt eget 
bilde av ham fra 1940, passer etter mitt 
skj0nn bra med d~ Q.gJQr- . 
modninger jeg bar nevnt i forbindelse 

"rr1ed det Ila savnede arkiv. ~ j-Iva slags dokumenter? Som Ruges 
adjutant leste jeg'ikke mange doku
rnenter i mitt arbeide og jegvar ikke 

av regnskapene. Ekteparet Nordmo 
kan ha hatt med denne kontakten a 
gj0re. Det var fine mennesker (Aase 

Oslo, den 13, november 1990 
Jens Henrik NorclLle 

~ 

vaI. Men verken H<erens over
kommando (HOK) i Syd Norge eller 
Forsvarets over-kommando (FOK) i 
Nord Norge, var noen.~p~ro
.c!user~ «konsernt:? Tvert i mol. 
Ruges fonn for ledelse var under de 
gitte forhold i stor grad «muntlig». 

Da I·lOK hadde veert noen dager i 
0yer ble jeg sendt til Lillehammer for 
a skaffe en skikkeJig skrivemaskin. 
Det var ikke mulig a fa kj0pt.en ogjeg 
endte hos fungerende politimester 
h.r.advokat Eilif Moe for a. be harn 
rekvirere en «skikkelig skrivema
skin». Han hadde en ny maskin pa sitt 
kontor som han straks «rekviterte» til 
meg, Maskinen iulgte ined til 
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PS. 
Somfrjlge av notatet har Norges Hjemmefrontmuseumforetatt endel 
undersrjkelser soltLikke __ ßLJJy.s../utt.et, 

.r Det viser seg at regnskapsfrjrer (intedant) leerer lohn lohnsen 

.Lever i beste velgaend~. Paforesp~rselfra No"-ges Hjemmefrontmu
se um sier lohnsen at han ikke kjente 'ti! hVfl sam val' skjedd med 
Ruges arkiv. 
• NHM' ~ . .illld.e.rs~kels...er har f~rtfrem til opplysninger om at et arkiv 

.:;tt~92.f.!:.l:':1{lJj!2M-') bLe gtavet ned under lQvegulvet flCLgär.d.e.n-Sol- . 
helm I Klrkesdalen. Etter krigen er arkivet blL--.tt hentet. Av~og aY 
li.vOlfor undersrjkes videre. , 

Rolf Eriksen 
Norges Hjemme!rontmw,Tum 
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