
KRONIKK 
~/k!ll..LCJ(eIf., IS: Il. <;1 

Når begynte egentlig krigen? 101 434 
Av Anton Olstad 

Sefen for 2. Divisjon 
(standkvarter Oslo) 
skulle ved mobilIse

ring ha satt opp blant annet 
en feitbrigade på nesten 
6000 mann. Stille delvis mo
bilisering, som regjeringen 
gjennom forsvarsminister 
Ljungberg ved firetiden om 
morgenen 9. april omsider 
bestemte seg til, ble forbed
ret ved Kohts uttalelse til 
NTB på øst banestasjonen 
ved syvtlden. Han sa at det 
var gått ut alminnelig mo
biliseringsordre. Efter det 
strommet folk til mobilise
ringssteder og magasiner_ 

Sjefen fol' DR2, oberst 
Jørgen Jensen, måtte min
ne Johan Nygaardsvold (i 
en avisfeide i 1946) om at 
mobilisering ikke er det 
samme som krig. Ved tys
kernes mobilisering 11914 
ble avdelingene straks satt 
inn i forflytning til frem
marsj og angrep. Krig val' 
allerede erklært. 

Norsk krigserklæring var 
Ikke avgitt, og den tyske 
kom forst 23. april. Med 
krigserklæring følger 
krigstilstand og hva det Ju
ridisk fører med seg. Men 
regjeringen vek tilbake for 
ordet. 

9. april og 10. april fore
tok 2. Divisjon en improvi
sert mobilisering på Gar
dermoen·--Trandum. Sta
ben hadde da forflyttet seg 
fra Oslo til Kløfta, og om 
kvelden 9. april til Garder
moen. 

Her ble det like før mid
natt 9. april/lO. april av 2. 
Distriktskommando (2. Di
visjon) gitt en ordre om for
flytning av bataljonene 
Torkildsen, Andvord, Heg
stad (artilleri) og Il/lR 5. 
Ordren inneholder et nokså 
spesielt punkt: g) l tilfelle 
av at avdelingene møter en
kelte biler med uteniandske 
soldater, skal strid så vidt 
mulig unngås. 

Srid så vidt mulig unn
gås? Under regje· 
rlngsmøtet på Ha· 

mal' 9. april hadde man fra 
den tyske sendemann, dr. 
eurt Briiuer, gjennom eks
pedisjonssjef William Mai· 
the Johannessen, mottatt 

en appell om A oppgi kamp. 
Dette oppfattet man Bom in
vitasjon tli forhandlinger -
til tross for at Koht mellom 
kl. 04.00 og kl. 05.00 hadde 
avvist de tyske krav. I sva· 
ret fra Hamar kom det hen· 
stilling til tyskerne om A 
oppgi krigshandlinger. 

Den ild som hittil var av
gitt mot tyskerne, var til 
forsvar av noytrallteten. 
Oscarsborg hadde senket 
"BlUcher .. med hjemmel I 
en ordre til nøytralitetsvak
ten I den første verdens
krig. 

Oberst Jørgen Jensen 
skrev i Aftenposten 28. april 
1947 bl.a.: "Og hvorfor kom 
det ingen ordre om å kjem· 
pe? Jo, fordi Regjeringen 
selv ikke var klar over hva 
den vllle ... Men I dette 
statsrAd som ble holdt I Ha
mar 9. april, hvor også en· 
del stortingsmenn var til· 
stede, stod meningene mot 
hverandre. Endelstatsrå· 
der ville kjempe, endel. 
både medlemm~r av regje
ring og Htorllng, var imot 
kamp, de fleste var høyst 
tvilrådige og nedstemte ... 

I "Felttoget .. skriver 
Ruge: "VI kom til Hamar I 
mørke kvelden. Regjerln' 
gen og Stortinget var da al· 
lerede reist derfra til Elve· 
rum ... De fleste med et eks· 
tratog kl. 19.!!1. Ruge har da 
kommet til Elverum ved 
21_00·tlden 9. april, neppe 
tidligere. 

Ruge skriver: "Jeg hadde 
forstått I Hamar al Kom· 
manderende General og geo 
neralstabssjefen ansA si
tuasJonen som nokså hAp
løs og nærmest mente at vi 
burde gi oss med en gang. 
Fo,' d forhindre dette (uthe· 
vet a v undertegnede) kjørte 
jeg over UIl<'olkehølskolen I 
Elverum, hvor jeg vissle at 
Regjeringen og Stortinget 
skulle være. Jeg vllle der 
snakke med min gamle 
venn statsrå.d Ljungberg ... 
mens jeg ventet, kom stats· 
råd Wold, som jeg Ikke 
kjente, og spurte om min 
mening 0111 situasjonen. Jeg 
sa al jeg kom for A si til 
min gamle venn Ljungberg 
at Regjeringen Ikke måtte 
gl seg nu. Statsråd Wold ble 
da meget glad, og sa at 

Ljungberg, Trygve Lie og 
han selv mente det samme, 
men at stemningen ellers 
var tvilsom .• 

Men avgjørelsen ble først 
tatt efter at Brauer tO. april 
hadde fAtt Kongens, Kohls 
og regjeringens nei til en 
regjering Quisling. 

Ved en konferanse 110m 
skulle drøfte mulighetene 
før møtet med den tyske 
sendemann, sa Ruge at «vi, 
slik stlllingen var, måtte 
være forberedt pA å måtte 
opgll det minste Østlandet, 
kanskje hele Sør-Norge, 
men at vi måtte regne med 
å kunne holde Nord-Norge, 
idd England sikkert Ikke 
Vi'le tillate tyskerne å sette 
seg fast l Narvik ... Men 
hvordan det så enn kom til 
A gå, mAtte vi I hvert fall ta 
cpp striden nu av hensyn til 
ettertiden ... Jeg telefoner· 
te om ettermlddr.gen Ul 
statsråd Ljungberg, som da 
var I Nybergsund, og for· 
klarte ham hvor skuffet jeg 
var over stemningen I for· 
handlingskomiteen ... Jeg 
ble så om kvelden gledelig 
overrasket da statsråd 
Ljungberg ringte til meg at 
det nu var fattet enstem
mig regjeringsbeslutning 
om å avvise de tyske krav 
og til op striden ... (Uthevet 
av undertegnede.) 

Den 11. april ble obers
ten utnevnt til kom· 
manderende gene· 

rai. 
Men da han tok Initiativ 

til at regjeringen Ikke skul
le vike unna, men ta krigen, 
var Ruge Infanterllnspek· 
tør, utcn operativ komman
do og uten myndighet til på 
eget Initiativ å skyve på I 
politiske avgjørelscr. 

Som generalstabssjef 
hadde han 4. oktober 19371 
et foredrag I Oslo MIlitære 
Sam fund pekt pA at den 
norske hær fremdeles var 
den dårligst trenede og dår
ligst rtlstede I Europa. 

Men 9. og 10. april overså 
han det, og han overs A at 
det med fA unntak bare fan
tes Improviserte avdelinger 
under oppsetning I Sør·Nor
geo 

General Leif C. Rolstad 

------------------- --------- ----------

skriver i "April 1940 .. om et 
møte i overkommandoen 
om kvelden 10. april: "Det 
er klarlagt at det ennå -
snart to dogn etter at inva
sjonen begynte - ikke var 
gltlnoen "tIllatebe .. til at 
Hærens avdelinger kunne 
slåss. Dette fordi det frem
deles bie forhandlet med 
tyskerne ... 

Rolstad kommenterte ut
nevnelsen av Ruge til kom
manderende general slik: 
"Det skulle altså bli krig ... 

ø stop land Infanteri
regiment nr. 5's 
nR5) sjef, oberst 

Hans Hlorth, hadde Inspi
sert regimentets nøytrali
tetsbataljon, men var tilba' 
ke pA Elverum kl. 10.40. 

PA Terningmoen, I Sky te
skolens regi, var et gass· 
vernkurs for befal I gang. 
Kaptein Arne Hagtvedts 
gardekompani skulle drive 
skyteøvelser. Ved 16·Uden 
ble han innkalt til oberst 
H!orth og gitt ordre om Il 
lage og besette sperrestiJ· 
IInger ved Sagstua (nærme' 
re Elverum) og Midtsko
gen. Major O. Heiset var 
også blitt Innkalt til regi· 
mentssjefen. 

Der ble truffet den avtale 
at IR5s administrasjon 
sammen med Skyteskoien, 
under major Heiset, skulle 
organisere forsterkninger 
til Midtskogen. Gassvern
kursets elever (befal) og 
befal som møtte ved IR5, 
noen øvede og noen uøvede 
arbetdsmannskaper og 
noen få skytterlagsmed
lemmer fra stedet, bie orga
nisert I tre tropper og sendt 
frem til forsterkning på 
Midtskogen. Kaptein Mik
kel Gaalaas av IR5 fikk 
kommandoen der fremme. 
(Kaptein Hagtvedt kan ikke 
sees å være blitt underret
tet.) 

Det bør for all eftertid 
være klart at oberst Hans 
Hlorth organiserte sperrin
gen ved Midtskogen om
trent fire-fem timer før 
Ruge kom til Terningmoen. 

I 
I Ruges "Feltloget .. er 

sjefen på selve Midtskogen, 
kaptein Mikkel Gaalaas, 
Ikke nevnt. 

Oberstløytnant Anton 
O/.,tud vur kCldett i 
19~O, og mitTetljo8e
troppssjef (fenrik) l!. 
up ril 19J,O. Han sam
menholder general 
Otto Ruges opply.~nln
ger i "Felttoget. med 
undre beretninger om 
kligens begynnelse j 
Norge. 

Så litt mer om Ruges 
Initiativ. 

Om hendelsene da 
tyskerne var drevet tilbake 
og man var kommet til 10. 
april, skriver Ruge: "DI· 
striktskommandosjefen, 
general Hvinden Haug, som 
egentlig skulle hatt ledel
sen her I distriktet, var jeg 
uten forbindelse med. Jeg 
for min del hadde egentllg 
Ingen kommandomyndig· 
het i distriktet, men måtte 
optre, fordi jeg tilfeldigvis 
var den eneste som hadde 
et par avdelinger til dispo
sisjon, og oberst Jensen, 
Hiorth og jeg trådte I for· 
bindelse med hverand-
re ... n 

Undertegnede amatør· 
krigshistoriker ville tro at 
oberst Ruge her glemmer 
at oberst Hlorth var den 
som hadde forsvarsansva· 
ret Innen sitt regimentsdi· 
strikt, at de "et par avdelin
ger .. som han nevner, var 
oberst Hlorths avdelinger. 

En pedagogisk evne til A 
skape tillit og sikkerhet ut· 
merket Ruge. Spørsmålet 
er kanskje om det blide del· 
tagere og andre sitter med 
efter felttoget I Sør·Norge I 
1940, er av den art at det 
rettferdiggjør motivet 
"Men hvordan det så enn 
kom til å. gå, mAtte vii 
hvert fall ta opp striden nu 
av hensyn til ettertiden •..•. 
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