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ersom en ny verdenskrig bryter ut - h:
vi alle håper Ikke må ak J ,.
da må vi. være innstilt
og forberedt på. - ikke en
ny okkupasjon -- men på
å beholde vårt territorium
- slik at en ny okkupasjon
ikke kommer.
Slik sluttet høyesterettsdommer, den senere justItIaris og tidligere justisminister i Londonregjeringen,
Terje Wold, et innlegg' i
<Verdens Gang) den 4, november 1948.
Det er en stor tragedie'
for en nasjon å miste kontrollen og herredømmet over
sitt territorium, og at konge
og regjering rnA. dra i eksil.
Men pA. lengre /lIkt er det
en ikke mindre 'tragedie om
de kjensgjerninger som er
følgen av denne situasjon
og denne utvikling, bl'
holdt tilbake eller unn dr.
forskningen, slik at det
historiske helhetsbilde blir
fortegnet. Gyldigheten og
rekkevidden av Terje Wolds
ord blir enda tydeligere når
man får full eller noenluntie full innsikt i hvilken ff'
lig og komplisert situasj".
~om oppsto et ter den 7. juni
1\140, I ukene og månedene
som fulgte.
Uten å være klar over
hele _sammenhengen,
og
uten fl. kunne selle hendelsene Inn t ~in historiske
kontekst,
offentliggjorde
«Orientering~
i
oktober
1955 en Ikke uvesentlig bestanddel av de opplysninger
det her gjelder.
Men før vi går nærmere
inn på hva <Orientering»
skrev og siterte senhøstes
1955, er det for sammenhengens skyld riktig å ta
et nøktel'nt utgangspunkt i

den

_.uw="

hovedinnstilling

som

=

ENDELS SORLOPET!
LE BORT
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Undersøkelseskommisjonen
av 1915 offcntliggjonk i
1917, og der det om Administrasjonsrådet m.m. heter
på side 219:

gram fra den norske sendemann i Moskva at Sovjetregjeringen «ikke ville leggje seg bort i striden om
Norge». Det ble bekreftet i

august ble det brakt
irifl for r:'det et spørsmål
om Nord-Norges militærpolitiske stilling. Da saken var
av utenrikspolitisk natur og
lå utenfor r:'<Jets kompetanse, ble det besluttet ikke å
f
ta noe skritt i saken.
,en andre saken som
hadde en utenrikspolitisk side, gjaldt de norske handelsskipene ,.om lå i svenske havner.'.. »

en

rnclding

til

TrOnl!lø

fr;,

«Dulgte ting fr .. 1940.
Det er likevel etpar ting
jeg gjerne vil gjøre fremtidige historikere oppmerksom på Ill.h.t. protokollkomjteens
behandling
av
krigsårenes problemer.

Overfor historiens dom
må jeg ha rett til il si at
jeg ikke hadde ansvaret
alene for d"nne fortielsen.
Dette punktet gjelder uet
særlig Jahns dagbøker, for
et annet punkt, nemlig sammensetninge'n av Riksrådet,
gjelder det særlig Bergs
dagbøker. Også der var det
opplysninger som vi f,3.nt
det riktig ikke å ta med.»
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den russiske ~endemann i
Stockholm. Noen «fare fra
Russland»
for
Finnmark
var det folgelig ikke. Alt i
august måned var det klart
for Adminjstrasjonsr:'det og
storparten av befolkningen
at
\<venskapct»
rnellonl
Tyskland og Russland var
slutt. Det var da visse kretser i vårt land som ønsket
et norsk-tysk
våpenbror'skap i Finnmark mot "faren
for Russland». I de brede
folkelags bevissthet ble trerimot krigen mot Tyskland
først nå fullt og helt en
folkekrig.»

ranse med regjeringen. Det
vil neppe 'være til å unngå
at fremtidige historikere får
adgang til å studere disse
dagbøkene, enten de før eller senere blir offentliggjort
eller ikke.

sidens påskrift it dømme
senest har vært under bearbeidelse i 1955. På. side
138 heler det:

i lilril.ding tra ProtolwUkomiteen om Innstilling Ira
uIH.lersøkelseskommisjonen
av 1945 (Innsti!. O IX A
(1!H8) ble det tilsvarende
punkt behandlet på side 51.
Man innskrenket seg her til
å sitere Undersøkelseskommisjunens knappe kommentarer, og skrev: Komiteen
kan slutte seg til dette.
Da stortingsmann, redaktur Nils Hønsvald l j<UlUar
1948 ble utnevnt til forsyningsminister i Gerhardsens
annen regjering, trådte stortingsmann Jakob F·r·i·is inn i
hluis sted som medlem av
p
kollkomiteen og ble
p, .. ,elig kastet inn i den
avsluttende gjennomgåelse
av undersøkelseskommisjol l l ' l " arbeider. Noen manedef d.ier at kornitc:ens inn··
:;tillillg'
forelå,
offentllgg!'''''je Frtis, fremdeles i
på Johan Grundt TallU,1l~ forlag en orientering
for riksrettsdebatten i St Ul'tinget under titelen ~HlS
TORIE OG POLITIKK,. Pi\.
side ~{4 skriver han:

«AII·;rede 7 mai 1940 hadde Koht l London fått tele-

Dette lille kampskrift fra
Jakob Fnis hånd vakte, så
vidt jeg vet, ikke noen større oppmerksomhet i de dagoer. l 1952 og 1953 hadde
jeg et par samtaler med
FrUs, der han kom nærmere
inn på den siterte passus.
Han fortalte at han hadde
meget dårlig samviltighPl
fordi han som medlem av
protokollkomiteen 'og ordfører for innstillingen' ikke
hadde insistert på at de
nevnte forhold fra august
1940 var blitt tatt opp fra
grunnen av, og lagt franl

for offentligheten i komit~
ens regi. Og den samme
selvbebreidelse
gjenfinner
man i FrUs' personlige nedtegneIser som etter han"
død i 1956 er blitt deponert
i Arbeiderbevegelsens arkiv.
Det er et ufullstendig manus (om Bevegelsen og Målet. Mitt liv i arbeiderbevegeIsen), som etter titel-

For det første vil jeg minne om at protokollkomiteen hadde adgang til en
dagbøker,
særlig
rekke
P a a I Ber g s og G u n n a r J a h n s. Der var det
mange opplysninger som vi
av forskjellige grunner ikke
tok med i vår instilling.
Dette gjelder bl.a. de forslag som fra visse norske
hold ble gjort på å skape et
norsk-tysk våpenfellesskap
i Finnmark til forsvar mot
et eventuelt angrep fra sovjetrussisk side. Disse planene gikk altså ut på at vi
der oppe skulle søke våpenvennskap
med
Tyskland,
som vi ellers. i landet var i
krig med, mot den makt
som fra 22. juni 1941 var
vår <lilierte!
Adrninistr'asjonsrådet allviste planene,
s:, det ble ikke noe av denl.
Men til eget forsvar mot
eventuell fremtidig kritikk
for at vi ikke slo ned på de
ansvarlige for disse planene, finner jeg at jeg har rett
og plikt til, som ordfører for
innstillingen, å nevne at fortielsen skjedde etter kl "'e-

Sverre Hartmann, statsstipendiat i historie,
med spesialfelt Nordens historie og stormaktene fra
unionsoppløsningen til i dag. Han har skrev~t bukene «Spillet

Jakob Frils,' som i sin tid sørget
for at en del av historien om de
norske vernestyrker I Nord-Nol'ge
ble gJort. ,kJent for allmenheten ..

•

orn Norge»! {(Forer uten folk)) ~Kritiskc fastr av Norges ni~tcrit.!)J

og

dessuten

hundrevis historiske artikler og

kronikker.

13

SN
O

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Den 8. oktoul'r U);;5 urukte «Orientering." en slort
oppslatt artikkel pa første
side
under
overskriften:
F'ORSV ARSSAMARBEID
MED TYSKERNE! FORESLO LINDBACK-LAHSEN
OG FYLKESMANN GABRIELSEN I 1940.
Det heter sa: Vår antyd-

IlIng

si~le

nUInnH~r

av

Orientering om at hærverket med den egenmektige
fjerning og brenning av
tyske torlurredskaper fru
Vadsø Mu~eum hadde dypere å.rsaker, har vakt oppsikt og fremkalt oppfordring om å. tale tydeligere:
Når vi Ikke gjorde del

Klippet fra «Orientering» i oktober 11):;t, y'l t:ll del av histo"ien

rnen den

ble

ikke satt inn

i !>in

historiske sammenheng. Dessuten
kjente ikke Orientering til den
"olle som general Ruye spilte.

Avskrift av protokollen

fra Administrasjonsrådets
møte den 20. august 1940.

slmk<l, skyldtes del ul del
i){ke var helt på det rene
at Undersøkelseskommisjonens og Protokollkomiteens
arkiver, som nI\. i nyordnet
stand Jigger i Stortinget,
var tilgjengelig for forskning. Etter at vi har fl\.tt bekrefld dette av stortingets
kontorRjef, og de opplysnin-

geile vi siktet til følgelig
kan bli lagt fram når som
helst a v en eller annen arkivgransker, finner vi ingen
grunn til fl. vente med våre
opplysninger ...
Og dermed fulgte en gjengivelse av Administra~jons
rl\.dets møteprotokoll av 20.
august
1940
for
dette
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ne med den avskrift Al{offentllggjør
av
vedkof1unende to sider a v
møteprotokollen, Og man
kan i dag, med absolutt sil,kerhet, si at det var J "kob

punkts
vedkommende,
llvem som 1'" forhil.nd salt
Illed referatet, ble det lId'e
opplyst noe om i artikkelen, som ble brakt redaksjonelt. Men det er pil. det rene
al rcferald er aulentisk og
gjengir innholdet in extenso, noe man kan forvisse
seg om ved il. sammenlig-

Tur';LL

14'rii~,

lnedleul

av

Oricnl~

rings redaksjonsstab (med
Finn Gustavsen som redaksjonssekretær) som la fram

. ;,~:
".'

(,'

tok opp 'spøramålet omå få
'mtykke av tyskerne 'til å
~nopprette no rake hoeravdelinger lom. kan' danne
kjernen I eventuelle vernetropper for Nord-Norge ved
siden av eller til avløllnlng
av tyako tropper. Om nødvendig kunno man fordele
~rasJonlomrildene mellom
_ norske og de tyske troppe,.Etter fylkesmann Gabrlel~na mening gikk norake
Inte'rosser under den nåværende ,situasjon først og
fremst 'ut pil'i\ beskytte
lan~et mot angrep 'fr:a' ø.t, ,
selv, 'om man da måtte lamarbeide militært medtyskerne. Dette var visstnok
også den alminnelige oppfatni'ng I Nord-Norge.
Ma'Jor L l n d b :I c k - L a rti en
gjorde rede for den
reise han hadde foretatt til
ti rensedistriktene og med-

deite Rådet sine Inn't~Ykk.
" Han konkluderte':med,at
, det var av stor betydning å
få heve til å. ha non;k ml- '
litær beskyttelse av landsdelen ved alden av den tyske, og gjorde nærmere rede
for de organisatoriske og
militærtekniske sider av
denne saka. Han ville foreslå de,n ordning - 80ll'] forøvrig var uten risiko for
tyskerne og som vlsatnok
tyske offiserer blllfget - a t
alle 'staber fortsatte 'aln
virksomhet som fredsorga'; nisasjon. Vårt ,'forsvar,"1
, 'Nord-Norge" kUnlle,da mobiliseres på' få dager., Ved
eventuell oppsetting aven
bataljon burde man bygge
på frivillighet, Ikke, utvelging.
Råd e t drøft"t nærmere
de spørsmå160m her var

mat"rialet og hadde sikret
seg avskrift av n'f('r"lct i -,
egenskap av medlem av
Stortingets proto,tallkomite,
~)Olll
det fremgår av
rdt:ratet
I
Administrasjonsril.dets møteprotokoll,
ønsket fyll<esmanl1 Gabriel!len og major LindlJac!{-

Larsen fra Nord-Norges administrasjon il. drøfte med
Rådet viktige og aktuelle
spørsmål om Nord-Norges
sikkahet

..,,,t,

mot

ungrep fru

Fyll_esmannen henviste
innledningsvis til de store
tyske troppeoverførlnger til
0st-~'irllmlark,

···~i~C'f,~2>!·j~Sa.";:J~';?~" ,,'::',':;;~:.;:,1t:~~,::;';,
'uttalte at man 'vlihi' komme .. '
. 'opp len" eiendommelig" og
'vanskelig altuaaJon' dersom
utviklingen tok den retning representantene fra ',"
Nord-Norge "hadde antydet.
, Det 'somloerllg" kompliserte :'
. problem en" ,var':ap"rsm~let,.
om ;Englands'Stllling ,I' en'
slik sak og Ipø,rln1åletom'
hvordan folkemeningen vII. le stille seg; :'':'''::;:'De' 'forallig ': .
fylkeBmann'~G~brleirien·I."og ;',
:'; major ,~"}'Lindb:lck-Laraflll
,,~'fren1Satt;':"akai ':gJø~ea,':' til:'
"gjenstand 'for ','nøye overveielse.
'Fylkesmann ' G a il r I e Is ti n uttalte til !Slutt at det
110m kjent var en <;lei offi-

serer som ble , brukt
til 10r'

", ,,':/

mldlinglitJe~este" ,1J!ellom
tyake ':niill~re 1l1yridlgheter
og "befolkningen: I, Nord· ",
Norge. Hvla avviklingen
forllvaret kom til å bli opprettholdt tross de før nevnte
hensyn, vllle',han foi-eald 'at
disse offiserer' fortsatt ble
, brukt
til /,f~rmldllng.tJe, neste, event~'elt ,ved A knyt~ ,
tes til politiet. .Sorenskriver ' .\.'
H ~ r bek var enig l deite.

,Ill

~ :. '... '."";:::":::~~"'>;:::\- " :',' :: .

, 2. R A dc't ',"mottok, derpå
advok~f,Herl'l1an ,,: Ril 1,- ,
mer a som kom for i\ gjøre
Rådet kjent' med at det fra
et bestemt' hold, 110m han
nærmer~.'angav for ,Rådet,
var stcmnlng 'for 'A gl en
pe n 9 ega v ti til' g j eno p p b Y9 gin 9 Il n på Olll'
lag 4 mllllo,~llr kroner.

15

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Det hittil ukjente kapitel i den
.,

norske

,okkupasjonshistorien

fortsetter i neste nummer av
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AktuelL hvor Sverre Hartmann
fortsetter med .sin redegjørelse.

Om årsaken til disse forserte forflytninger a v tropper, særlig fra 'l'nmdelug-,
opplyste han, visstnok Beke
noe.! dag vet' Irian at det
var krisen mellom Finland '
UJ~ Sovjet
som hadde utJost HiUer~ on.!rc, Ob' den
umiddelbare
foranledningvar et telegram fra militærattacheen I Stockholm, generalmajor von Uthnwnn
om aftenen den 12, august,
der han gjenga alarmerende
informasjoner fra sjefen for
etterretningsavdelingen
i
den svenske forsvarsstaben,
oberst Carlos Adlerkreuz,
Telegrammet gjengis 1 faksimile med en oversettelse
aV teksten til norsk. Hitler,
liom nettopp var kommet
tilbake fra Berchtesgaden da
telegrammet nådde Berlin
den 13. om morgenen, beordret øyeblikkelig von Falkenhorst til hovedkvarteret
og instruerte ham om li
Borge for en forflytning av
det militære tyngdepunkt
fra Sentral-Norge til NordNorge, og framfor alt til
Finnmark. Den 15. august
reiste von Falkenhorst ens
ærend Ul Trondheim og Informerte general Dietl, der
Wehrmachtsbefehlshaber
for Nord-Norge, om alle
detaljer. Parallelt med dette
ga Hitler forskjellige vidtrekkende ordrer til sine militære toppsjefer, og i fOrhold til Finland kom midten
nv august måned til å marken: et tydelig sporskifte.
Vennskapsavtalen med Sov.id av august li.rel før var
i ferd med li. blekne.
Ifølge referatet fra Ad-

ministras.jonsrådets
møte
den 20. august, hadde fylkesmanneil fortalt hvordan
det fra de tyske militære
myndigheters' side' var kommet krav om Il. få riksveien
nordover fullført og holdt
!Lpell for vinterlrafil{k J Ilnvendinger onl de enOflne utgifter og veldige vanskeligheter hadde de tyske myndigheter avvist. Hi\.dets medlem, direktør Gunnar Jahn,
var allerede informert om
denne pågang. I dagboken
for lørdag den 17. august
skriver Jahn om hvordan
Norges banks direktør, N.
Hygg, hadde telefonert og
fortalt at han samme dag
klokken 13.30 var blitt presentert en sjekk på kr. 60
millioner. Rygg var forferdet. Mandag den 19. august
hadde Rygg oppsøkt Jahn
i
Statistisk
Sertralbyrå.
Han "var bestyrt~1'I over det
krav de tyske mili!;ære myndigheter hadde stilt til N orges Bank lørdag' middag.
Han visste ikke hva han
skulle gjøre.»
Fylkesmannen Gabrielsen
hadde, hvilket ikke er tatt
med I referat protokollen,
også nevnt et annet krav
som var kommet fra de
tyske myndigheter, og som
han dokumenterte ved li
sende Hådet gjenpart av sin
skrivelse til Hovedstyret for
Vassdrags- og E:lektrisildsve"enet to dager senere. Det
bidrar ytterligere til 11 fol'idare dell tyske pågangen
på Norges Bank. l'~or <len

19. augusl f ullliddelbarl {'tH"

fylk(:smaDllell og major.",
var l'ei::;l tru TroIllso/ var

, 'ov~ingen:lørene for elektrisitetsforsyningen ! ' Troms
og Finnmark blitt innkalt
til møte .hos sjefen for· den
tyske divisjon i Nord-Norge,
oberst RIngeis. Og der var
det blitt framsatt vidtgående krav orn- utbygging ItV
'kraftforsyningsanleggene
øverst ! nord. Oberst Rlngels påla fylJ{esmannen å
overbringe de rette myndigheter krav om at de nevnte
kraftforsyninger
straks
måtte bl! gjennomført, og
at de fornødne midler måtte
skaffes til veie.

Det var m.a.o. etter Hitlers ordre av 13, august og
Instruksene
til
general
Diet! to dager senere satt
full fart på de tyske forberedelser på alle plan. Av
Jahns nedtegneIser noen dager senere framgil{k det at
tyskerne nevnte lørdag hadde beslaglagt 1000 lastebiler
i Syd-Norge. De hadde også
beslaglagt all olje og bensin på. fat i hele Syd-Norge.
Transporten nordover var
meget stor, het det i dagboken.
Fylkesmann
Gabrielsen
orienterte Administrasjonsni.det om hvordan major
, Lindback-Larsen hadde søkt
å skaffe større Idarhet over
den militære situasjon ved
en reise til vedkommende
distrikter. Han hadde gjort
interessante
observasjoner
om forholdet tyskere--finncr.--russere. Man måtte se
den mulighet i øynene at
Nord-Norg-e pil nytt. kunne
bli krigsskueplass.
Spørsmll.let var nii hvilke

tiltak eller forholdsregler
Rådet ville' gå med på.. Og
en 'særlig alvoL"llg sak var
det etter fylkesmannens me-'
ning - fl,t Administrasjonsrå.det h'adde måttet følge_' de
tyske lllyndigheters påbud
om avvikling av all norsk
mllltærvirksomhet (om oppløsning av forsvaret i alle
deler) innen utgangen av
september. Det var særli<
alvorlig for Nord-Norge.
Det var derfor ønskelig at
Rådet tok opp spørsmålet
om å få samtykke av tyskerne til å gjenopprette
norske hæravdelinger som
l{Unne danne kjernen I evel
tueIle
vernetropper
for
Nord-Norge ved siden av
eller til avløsning av tyske
troppet:. Om nødvendig kunne man fordele operasjonsområdene mellom de norske
og tyske tropper. Etter fylkesmannens mening gikk de
norske interesser i den foreliggende situasjon først og
fremst ut på å beskytte landet mot' angrep fra ~st. selv
om man da måtte samarbeide militært med tyskerne.
Major
Lindback-Larsen
supplerte fylkesmannens redegjørelse bl. a. ved å belyse
ue organisatoriske og Inilitærtekniske sider av saken
og avsluttet sitt innlegg
lIled å fastslå at det var a v
stor betydning fi få anl<JUIling til å ha norsk n;ililær
beskyttelse av landsdelen

~:~_.11iI1!II111IIIIIII• • • • • • •iiIiI.§IiI'."'IIiI\lW~'=.iili'WIIliIl• •I I =lI lIlB)\il lili ili!til ~';_.i liI<' ' i';';:·' ' '!.ØlIIIPiIlIiIilTI?3RiIliIlIIII
j ' 'i.I'l!Ilsm
• • •WlllllfUU-i~.I!III."lIImr.II~lIIIIillw
• • • • • • • •III.=
•••IIlII• •m$,\l,
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HEMMELIG TELEGRAM
For O.K.W. og O.K.H.
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Uanmeldt oppsøkte oberst
Adlercreuh meg i dag. Uttalte den mest alvorliqe bekymring for umiddelbart
forestående russisk overfall på Finland fl"'a olle si~
der, inklusive okkupasjon
av Aland og avsnøring av
Den botniske bukt. Formodet langt voldsommere.
hurtigere aksjon enn vinteren 1939. Uttalte med måtehold og taktfullt svenske
følelser ved bolsjevisering
av Finland. Hensikten med
besøket var, selv om det
ikke ble direkte uttalt, å
sondere den tyske innstilling. Svarte overensstemmende med instruksene.
Det var ikke tale om aktiv svensk understøttelse
av Finland slik som i vinter.
Anser det usannsynlig etter at Vestmaktene har falt
fra, etter den forverrede
finske situasion og den tyske okkupasjon av Norge.
Ønske herom foreligger
muligens
vide svenske
kretser.
Militærattache 733 h
(hemmelig)
Wied.
Sendt via fjernskrhrer

ved siden av den tyske.
Lll det med det samme
væ"" tilføyet at referatet
fL
"tet ble skrevet av' ('Il
Illeget slwlert mann. Det
var
nåværende
byråsjef
Kaare Salvesen i Sosialdepartelllentet. Gjennom politin",yter Kr. Welhaven hadde
Administrasjonsrådets
fOl';-;,alm
eller kontorsjef
f!Hl rede på ut sekretær
Sal vesen var interessert i
arbeid innen kontoret. Han
fil,k l oppdrag å referere
forhandlingene under fylkt.'SJllannnløtet

i

Hud,

og

gi!<)C siden rett inn i jobben

SOllI st:kretær for nlutene,
l il ,..:ppløsningell av Adlnini.-,1 r.I.J)\Jll:~r(J.dt't

d(~11

:!!).

~H'p-

tember. Det er derfor ingen
grunn Ul il betvile al det
foreligger' et objektivt referat skn'vet under mutet. Og
det er da ogsa blitt bekrdtel av byrasjef Salve:;';Il.
Når man i dag leser li'riis'
penj()lliige nedtegneiser, iar
rnan en gterk fornenllnelse
av hvordan han har følt seg
utsatt for et stadig økende
psykologisk press og Ul
slutt ikke har kunnet motstå fristelsen til å publisere
ihvertfall noe, og ikke overlate det hele til en kanskje
fjern fremtid.
Under
Stortingets
behandling aV
ProtokoIlko ..
11litcens innstilling Olll fyJ.k('srneUUCll(',

le:il(~

rt'l)1'\::wlI-

tanten Trygve Utheim opp
en redegjorelse fra fylkesmann Gabrielsen, der denne
forteller OIll hvordan han
var blitt kall til general
Ruge i '1'1:011180. Av gl:I1eralen fikk han i oppdrag å
vareta lJefollUllngens tarv I
Nord-Norge. Det Var ingen
formell skriftlig ordre, Illen
like tydelig for det.
Hulge Arbeiderbladets referat den 27. oktober 1948
gikk det oppdrag Gabrielsen fikk, langt utover pliktene han hadde som fylkeslnann~

og

del

rørte

llH'gl't

rakleriseres som uti1burlig»,
sier Gabriel8en i sin rapport. Skrivet fra fylkesman""" V:lr blitt vedlagt pro\okuilell. Noen enl<eltheler ilk
ikJee referert i Storlillgel og
nadde følgelig heilel' ikke

utfl'!l liiglleten.

!Jet var førsl Ilol{s!i noyaktig' 7 ar senere al iylkeslnann Gabrielsen og pti det
tidspunkt den oversllwlllmanderende
for
NordNorge, generalmajor Lindbiiek-Larsen, under trykket
nv en dokumentasjon kom
lil il ylre seg offentlig Olll

en

uilehag med seg. <Oppdraget kunne Ikke utfureH uten
at jeg mAlte r;jørc tinl5 SOllI

tt.'rings (\'l'til{kel

ullder 1r1l' for-hold In~\ltt.~ ka-

llllo.s(~llde

ihvertfall

side av

!'Hllll-

IllenhengcQ.. Det var Orien!ioln

hle den

ft.rHak.

17
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ij'un

artikkelen i fornge
1mer av Aktuell ble,ll8t
gjort rede for hVOl 'jan
fyll<csmann Gabrielsen og
major Lindback-Larsen i
Nord-Norges
Adrninistrasjon tok opp sporsmhlet 0111
en norsk rC1Jlilitarisenni;,
særlig i Finnmark, Tidligere
stortingsmann
Jakob
Friis fremholdt i sine personlige nedtegneiser at disse planer, fremlagt i Radds
møte den 20. august, ikl,e
nhdde lenger: «Administrasjonsrådet avviste planene.
~'L det ble ikke noe av dem,>.
Her henholder han se" LJl
den meget knappe, Ul'ikt'tge
karaJ<teristikk av tilfellet i
Undersøkelseskommisjonens
innstilling. Og det er mulig
at B'riis SOUl llledlenl av
Protokollkomiteen el' blitt
bestyrket i denne sin tro ved
sin lesning av Gunnar Jahns
dagbu)<el'.
I<'ol'hohlel
er
imidlertid at Jahn i l"lg"
SIne nedtegneber ti dagl'r
senere. var reist opp lil
Gjendesheim sammen med
en venn dell 22. all;':' usl, o;~
derfor ikke kom til il (leila
i det møte hvor saken ble
sluttbehandlet,
selvsamme
ton:idag, Det el' derfo~ en
lakune i de l!llet'0 :-;l~ 0I11hYf>
gdige
nedlegllL'l!:lvr
'.~OJH
Gunnar Jahn hver dag diklerte sin sekrelær.
Forrnannen i AUIllinu:itrH.-

SN
O

I

sjonsI'adet,

fy J !zeS!lIUIlTl

Christensen, opply~"r i Sll1t:
l'rinclringcl' fra lB·HI, at han
henvendt" ~eg til JZ,,;;,~r
ungsprasident dr. Ut:-llbt llg~
ge, Tel'boVl!n~ st;,.;dtcu'L'.'v(kl

og

.sj0fst'orhandlcl'

l:nGlT
Dr.

rik~l'il.dsfol'handlillgenc'.

DellbrUgge Bvarle al ~P"I'"
ll1alet ikke var aktuelt. Og
lkt var selvfølgelig il;.lze a
undres over, ('tt(:rooll1 det
Vill' l'ilc::sl<otIllni:-:;sa.:r l'eI'bo\'C~ll SOIn }.r;:ol'l lid i fUl'vt:ien
lJi\ llitleI'~ ordre i ;:iI-:I'lVt'L'-ii'
av 5. august hau(h.'. aElnu-

del

Adminisll'asJCJtlsn\det
å opplo:;e den norske
forsvarsmakt ogsil som sivtlorganisasjon, Dagen elter
vedtok Rådet a opplose det
norske forsvar i alle dele
wed virkning fra 1. oktober
Dill

sannne

ar.

At Adnlini!ilrasjlJlIsrfu.ll't
il\.ke viste forslaget fra .\-leg,
fra111går for ovrif~ av el
1'.1'\'1. forfat tet :l V
major
Lindback-Lar:;en lkn :24. ul,to))er 1840 HUll) kUd i en
sloITe el(spedi~jon :;lild lil
det nye riksstyre ved Innenriksdepal'tementl,t 0[; det~
:-:;jl,r, konnnissHri:.;]{ stat:..;n'ld
! lagelin,
!i.

Det heter i '''<ljurC'IlS 1>.:\1.
2 bl. a.:

"I lfJpel a \'

(l

U,L',

ust

1,0111

dvt ryi{ler ;)()In t.v;\('l p:"t J..Jt
t ll::>}llSIling
:1.\"
t()l·h!.J1Jt~uv
vt..'d,
Rus~land.s
rwrdo,'-:itre
r~n:n~e. I)e lnilita'rl~ 1'U1"1>t'-

l'1..'tklser var av
tIl!'

Hl'Il

I.'ll

;jlll{

na--

at fyH{esl\l:ltlll (;iI.~,,·h'l
fant dl~t rikLi~: fl gjOI'l~

AdministrasjOI1Sr{Hlet oppnleI'I{~Oln pil. ::;al(l~I1. u&, nO)!
;;amlllen med Lintll>ciclc-La.rsen til Oslo.
Admimslr,,-sjonsr:\<1et b",stemle eller forhandlinger
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~2.

;!",

8. '10 al det skulle

c;.ILlres et forsøk pa a fa an-

kdllin); til å opprdlholrle el
v l,'::,t

~h:q)

fur

IJ10bili!icrIIll::,1'{'{'/:d(j. cJivisjOll, ulli fOU-

li); også pa å få overta Crenøst-F'inllrnark
(,t tv}' Sall\Il~P prinsipp SOIJl i

St'vH.kten

Vidl'r(' 1,1/: (l1't

jllli,

!)(':;t~'lll1

al ,I"t ~kl111e søkes 0l>prdtet
"I durs!, lråleropl'syn. Men
dLl hle besll'lllt
at tlvIlne
E-;;,;, skulle ta.s opp HV N()ru-

NO(!:"l'0

adrninistrasjon uver-

for de lokale lyske rnyndighdl'r.,>,
Denne be.slulning
l>lv ,·,,'lvrolgelig truffd eltn
:ll

t(;,\ut.'ls
fOrIllann ikhl'
hatt hdl ItU'tl sq~ i
personlige
1 I'CIlJstot

!l:

'Il'

','l

l)!'

dr.

D.i~llhrliggt'.

ol'

Lilldbiick-l,ar:;t'll
"J(kl Sil, i folge ~;iJ!
,kriftlige tralIlstilling
inIH'nril{sdepartpIll('Jll
P.M. av :L bl'plt'lllil 11
dt' n·uIiIl,!!,,'.;lilljer
\~Ill<le!:) fulgl i arbei-

l l;

Majoren haddR av fylfi'llt lov III i'l lJli
i 0:;10 1I0l'lI darer for
.'in' stuLlentjubikl't, og
~·ll.)
dcnned anledning til

(j"l

l",

,,\:(fll1\'"

,'I,'!'

å

lJt'c.·,unlig

levere

eks(-~In-

1'1;,1'1''' av delte P.M. til Hætt')!';
sivile ad!llini~trasjon
\ ,;

l .J 11.'-lti:-;d{·part ('IJH~lltet.
Iq; ularbeidet IIl<lJoren
! '.M. til bruk vell innleLlj

j1;j!.J{

I'L

JliIl)~'cn

forhandlingene

av

Ill,'.\ dl.' tyske myndigheter,
et i'. hl.
SOIn ble
furelagt
fylJ1.e,c;rnann Gabriel:-;en til
.
,:.;,-~nllelsl', og SCIH:'.re le\",,'1,
!~en('ral Uidl under en
:·\~rall.'-il~ lllerl denne i ho" ... " ;lJ'!~'I'('l
j
I\aafjord
1 • :
i l (" ro III ~: I: I j(' fl'.
t

'."

er

:;aleden

" hade
·;j,'I •.·;I;Hkl:.;

I!PP

lh.

/l';l:-,

pil det

AdlninistrafOl'lll<lIlll tok ,<.JH-

al

din'l<lC'

1IIed

'1'<':1'-

Jl(.errnt'sle Inedarbei-

dvr, og al Nord-Norges adJld!Ji~;lra.sjon

fi}c}{

under-

iWIl,blillateLI' til (, ta opp
:;1' ;' !!l!\lt-l

]o)·;alt

Illl·Li

dp

lyske militære myndigheter.
Og dette skjedde til tross
for at Administrasjonsrådet
ingt·.u JH)J 11 petunse hadde i
(~t !:.ipor~nlill av !:.iå utpreget
utenrikspolitisk og sikkerlwtspolitisk nalur, Det rnellfon~r

a1t.r.:;tl

Ilar

llfldvrs~)I\I'ht·:;h()llll!li

ikkf\

nh1 ighl~t

SJlJuen J. \' 191fl under lH!Ilvi::;ning lil dl'lI 1I1a.ng"1t'IHie ...

il utarbeide rapport om virksomheten
i
Nord-Norge
~Olnrneren og høsten 1940:
~d".l~)

grunIl

av

flytning

korn jeg imidlertid ikke i
gang, og alt om våren ble
jeq beordret i Senior Offi'-:l'.f"S

j~~9

Schvol i England. For
! UdrHJ
,ned ['-tp

kU11I

perten,

forela

rappor-t

trz,

Under-søke Iscskolnnlisju'lcn

l\.ul fl PCUiIlSl\
rest> rv asjolls\"st hevder at Rådd avvisle

z'v 1945.

saken,

sirasjonsJ·jdet hadde

I denne forlJindelse er elet
av interesse å sitere hva
:'~(>Ilt'ralnlajor
Lindbii.c!\

forslaget om å søke bibeholdt de militære institusjofle" i Nord-Norge etter vj"ensti listandsavtalen.
Om dette skyldtes leiidktige opplysninger fra Ad-

l,arsen opplysl'r i en redc-

t.~jlJrds{: av lUS~),

utarb('idet

internt og båmlbgt for en
10 I\rspniode, l'l (er ;\ 1m
v~prt
forevist forsvanmliIllst,,!, Handa!. I rapporten
skrevd som folge av offentliggjørelsen i <,Ori,'nl.ering)" forteller gt'IH..·rakn at
hall, pi\. dell tid da hall var
blitt regimentssjef i Kristiansand, hadde til hensikt

Denne uttalte at Adrnini-

avvi~l

lninistrasjuflsradet, eller urtl
det skyldtes en vurdering
.IV hva '50'11 var hcnsJh.t~

,nessig å opplyse på det liatidspunkt, vis5te
ou vet jeg ikke. Meget talte fo,' den siste forklaring,
bl. a. det faktum at jeg ikke
var blitt forhørt om dette
v~erende

til tross for at jeg et par
ganger hadde vært forhørt
orn andre emner.
Skulle jeg skrive en rappo,·t, matte den imidlertid
være fullstendig, og det ville enten bringe en rt'j.;:ke
frcrllLl'cdende
tje/1tl-

111":/111

og huyt fOi·i en v:ul:-:,kt..:lig

stilli"~J
elle,' rokke tillit"fI
til
Undersøkelseskomiteen,
Jeg lJesluttet derfor ti oppgi
;i skrive ral'Porh. Så vidt

generalnlajUl"

Luujbf.l.ck-

Lar~eIi,

Originalkopier !lied maJor LilldlJiick-Larsclls UIIderskrift fra ekspedisjonen
av 2·1. ol,tolJer ble [orst
gjennolIl en skjebnens lune
lilgjc'ngl'lig i fjor. En duvtercJl(!" ekspedisjonss,je'f i
IUlleIJriJ.csueparternentet :-l()Ill
var blitt oppsøkt for li UI1dt'r~Lutte "a!Len lilLe ov"rfor ~
stat~l'iLd
IJagelin,
hadde
oppuevart hovedskrivel lIled
samtlige bilag.
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falcsiluih' gjellgi~ her :-iide

1 av nevnle P.M. {JIn
lsvar'et
av Finnmark, datert
}1"'or-

2.1. oldo!>et' 1\140. l lupl't av
~erien vil de andre uelcr av
ekspedisjunen bli referert
og dolnnncntert.
Gt'llendlllajor

l~iIH.tbti('k

SN
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Larsen og lyl!(cSmallll l:nbrieisen framholdt i intervjuer med pressen senhøstes 1955. etter artikkelen i
«Oricntcrill?;>, al deres furslag toll sik le piL den siluasjon at lyskerne tnikk se?;
'ul av Nord-Norge _.. - eller
pil il gjøre ud mulig for tysk''''nc il tn'ldel' s"fe; ut av
Fi\mmark ll\. UL ulen al
lfindsdelen
ble
blottlagt
overfor den mektige nabo i
o~t, og risikerte en rusoisk
lInlleksjoll. Men (let var da
disoe forslag ble framsalt,
inlet som tydd på. al lyskerne ville oppgi Finnmark.
!<Jn rekke samtidige kilder
taler sitt tydelige språ.k. Og
dd forelq,gcr i løpel av
juli lilsln,l<lte!lg met! doltulllentari~k I'uuLcriale

!;jonl vi-

ser at fylkesmann Gabrielsen m. fl. overfor AdministrasjollsrlHIt't hen viste til
dl'Il

lY~j){t'

Illililll:l"e opplad-

ning ~Olll fUllt stell. Og tlel
har formodningen mot "eg
at hans <stabSSjef>, lIllijor

r.iIH.1bl.lck-IA\r:·H~H, var dtLrli··
gere in10nnerL uIO de lnih~

tære spørsmå.1.
l en av de samtidige nedtegnelser umiddelbart før
møtet i Administrasjonsrådet den 20. august, opplyste
formannen i Rådet at fyl)cesmalm
Gabrielsen
var
kommet fra FinnmarIe Han
\-'ar Tnl:get nervøs fordi IHHn
der oppe følle det som om
russerne l(unne gil. på. Fin-

land og l·~ionnlark hver dag,
De tynke offiserer som "lo i

enYbtelige for RU~S;.Hldr o~
herrene hadde et n""temt
inntrykk av at også, Je tyske offiserer ~å på 'l1u!lgheten av et innfall i Finland
som nokså nær forestfiende.
Det var nå et &ilJi[Iarbeide
mellom de finske 01) d" tyske offiserer. De ",,,tte hver'andre på Svanvik. ,Fylkesmann Gabrieh;cn (lg' major
X brakte sper~målef på bane om å oppretthold'c en del
av den norske hær der oppe
til forsvar ,not invasjon fra
Russland.
Deres plan var at nor'ske
tropper skulle overta en del
av vaktholdet hvor det ingen tyske tr'opper var. Tanken var å foreta en delvis
mobilisering. Majo .. X var
sågar inne på at man 5kulle opprettholde den norske
hær der oppe og at mobiliserIng skulle skje gjennom
frivillig melding, fordi man
ikke helt kunne stole på alle
i Finnmark. Ideen høres
nokså fanlastisk ut. Hvis
RWisland skulle gjøre innfall, så skulle. vi slåss mot
russerne sammen 1)1ed tyskerne, samtidig som vi er l
krig med ty&kcrnc. Muli\J'
heten av den slags forhold
gjør jo situasjonen ytterst
broget. For meg star det
som om disse ideer som fylkesmannen og
rnajor
X
br'akte frem har svært lite
med virkeligheten å gjøre,
fordi det ville være temmelig utelukket at tyskerne
bevepnet
nor'ske
styrker
der oppe. Selv har tyskerne
enda ikke mer enn et par
bataljoner der nord, og skulle vi også f'ci~e et- par bataljoner, så ville det bety
at tyskerne heller ikke kunne føle seg helt. sikre. Men
bortsett fra <.lette cf jo tanken politisk ganske umulig, slik stillingen nå engan\l er. Men man må på
den annen side ikke lukke
øynene fOl' at den slags
komplikasjoner kan inntre.»

intim kontakt med de fillske, var meget opptatt av
sporsmi\.ll'l Olll russisk invasjon, og de hadde og-si\.
brakt på bane spørsmål om
hvordan nordmermene i så
fall ville forholde seg. De
hadde til og med foretilålt
om ikke den norske hær i
Finnmark kunne mobiliseres og delta sammen med
tyskerne og finnene i kampen mot Russland. Fylkesmann Christensen mente det
var disse ting hans kollega
fylkesnuuill Gabrielsen ville
forelegge rådet.
Disse samtidige nedtegneiser bidrar så langt fra å
avsveklee det slerke inIltrykk man flir av selve referatet fra møtet i Administrasjonsradet noen timer
senere.
Gunnar J'llms dagbol< er
her av ~lor' intere~se ,sonl
en samtidig kilde til kontroll aven annen samlidig
kilde, nemlig referatet i
lJlotcprololwllcn. Jahll sl(river:

,d rådet møtte fylkesmann
G.abl'iclbcll DU rllajo," X. De

var
begge
opptatt
med
Russlandsspørsmålet. Fremstillingen var omtrent slik:
Ner'vu5itetl~n
i
Finnolark
'/;lr

iTH"ge-l

~;l(:rl(.

De

'''~ir

Jahn nevnte under møtet
at hau hadde 110rtl.\t tyskerne tenkte il. sende 17 000
mann nordover·. Og da sa
de begge, fylkesmannen og
majoren, at det vllr ganske
umulig å. underholde en
J styrke
på 17 000 ma.nn i
ji'innmark.
De problemer og forslag
som her er omtalt fører naturlig no\( til en sammenligning mellom Finland or:
Norge.
Finlands skjebne i å.rene
1939--44 er et interessant
vitnesbyrd om hvordan popularitet

og

internus]onak

konjunkturcl' ltan vek:;le l
et internasjollalt oppgj"r
der de aller største interesser og ikl{e mindre sterhe
fole Iser Cl' involvert.
I vårt totalbilde av den

annen verdenskrig er Finland og Norg-c etler angrepel pil. Sov j<"l i Juni J \H 1
blilt slilenuc 1'1\ lu fluyer Il v
den internasjonale Iwnflikt,
ikke bare lllililmrt, men
OgHil. ideolll[:i~l{ ur; moral,;l<Det lUJTlfll! \'!I 'i'! , {~n!J\I; III

(:)
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a :;t.~ Ila~nnerc pti. 11 vordan
\' u rdc ringen
av
l i'inl alld
sVinget fra grenseløs beundring, da det lille folk
I',ref' til våpen mot Sovjel
og David holdt Goliat i
Sjakk flere måneder takkel
va're offervilje, sisu og en
Uj'l,fillnsom utnyttelse av
\'iillcrcn som forbundsfelle.
l)r~Jvt et ar senere var det
vt J;" It amtet syn som doIlJiUt'rte. Da sto III an overfor l'l Finland, ikke i vintl'lkrig, men i en fortsettelse,!; rig, Og i stedet for forbundsfelle herr Vinter var
tr;\ it
vl:"tpenbl'Orl'Jl
det
II

nI{e.

'"rsle' fasen ble SuvjdW""l",n ulstøtt av B'olkeforblJJ\,kt, halvan'net [il' SPIlen.:
\';\1
':~lIlllne storlllHkt i pst
Il!\I:
li' alliertes fOrfJUIltJH-

lell,'

lJl()t :-:lIll

lllens

vilj(~,

(kIl,,, offer for aggresjon
tidli!',l'n: kOIn i vanry furdi

',l':jorde fdles s,,'k llled
:,.! ,'"
vennsk ap,<;p;u't 111'1'

'!,-I

all~l1st

'::L

UJ:HJ,

TY~.il{

sa'dig

TY0~daJld

o·hr.,.1:f,t;,

,~.;'~;~:~~~t~?,:,-:-, - : ~ -:,."

'l.,r.cl}'1I4':'V

f~ ("~ .. ,

,-o

,',"

-:~;'

'.

som hadde . gi lt russen, ~ ryggen fri og lnuliggjurt presset og overfallet

L"",

}J;~

!"lItianu.

II,l·Tessene

og

oyeblJl<-

;,,,t.- hardhendle behov gjord . .: ,,:~·t nødvendig og for',\'i,'-; tlhet('rilcelil-~ ;l sjalII\'~ r

(I,'

l 1

i 1

II.Y;I II.',{ '/'!"

I r lI'·

l J() I Jt.l~;I\
l (' Il h J l II l ~~
ur: lllilita:r vurderiug'. Uffert.'~ (H:seIllber 1839 var selv
j

J ( !l'

l;';

plasert

Ul,tt

katl'~',()ril~n

(kil lltstot l.'': slun.:bror ildu: kllger
rUl'

,I/cq:rep,

Illl'I1H

0>', ....

•

(')'

,'-i Hkll.

Illl'd

I.kt

prt

sal/lIIIl'

fl V;I'IT tilna.sjonaJe puliliLl:, Norge ikke unntatt.
;11':; tJll(ll~rtilkIi

fv,k l

u~n

>;;\ IllHl'i{vrll' ytt"rplllll\ll'r

helteglorien ulll uen
fiu::.J\.e uasjon og uen l{rafUge kritikk og internasjonalt: fordonllnelse aret ettl'!', "l'pslil.r ikke av sil cnIde årsaker som man ved en
IIler overflalis]{ betraktning
SUll!

lmn være tilbøyelig til å
tro. Dd kan v",re at visse
hendelser i Norg-e i løpet av
ll(Jl~rJ av de uker OK nlaneder ::;ulD var nled på a. beslenllne
overgangen
fra
VinterlO'igen til fortsettclsesl,ri;:,en, kan bielra til fl.
sl(alil' ,,,]{t fOrl::,UteI.se for finnelles slandpunkl og tilsynelatende lite Iwnsel<vente
lloldIling. Dette nor.ske henckhl'sforlojl som hittil har
glll!ln~l

\,I:U

siU

fravær

IlUU-.;j{

furpldd (~l

F, Il'.-j\·:t ..

FJ

"

. " ,I'

•

,

(

,

~,'*

I

(~

~

~J ~:f~~;:!~:r~·~~;~~:a;~,~c~;:. ~!n~~;;~g~~~~~;:fi.{.;l'···:l,~'}'.:;Y:,;f@

.3,) Zu ,:de,1i. ,~e.rB,opHchen Wo'i'tcn; do~ ()1'1'zt e;eborc~;aup'h die' Pistol.!;,
~.) lJ;ta' tiber;'! ttlune (jår' Kril'ituluhoI13b'ed1n!..~~ccn"un~ SClnot1l:C;O:;:

lbchricbten

des Norw.Obcrkdos.· ml die 'fr'Uhere Horw.HcCicwh'd' nicht zu<;clussen.
Norw.Obcl·koromor,d~'
. vlUX:,I~'ferner dt'o ',,01'0 nice Frell11ooun<; und I1c1mb'ofordcrull/;
(l'ller doutacb"n Zivll-Intern1"rt~~ ("uf norw.Kooten) und"

Dem

. ~'u.,ns in',~nelund

~,1" Frciluo6un<; 501cher lIorvlCGcr, di" wet>en Bq;Urnltic;ung
D<:ut,schland :ro B~,Lot/J{,n,feDt,:';wetct war"n, Bufc;rle/;t.
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I,

'

eez.Gruppe XXI, Ch .. f la' (Dr.)

'lir. 249/~Q eol!.

........

,\

.

,
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IIhs'ohrl.J't

Den såkalte Narvik-avtalen i faksimile -- og i norsk oversettelse:
Som supplement til kapitulasjonsforhandlingene ble følgende bestemmelser
truffet mellom ober'st i gstb. Busehenhagen og oberstløytnant i gstb, RoscherNir+,cll cl"ll 11.6.1940 i N,u'vik:
1.

Gren~cpolitilhtt(.\ljonenc

i Flllllln •.u·k.

~tilks

ulllJcr den tYhKC ovcf'kolTlfllando.

Ordrer får de via fylkesmannen i Finnmark,
2. Distriktoffiserer regnes ikke til yrkesoffiserer,
:,. Til offiserer's offisielle våpen horer også pistoler,
4, Det er ikke tillatt for den norske overkommando li meddele kapitulasjonsbetingelsene eller andre opplysninger til den tidligere norske regjering i
England, Den norske overkommando blir videre pålagt å frigi og befordre
hjemsendt straks alle tyske sivilinternerte (på norsk bekostning) og frigi
slike nordmenn som er blitt satt fast for å ha begunstiget Tyskland,
f. eks, loser,

IH'rSOIICl'S

avla len,

()JI\~~aIlt:

; "' .... {".

Obc.rkollllllnndo.,untcrst.(:llt~ ,V1e1sunClln crhalten 'S1e"nu:f" åeDl':';' ,;~.::;

1<e inn flere forhold og faktorer, for il. fil. en fair' sjanSe lil a forstå sentrale lJe-

t ll:t:'JUIl i dl.' f(,111 tH·sl!ttel.':ips-

J't'IH:V

dt'!1 !'i'ttt'

t:

, )" !i~,\:!f:~:~~~·f.t}~:~,l:j ~~~;~;~~~~~~;'~;,~~~~~::'~ørkci1'::~:~~:':.~

IlI'Vlll·.'; /()rdi tid /.,. !lOITi
,L;J"llgc1iV J1udveIHllg rt ln:lt-

og nordisk historie,
kall gjøre det naturlig å se
nol\:
en
gang på visse
sVl'l!sl{-norsl{c
problemer
,c.;o Il l hal' '.o'a~J't underlagt en
110(' t:llsidig analyse og bedon~ Il lelse. Og det er Ud{e
lllllUlig' at man i Danmarl<
llll'll tilnJH~ p:l sin pgen si-

ul'iL,vde il. ury ~eg med en
11li~Hil'l' enn to år guu1111cl
J:,(',W~' av august lY:)!:;} og et
tH·l.du I)~l. en liten nabus noyl""iilet den 30, november
sarnIlie år. Tilgivelse og forsl,ielse har goele muligheler
(l!.'H internasjonale politi~,:L
og opiniun fur deln
SOlli j siste runde og avgjo-

-'it~'4. ';"'~~J~ ';~,~~~"

,In, :::rG!in~unc\le'r,J(i~Pitulllti~;;v~'rh,;;;~iu~i;c~~vi~~':~I\
;Qlt;~h~'
;'_C,:~1
...
,
<

Quisling og hans opptreden
har bidratt til å trenge Kuusinen.. og den langt nler hevissle Slalininspirel'te aksjon i bakgrunnen. Det er
ikke sagt for il. unn~l<ylde
OK bortforldare. Mel! dd mil

og

,,,

"." de, BC:Jtili:l:1iJ.n8eiiic'z;V'isChon' ObiJ';';t .i~G~JiUllCibcinh"te~;·\uid:(,o~rtld t\·

LUdet, pa salnIne lnåte SOIH

glvi'llhl'tt:r

'(

,~' .i.'I:~;~~;~~;~;:~{~~~~~;:f,d,~,~:~~;, o~ ': ;i~>:>~:::";,:,:"}l~jt ~: : :;':Jb'~~fi

d()IllilH~I't

o!Jl'lredcIl. Uet gJeldl'r il<ke
minst nil.r man skal suke il.
trenge inn i hislorien om
Norge senSOITllneren og h00len 1940, Og da vil del bl. a.
vise seg at elen nordnorske
problematikken også kan
betraktes som et fin~k problem i miniatyr.
Sum folk Ilar VI siden
19'10 levet pa et par hovedh·/fyndl'r. Dell i'III' \I'gt'Ildt'
t'l' Idlyltd
til IOl'utsl'llllll~',I'1l Olll at Jel ij.{l{t~ :-il{ji'ddt·
llut'Il
olnfattenue
Illilil<..l:I·
kapitulasjon med forplikll'l!";t' for dell Ilorske fUI'SVHI'.c.;Illakt til Ildte å gripe Ul V[lpen for krigens varighet.
Den annen legende hører intimt sammen
med
elen
nevnte, men forer lang l videre. Hittil har vi gMt ut
fra at Forsvarets Overkommando, etter at Konge og
Regjering forlot landet den
7. juni 1940, uten avvikelse
hadde fulgt elen linje som
vare øverste lnyndigheter
sto som eksponent for. Sil.
er ikke tilfelle.
Bare fil. dagcr etler at
Konge og Hegjering' hadde
skipet seg inn for Storbritannia,
undertegnet
forsvarssjefen gJellllOrll sill bcfullmel<tigede
uileroUoyluant Ho.s~her Nielsi'll dell
Illilitært "etl (forlilelt og
juridisk) altomfattende kapitulasjonsa vtale
Trondheim 1{lol<!{cn ) 7 ,len 1\I.
juui. J\len dt'ssul Vil IIIH. kl'tegnet han ogsu en N<'ll'vikavtale elen Il, juni, nvyal<tigdt dlJgll etter, I h)]g" denne
SUppJt'lIlt'ntsavtalt' Ld lJo\'pd . .

",

~':\ i~,fi,~f;~}·;:~E" ;:,;::,,~:;,: !

:;:',; ,::

v,~! '.' .\'"~ 'ti'
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l)',

:':.~ .c\~'b

tirene, kan }{OIlUne til li
måtte revurelere enkelte sider av synet på begivenheter og personer.
Sist, men ikke minst, kan
elet være på sin plass Il. minne om hvordan den store
konstellasjon skiftet overraskende og brutalt i løpet
av 1939/40, hvordan tilsynelatenele pålitelige forutsetninger for sikkerhetspolitisk ber{.!gnelighet ble revet
i stykker og eie enkelte land
stillet overfor problemer og
Illulibheter .:.;onl n1an tidligere hadde sett bort fra, I
denne sammenheng er dd
av betydnil,lg a pla.s,st're ::30'.0'jd tydeligere i bildel Ol',
ilnmksrekken. Det hal' hiltil ild,e kommet til~tl'eld,e
lig klal'l fnl.ln hvordan den
russiske polilild< har v",rl
Ined pa. a fonne de ~~runn
leggende forutsetninger for
den l.;atastrofe .sOlli ranlnH~t
tre av Nordens land.
lIilt.il har vestmal{l"IH' og

rets Ovel'kolrunando seg til
bilde a stille eie norKke styrkene i Øst-Finnmark uneler
ty!. ;j{ UVt'r}collllllil111!O, ()~; til
ild", il lllt'ddek Iwpilula.sjoIl!::ilJ{~lillgel.'jeIll:
og andrp
upplysninger vedrurencle del
tysl<-norsl<e forhold til
SOllI dd het
dt'l! t ,,/li!} .. !'!'
norsl{e regjeril1g i wndon.
Derllled var regjeringen i
forhold til vårt forsvars
øverste
ledelse
Kjennom
skriftlig erklæring i et biord (frUhere) blitt ansett
eller betegnet som il<ke
eksisterende på samme mate
som vårt ~torting med nasjonalt høyvereligc motiver
av::;atle den .sven~l{e konge
i en bisetning i 1905.

,_landlinger,
l motiver mil.

Ulllllatel~cr

og
selvfølgelig
ses pil bal<gl'ulln a v tidens
forutselninger og i en histori.sk
sarnmenheng.
Og
nyansene spiller og~il. en
rolle, Del være sagt lned
det Sanll11C, for fl. {(J!'l'bygge
forhastede
.slutninger
og
mi"forståelser,
leien kurerekspedisjon
som general !tuge scmlte av
garde dagen etler, d"Il

l~.

juni, til 'Stockholllllegasjonen og regjeringen, unnlot
han a veellegge noen av:..;lcrin av Narvi){avtillen el~
kr

il

lll.t'ddl'le

iunholdel.

Tvcrt imol ordla han seg i
fulgeskl'i'.o'el slik al l"llan snarere Jalllne være tilboyelig
til ,,< Irel,l,e hlnlJ..ndl' ilnlil\:tl!-.,Iu.: slutuingl'I':
,1~Il
av
dt' t Y:':i lu.! forllalldkl'e har
:-iagt til luin fOJ'halH..ller -

ulJtlr~t

luylnant n.osdH'r Nielat dell tysl<l' plan Cl'
snarl D. melde al dell il<ke
lenger
uncl'l{jenIll.'l'
den
dlykteele>, Regjering som
lovlig.
Det
hores
il<l<e
u"anIlsyn\ig ut, Del. betYl' jo
intet; nlcn Regjeringen bør
være oppmerksom pi'!. saken."
Hvorfor
g"nel'al
Ruge
valgte li holde Londonregjeringen og Slockholmlegasjonen som ekspedisjonen
foregil<k gjennom, i uvitenhet, vil bli droflet i en senere avsluttende artikkel om
forsvarssjefens dilemma,
Heller iJ<ke gjorde forsvarssjelen,
hvilket
også
frcmgilr av clol<tlllIenlene i
lJleIll'lksdeparlelllellleU; arl{iv noe fOl'sul< pa. u underslreke rekkevidden [lV elen
norsk-lyske avlale i Tronell!l'illl av 10. juni, lucn kOIJl
:<el!

l

Vi 'L.!

eIl

111}{ul'ie 1 .skade for

a villede mottageren ytterligere, ved å scnJe meel en
u)w!Teltl avsltrirt av kapitul;l,')jUI1B<.lvtall'lL SeIlere hal'

'(
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stabssjef for 6. divisjon under general Flei:;cher. Med
et forsiktig utgangspunkt i
vaktstyrkene i Øst-Finnmark som var blilt lagt under fylkesmanIlells direkte
ansvar og inspeksjon gjennom «stabssjefen», og som i
sin tur! følge den hemmelige avlale av 11. juni skulle
motta sine ordrer fra den
ly:::;lic ovcrh.OJIUHando, repre-

sentert forst ved forbindel~esoffi.seren,

senere

ved
i
general

Wehrmach tsbefehlshaber
Trornsø,

uenne ul<OITckte avskrift
via Ult'llnl,sd('purt"nll'nld i
O~lo fUllIld veien til vare
dOIllsloleJ'.

l

PKsppdisJorwn

alhucnhet:; det være s~'g i
original eller originalkopi.

Narvilzavtalen har OVCl'hodet ikke vært kjent. til tross
for at det under vitneprov
ved våre domstoler hadde
vært all mulig foranledning,
en moralsk og rettslig plikt,
å nevne avtalens eksistens.
Den 24. juni 1940 utferdi-

SN
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til
Stockholmlegas1onen
medfulgte heller ikke Bjørnefjellsavlalen med tillegg
aV 10. juni klokken 9.15 og
9.40, med henvisning til våpenstillstandsa vtalen
som

funnet veien til den norske

unsl{et

Huge a bygge opp kadrene
ior en norsk hær. ldeen til
delte opplegg synes også å
være beslektet med general
Seecls beromte plan om et
Hiksvern basert på den mest
mulig rasjonelle og effektive utnytt~lse av den 100000

offiserer som engang i fremtiden ville gjøre det J11Ulig å
stille en ny forsvarsmakt på
bena, hindre at det militære
apparat, tradisjone? og treningen gikk defi~itlvt.lapt.
Styrkene i Øst-In!U~mark
hadde dessuten en bestemt
aktuell funksjon, som da
også. var den egentlige årsak til at general Ruge lanserte forslaget aJlen~dc under åpningen av kapilulasjonsforhandlingene.
Det var en langsi}etig prosedyre general rtuge her
tok sikte på. I første runde
skulle man,
henhold til
hans fortrolige sl<riftlige
instruks, forsøke li utnytte
grensevaktpol i t ia v deling"ene
som' man av politiske grunIler valgte å kalle dem, som
befalsskole for hæren. De
menige forutsutles 'j'ekruttert noenlunde jevnt fordelt

gjennofil

telegnunutveks-

!ing mellom de to overkommandoer var trådt i kraft
natten mellom 9. og 10. juni
klokken 21. en avtale som
ikke har uen snevre lokale
karakter man hittil uten videre er gått ut fra. rngen
av diss'~ fire avtaler har

get forsvarssjefen,

general

Ruge, en hemmelig
instruks, bl. a. til.major Lindback-Larsen, av Ruge tilfororunet fyll{esrnann Gabrielsen som en slags militær stabssjef, etter at han
inntil 9. juni hadde vært

rnann-hær

SOlIl

Versailles-

freden ga tyskerne lov til å.
ha. I stedet for å bygge opp
en balansert forsvarsmalet
med en normal fordel1ng aV
funksjonene mellom menige, befal og offiserer, gjaldt
del å få. rammene, formene
og forutsetningene i ol'den.
Til det trengte man en best
mulig rekruttering og skolering av det befal og de

fra alle hærens regimenter,
fortrinsvis
kOl'poraler og
menige som etter >Jin sivlIe
utdannelse og etter avdelingenes uttalelser' ansås skikket
for
uldanricli'e
til
troppsførere.
Ved
"tallig
små forhandlinger med tyskerne burde man søke oppnådd en suksessiv styrkelse

li! fisi!'1 \
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p::;yl(\}!tl:.,i.~;j(

l'H

ft'!l\ll'l'

lil'.'Jlurll vVchnll:~L'llt ~,')lll

.L~a

t:iit:r kunne

og'

t!.j ull'l'htl\'\:r,

dl' norske troPI!\.'n~ \'vd dl'1'1':--; Jul\.ale ::::Jl'f, uht'I':-;1. \\'ll_
lll'lill Fa.Yl:.
Uenlll' gl'ltt'ral
konj firt'

Hllr~es

;-;tl'ul\s
.-";l'll\'l't'

SaJnllll'fj

;lllt!J't'

lnili Ll'I'I'

ill-

IJliHlt!dl'l'

l'H

lllt;d
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U\'pl'vt.:ieber lil a bli ovel'h'vvrt sjefen f()r dt,t nye reinn"nrik:-;d\'parLe-

gJ1Ill'S

den

lUt·IIt.,
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;--;tiILl.jr~·ld
11(\;11

1\ I ill

1::Ul!tlllj0~ari~ke

H~l.i~l'iiIl

ha/Il til . . <;.~
j,(lli~,dJ

11;-'

I,

ug

gjell-

tl'I't'J'
("."!

Vid-

l t Ut·li\'

det o\'rigl~ Ill;itertaw lil"t\ P'-i.
JI:IIl:S

llt.~gt'l"

disposi."ijulll:r

Il L t'lll'oI'

dt'llll\,

LlIJllJl\..'.

De samtid ige it ilJer vedrOI'l:Ilde dis,st' hittil hell lITle-

ii:..;hoJdte

,lV',flitt

av

f()f':)V.1J·s~j(;ferl:),

Ruges, fTdegjun:l~c fur ut'lIlObiliser'ingcll i Ost-Fiflflrll;..u·k, adSkr'ivct var datert dagen fo,' yener'.::den utfenJiyct sin hernnwliye in-

general

,:r·t til AdrninJstr'asjonsr~Hlet.
der han skisserte planene om

iT',:

c,t.·L!~\s,

a

bygge opp kadrene for en norsk hær lengst nord i landet.

{{OJlllllende,

gJ't'Il:w!J()lltjavd~·lillgl~ru~,

:-JlIk at (kl

()g:-J[l.

I, Ull!\{'

la

i sin

iIl~)lrllJ{;. .;

;,\'

~>l.

jUfJi f cl

IIlCd htuHlgTaIlater og
Illasl(inpisloler lil inlanleri-

seg gjore ri Jrive bdalsutdannelse for irq.;eniorVitp·-

være fnunpa og nytte sjan··

j)atalj()lJt~n,

neL F'ly Jn:Hle

ti'

~aS(Jln

et

h()lrl/Jcl(;l;-;tt~n'

()Id

pr.

antall

JlataljoIl,

<!t'Sslltell panservernslcyts og

l\iflskyb. Vidl're !orl's]{rev
in:-;lruh:s('n al III an :::;kulle

prove a ra o]{"t artilleriet
fra et butt.'ri til en lJatalj()n, å la salt opp p,onertropp og
sarnband::d ropp

ty:-;l{t~nH_;

ln;Ln

sl{af(t'

(JF-sa l)(·

Sl',~.

LJ"t

seIlt' .sOIll bod ,seg, A\lan lllrl,t-

kunne i det hele t"nl(es :il
situasjonen kur1l til ;\ ut-

nOL~lu.'

vikle seg sUl;;

0sl-·FinnHlurk

at

<le

villl'

være villig til a tillale dette, og s]{affe nordmennene
det ønskeJe materiellet. Det
gjaldt, skrev forsvars.sjef'~n

~;tn;n.l!,t

it!lid!ertid 11(Jld,'

fasl veLl at dt..'l

bli noen

il.;):. . . · Ildlllv

sanu'l1l"dlg'

llll'lioln

og' ly.she tropper
::;~l

lenge Nor-

ge og Ty5kland offisielt var
i }..;: ri g- rned hverandre, Dl't
er 11lulig noen vil !eS l' et reservalio lnentaliH ut a v 01'-

da

(aSt'IlS

('l'

ved-

fun:3var.ssje-

fen var gatt i krigsfangl'llslci.fJ og

ai.'

furhandlingt'l'

lur dVIl vil{llt_;.';le

1ft

iniliati\'t't

hus

andre ('ltl~r Hu:::\'s opptlrng
eller ønske, først blitl tilf-'.jvngelig den al!t~r sisle tidf'J)
[)t>t nye luldl'lllat (~riale
llar

J1\ke bare l<r:t\' I,n.

dell

aller slorste hi~;t.un~ke intl'l'L'HSC. Det apnt'r 0P,:)<-). for
d nytt perspekti\< Uh :;porer til nytenloliIlg og revur(kring både av h:\ndlingslorlop og av vurderiI1gsIlUl'Ille!'.

Ut over den dokumentasjon som følger den 'løpende fremstilling, .vll Aktuell i neste nummer - i artikkel nr. a - også presentere et noe bredere, representativt utvalg av aktstykker
". for å gl leserne et forsterke', Inntrvkk av karakteren av det

,:;:r::~~~ °H-:~~!-:.';!e::1::~,:::'~i::::::':!7;:I::~~~I:~::~~~~
•., 'f·matlkken omkring de dramatiske begiventletene her hjemme
;,~{:r.rde
første måneder ett~[i,~,t~9nøeC)ø
r~$Jje"'''$Jdr~,'I~LondC)"!
;~i{:t,~!Y~";:'i,:':i1:~l':,.~:.~:;,<
'-<:-;~~/.;:':',-;",;",): .·i;,./i;'~'{;":,·. ::":.<'·",'·S.,·'B.d_:\>: .;" .:. -'.::. ',,"!':/.;\:,':. :"':
;~:
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~\:r!{, ';':i
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!l.t Konge og regjerln t,
j:~j forlot Tromsø den 7. juni
e9·ill og siden etablerte seg sum
Bksllregjerlng I London, har det
l viir oppfatning vært to Norge:
Det Norge som fortsatte kampen
i utlendighet ril'ed handelsfIMen
som sitt viktigste aktivum, og
det Norge som ble tilbake, j første rekke representert ved Administrasjonsrådet og I noen utstrekning karakterisert ved Stortingets
Presidentskap og dets deltagelse
I de så.kalte riksrå.dsforhandllnger, som kunne ha resultert I
motregjering til regjeringen •
gaardsvold.
Først senere ble den sivile og
militære motstand organisert på.
landsbasis. Og den fikk økt
fart et~er Terbovens berømte og
beryktede tale !l.V 25. septemr-Qf
1940 - etter sammenbruddet
rlksrådsforhandllngena
n.~o.l
Rikte på fl. utnevne de komm1ssariske statsrå.der, det nye riksstyre
i et okkupert Norge.
Det ble en naturlig tvedel1ng
i Utenorge og Hjemmenorge. Og
t1l tross for mange misforståelser
og visse motsetninger, vokste det
etter hvert fram en dypere forstå.else av felles Interesser og må.l.
. Quisling og hans Nasjonal SamHng ble dels en forstyrrende, dels
en provoserende og nasjonalt forsterkende faktor tll en motstand
reist på. forargelsens grunn.
Men utover dette fantes det i
19,10, etter at Kongen og regjeringen hadde reist, et tredje Norge _..- og S!l.nuuon med det en problematikk !l.V stor rel,kevldde og
betydning. Eksistensen av dette
tredje Norge er hittil ikke gått
Inn som en del av var historie.
r løpet av noen ytterst viktige
ulter og må.neder fantes det et
litærpol1tisk sentrum. Det
førsL formet ornl,ring forsvarssjefen, general Otto Ruge, I dagene etter den norske forsvarsmakts kapitulasjon den 10. juni
og fram til oppløsningen av hovedlwu'rteret den 27. Juni 1910, o~
siden, med utgangspunkt i v
fortrolige direl<tiver fra forsv,,-_ ,,Sjef"Il, omkring Nord-Norges administrasjon i Tromsø. med fylIIanH Gabridsl!n

];;:C.':>lllann

og dt.~ll

lidligere slalJssjcl v"d ti, llivbjon,
m:tJor Odd Lindbii.ck-Larsen. som
llUvedpersoner på nors], side.
l\1en~

de to tidligere Norge var

preget av den ty"ke invaSjonen
og okkupasjonen, fikk det tredje
Norge en problemstilling som avveI< sterkt. F'or i Nord-Norge oppsto ett,,!, at kampene i Norge var
slutt med et slag den gamle sikI<erhetspolitiske konstellaSjon, der
hensynet til den rt}eklige nabo pil.
dt~n

annen side av F'inland donliDen .sikl\.vrht>.L,puliUske ri-o

llITt,'.

;;il,\·

hadde

,'ilHIl
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Jllvd 1ull
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Statsstipendiat I historie, Sverre
Hartmann, som I denne artlkkelaorien legger fram nytt oppsIktvekkende stoff fra okkupasjonstiden.

kapslet. Det var utviklingen etter
sammenstøtet mellom fastlandsIwlossene Sovjet og Tysldand som
ruvet, og som senere Iwm til å
prege bildet. De fremstøt som var
'')rt sensommeren og høsten
,0 med tanke på å møte en muHg fare fra øst, ble ikke akkurat
borte, men de fikk en annen politisk betoning og farge, fordi det
ble kretsen omkring Nasjonal
SamHng som sammen med tyskerne kom til å representere det
milltærpolitIske initiativ.
Da de allierte hadde trukket seg
ut av Andaisnes og Namsos ved
månedsskiftet april/mai, og hele
Syd-Norge befant seg under fiendens lwntroll, skrev general,Ruge
en omfattende situasjonsanalyse
til bruk for Regjeringen. I dette
P,M. av 3. mai finner man klar
og utvetydig tale, også i punkt 8
som er KONKLUSJON:

ne vil da bli avgjort utenfor Norge og uten at vi selv får anledning til å være med ved avgJørelsen".

1939. Eller for A sl det med Ruges egne ord 1 redegjørelsen Ul
Regjeringen den 3. mai:
«Det er ennå et moment vi må

En måned senere inntraff den ta med I regningen, faren fra
situasjon som Ruge ante, men så Rus 5 I and. Jeg minner om at
intenst ønsket å unngå. De alli- Russland gikk Inn I Polen under
Fra å. ha "Ull et sine offiserer
erte hadde tatt den endelige av- påSkudd av at den polske stat var fritt i valget om de ville gå. i
gjørelse, .f--v hensyn til utviklingen opphørt å eksistere. Russland kan krigsfangenskap eller bli fange av
i vest og Middelhavet, måtte Nor- gjøre det samme I Finnmark. De sitt ære.sord og beholde sin fysiske
ge oppgis, Var det riktig, som ge- allierte må gjøre det klart for frihet, endret Ruge i løpet aven
neral Ruge forutsatte i konklu- Russland at det ikke vii bil tålt. uke sitt standpunkt. Han anmodet
sjonen på sitt P,M" at vi når Nor- De må i tilfelle effektivt støtte eller rådet yrkesoffiserene til å
ge var tapt, ikke lenger var med vårt forsvar I Øst-Finnmark fra avgi æresord. Og det ble oppfatpå selve avgjørelsen?
sjøen."
tet som en ordre Bom alle fUlgte,
Dette spørsmål har vært en
Da de allierte trakk seg ut, var uten unntakelse. (General Ole
spore til atskillig strid, og har det ingen slik støtte å få. For for- Bergs bekreftelse i, Sundlo-saken)
hatt en ikke liten innflytelse på svarssjefen oppsto det under inn- St.Hans-aften kalte generalen til
hvordan man har bedømt innhol- trykket av sammenbruddet i vest, seg major LindblLck-Larsen, som
det og virkningen av de kapitula- overflytningene l nordøst, rap- oppholdt seg som en stabSSjef hos
sjonsavtaler som ble inngått den portene om utviklingen i de bal- fylkesmann Gabrielsen i 'rrom10, juni 1940. Til tross for hva tiske land og Bessarabia, noe og- sø, Gabrielsen på. sin side var blitt
Ruge hadde skrevet om sjømak- så lokalavisene brakte store opp- en slags overfylkesmann eller
tena muligheter på lang sikt, var slag om, en ny situasjonsbedøm- norsk visekonge, etter at den tid«Jeg har I dette P.M. bygget han nok temmelig pessimistisk melse, Ruge hadde i' løpet av de ligere fylkesmann i Troms Jladde ,
mine betraktninger over den mi- når han vurderte stillingen. for to mil.nedene~ som var gått, fått fAtt fullstendig- sammenbrudd og,'
litære situasjon på alliert hjelp I de nærmeste årenes vedkom- en nesten legendarisk stilling. avgikk ved døden under tragislte
Nord-Norge. Kan vi ikke gjøre reg- mende. Som en høyst ubehagelig Hans autoritet var stor. Og han omstendigheter.
ning med effektiv og alliert hjelp til kompliserende faktor kom hensy- var seg også sin stilling bevisst.
Majoren, den tidligere stabssjef
Nord-Norge, vil de trekke seg ut net til Finnmark og vårt forhold Følelsen av å måtte ta ansvaret for 6. divisjon under general ~
selv og innrette seg etter hva man Fleischer (som var blitt beordret
av affærene der som de har gjort
i Romsdalen og etter de med- til en mektig makt i øst. Forelå kan kalle en overordnet autoritet med regjeringen den 7. juni) filtk
den
risiko
at
det
nordligste
og
delelser jeg har fått sannsynog lojalitet, har utvilsomt vært
sitt overraskende oppdrag av
og
nonloslligste Norge Juml1e med på å modne de overveIelser nA'
ligvis vil gjøre det I Trøndelag general Ruge. Hun mottok for det
står vi militært sett maktesløst Jwmme til . il. bli delt eller den som omkring St.Huns førle til et første en hemmelig instrul<s som
overfor Tyskland. Landets skjeb- polske
modell fra september nytt og vidtrekkende utspill.
skulle være hans egen ledetråd
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ForSlaget: Norske bataljoner

fulgtt-:. l\I(~n dessuten
lnajor LimltJtick-Larsen bet re skrivelser SOTn han skul"midle til tylke~mann Gabriel')h til Sjt,',fl'Il fur grensebe; r.ingen i t)sL-l"innntark, oberst
,,', .llll Faye. n" sistnevnte tre
,»I:-1t':[ lI1l-'d fortrolige direkJ"U Horn

(ondh. jk\';t' Ltlj.~'jl'ng(>li~~ noe
Norgl\ llWIl \/;tl' 11J!\(Jrpo-

sp(~slaJisl.

For befalets vedkoInrnende bør
midd være, at- de ved avslutnin-

SN
O

~

kompani (batteri) og bataljon,
heter det:
For lagforere og meni!;e bør utdannelsen sokes lagt slik un at
alle som har lLI1legg for det ved
avslutningen av den 3 nu'l...neders
utdannelsesperiode er fullt uldannet ---- etter sine anlegg ---- ;30rn
neslforer ved tropp, lagforer eller

krjgsd(jgl.J()!{\.~n

fol'

t;ruppc

!, (or tidl-'n fra kapilulasjunen,

de t yskl' furbindl'lseso f i liL't ~norslel~ h,)vedlev:trLel"l'l p:i Nunlnlo,
;-;clInnu,!nholdc;r lllUll innhuldet i
"i-, l\vvnle dirl:l\:tiver o;:: skrivl..'lser,
:l:lr vt o\'l'runlt'Il:Jig jIlt,-~resav

,

!

\,nl;

ll!'lfwl:.;tJild.,:,
1l1Iltryl\ k ;~\

lJldll

l~l

r ;1.1'

Il\'11)\l'IJ :.,ll:'\{l'r

og IlUlll,L'r llJsning ge-

H.uge ønskel il Ui i ~tand.
',Jllinurnrncrel av ;";llrsk ~\tili
'l'Hhs}<rifl for i :tI', :,t;",I' en
anIllt"ldeL'.! il. , ('Il llyutl.'II(ol.lI:l
hok
av
t,'rhl1:t
von
jH!r: «Die H,eich::l\\'l'IU' in uer
" ,; ... dCl['er
lZcp\ltJlil>.
el'lebk

•
()pply~;[!lIl~,~(,Ill~
dl~r
ytterlig(.!r~ ;;t'J,lilestd.'-1e pfi
'>ppfatning nlaJl ti:!' rd'lt' ntun
_,l' rer de Sil llltldig l' dul\:ulI.wnter
:lllli
l~H(). lJ('o !.')\':-;hl~ for,)J('f\~JI on:du:l il :".' ' l ' 1 It I'I:L'Il uu-)(~tHingdJ.e
!(.>l
':ll norSIt
' j ~qJla.n.
Ut:t t~ji., H r~iskesL

J,ichte 1
:11

,\.

bYtrg e

upp

hH'r

l',';l\.

)(;lll~"

"",-,L lnuli)', ~;!·,j~Jl

,1.drl.:Ilt:

til

!til'cl

dV.!J

ut

llll'!'

uppga ve t~ llul.1t' l:l uor~k
t.:rt \Taktvern l O:---:t .. Fiunrnn.ric.
,

syne::; lUtl',,'t:l

l.kl

~ulll

Ulli

i flJr::ite rt;},:kc ';;~I' ul,ptatt
.aulighetene ikl\.l: b':ll~1: lil fl
,: 11: ved like kuntinuiteten lnililllen li utnytt" sjansen lil li
.;land en Tllilldre nor~k ~lile

wnl,er SOIll hadde opptatt
:.dlerede før hall ble sekret:"r
tl"
komiteen
til
utarbeidelse
...
forsvarsordningell av 1933.
:.1 111U11 forst&. H,ug-es opplegg,
, __ lian og.':in. !::ie hans forslag og
:l",.,\~tiver
i SanlIrWIlheng med
,::l!!:-i
torrnenlligc
siluasjonsbe.i<1l1l111l'ise ug progIlu::H'r pulit.isk OK
:lTL 1-{erOIll Sl'IWl'l'.
I.,.j'

j/(.n'jonliy 8~U'lv'('h}!~ av 24, JUIli
Ul fyllzesrnann Gabriel~en,

:lrlel av general H.uge i salnlwd :";lalJs~ij('t\:ll oberst }-lallaIIS,,->OIi U~', jJ;lra1'I'I'l av dt.'nf()I";~vaL>;)Jl·r!~ll (lin~ktiv(~r
UldaIlIH;bl~n
Vl:U
Grense-

,:l

I

:,()litiavddillj',~\Ile

,l. i

i Ost-F'iuntiden 1/7 lil l/lO 19·jU,

"r ;\ Ila jJ;'IJil'l(1
,)t
fl]:

at. uld:I[ll1d,·
1!)rL:--il.ltl
I:ltlli;...,; lnstlldallnt~lse {j .v sisk
flIlpllssing av detaljt..'!'.

d

\!I!lf!dl('

()~',
I ,\ 11::\(

uH'rlc\!lIpPvvlsl'-f', l))!:
111 <!,I!IIWl:;I'
i 1I'qp!J,

gen av den 3-Inåneders utdannelsesperiode er ,kikke! fur føring u,v
/LI;"t høyere enhcl (tropp, kumpani, batteri) elln de etter sin grad
skal føre. Det legges vekt på
strarl1 o(garnisonerende~ tjeneste.

Vt~d aH~agl..'h(·n av fri\'illit:e (Be
t)ltdv a 'y' i d.ag, lh!t VI' det)
bol' ta~ hensyn Ul det Intd 10r utiillIll:t

dannelsen SOlY1 her er angitL.
In).':en som leser dette, lem være
i tvil om det nære sldclskapet
HH.;llolfl general :H,uges ciird\.tiver
og general vun ;oeeds ordrer for
H.iksvernets
oppbygning
etter
Versllillesfreden ~ i de hemrneligl), oppby,F;I11Il;;.sb.r i begynnelsen
av 19'20 og 11'(1.111 til lnidten av :)Uarene.
ldetle :::;lo-i\', sonlinajur Lindhack-Larsen
!(U.I.lllll'n,

t()it

Glutl(,t

tit !:..;UU~:~
dl!',:l\.ll\ovl lIwd

UH'tl

følgende:
(Skrivelsen blir- ikke: a rncddele
videre i denne fonn. Men oberst

t'-;~je s.orger, gjerU1UIn sirlc vrdrer

direktiver for øvelsene, at utdannelsen blil' lagt an Qverenssterf1lllende rn(~d foranstttende

(HJ

GljS;)
tjenlig "om furbillede ior·
den norske hær når den i sin tid

blir gjenopprettet.»
I el annet brev av SanlIl1C dag,
den 24. juni, både til fylkesm,mn
(;abrielsen Oh til oberst F«ye, forfattet på tysl, av hensyn til gjenparten til den tyske forbindelsesoffiseren major von Schlebrilgge
(SOl!l få da).':er tidligere hadde ett(..\orfulgt

lrl:..tjur

kOHunan-

Neef,

dert til våpcnslillsllLI1dsforhandling-ene i F'rankrikt-') tar H.uge opp
sIH1rslnå.let oln en rnere verrnanent

ordning- rrled garni.sonerende tropP"f dersom ordniIli':"n blir som det
~'-IWrlll;\Il\'nt.
l:rigl'llS vari~»ll(,;L.

d. v,

tlt't('r'

Illl.~nillgen

t1

(}g'

'::1.

fur

ila var dt:l

n_~lcruLtl'lT

styrLt~ne

ildcr: bare fra de forsl\:jtcllige aVdelinger a v (j. divisjon, IlH'Il on1
II1Uli~.~· også Vt~(l frivillig.~ fra de
\lVl'ig(!
ri'l!,lIl1l~llt('r i
hH'I'CI1, Ug
SUIH frivilligi.~ kunll<'~ Inan llnta
offiserer, 1111<.h:roffisel'(~r og lne!JIrI'

fra

:l,'t 1'1'

O.l',

alk

1\jl~JllI'1~lhk

:l Vd1']IIl/',l'l"

!)11i"

V!ipl'lt-

r:i! ['1'1l.

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

viUe

Det sl{ulle setles strenge krav
U~',

alle rniltte "ha en lnilitær fo1'-

lltdannplst:,

t;d

f()l~trinnsvi:'-i

og rnenig-e

.'.::orn

V;J~re behadde gjort

absolutt

lojale

privat grunn. Dessuten sl<ulle av- det hele effektivt, var det neppe
snittsjefen, oberst 1<'aye, strill{;; ta noen fremmed tanke at man unopp forbind .. lse med distriksl{()m- der omstendighetene kunne være
man doen (i Harstad) for li. la fatt interessert i å opprettholde en
på de nærmere angitte planer om norsk Forsvarets Overkommanå bygge var'ige boliger og brak- do som overordnet faginstans og
ker av jernbetong, slik at prosjek- som samarbeidspartner for påtene kunne setles i gang ~såsnart kommende tilfelle. Hvis tyskerne
det er truffet endelig avtale om først ville akseptere ordningen,
ordningen».
noe Ruge synes å hå regnet med,
Det står ikke angitt noe hvis så måtte det også være i tysk
Det var tydelig at Ruge regnet interesse å gjøre den samme ordmed denne løsningen som over- ningen mest mulig rasjonell,
veiende sannsynlig eller sikker.
Når forsvarssjefen hadde pålagt
Her står intet i skrivelsene om sine offiserer så å si kollektivt å
hvordan Ruge ser på sin egen stil- avgi æresord om ikke å gripe til
ling, Men etter hele opplegget, våpen for krigens varighet mot
med riksvernideer som den tyske Tyskland eller dets forbundne, må
overkommando måtte forutsettes . det selvfølgelig sees i den mest
å ha forståelse og sympati for, og intime sammenheng med forslaikke minst med sikte pli. å gjøre get. Skulle tyskerne gå med på

lTlot

tyskerne.

,.

en slik riksvernplan ikke så
liten etter norsk målestokk, l forhold til folkemengde og militært
behov - mAtte de ha alle mulige
garantier for at de. ikke ble falt
i ryggen, for at de kunne,atole på
norsk lojalitet og samarbeidsvilje
innen det øverste offiserskorpset
ikke minst i forhold'.lt; til det
ytterst ømfindtlige problem -- sikringen militært mot Sovjet, som
Hitler hadde sluttet vennskapspakt med, - Dette'kommer særlig
klart fram i major' Lindback-Larsens to P,M. av 3/9 og. av 20/9
1940. Se faksimile og' oversettelse.
Men I Berlin hadde avgjørende
ting hendt i forhold til 'Sovjet, !
hvert fall indirekte.' Ett'av utgangspunktene var general Ruges
rapport via forbindelsesoffiserene

SN
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tjf'neste under krigen.
Som et punkt t, ble det presisert
!Ivordan det umiddelbare vakthold
he-rctter sli. langt som mulig skul, begrenses for å kunne holde
,roppene slik samlet (kompanivis
<,Iler bataljonvis ) at man kunne
drive systematisk utdannelse. Det
var altså meningen å drive milit,pr opplæring i en betydelig målestokk.
Og avsnittsjekn for 0st-Finninark fikk av forsvarssjefen fullmakt til å slutte de nødvendige
avtaler, inngå lwntrakter, for
fl kunne sikre styrl<ene de nødvendige øvelsesfelt og skytebaner pli.
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,
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ik:~~ muliG> plo:.~De's'~ig

'fo; :~tr!lb~faisbll
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Hitler sa nei til norsk ·remilitar...
isering i Nord-Norge. Han sendte
i stedet SS~avdelinger nordover.

Brevet generøl Ruge sendte til fylke"rnann Gabrielsen og ober'st Faye den 24. junI. Brevet var' forfattet pt.l tysk av hensyn til gjenparten til den tyske forbindelsesoffiseren, major von SchlebrUggc,

lllc:'Jom Huge og l!'alkenhorst den
j.J, jllni om de russiske overflytniTlgt~r
av
0st-F'innnlark,
og
Muo}{ vakringkasterens antydning
om ollsl,cligheten av å opprette en
1,,11'1 (,1'"t"t i den herreløse pruvi",.; øverst i nord, med B'innmark
f<.ltus.

de

dugene,

mens

tyskerne befant seg i den avsluttende nedkjempningen av den
franske motstand, en stigende
oppmerksomhet å spore hos Hitler
overfor de russiske bestrebelser
på å utnytte liden mens Tyskland
var fullt engasjert i vest, til Il.
skyve fram sine posisjoner! Baltikum og i Bassarabia, Også }i'in-

land lit under press, Derme utvik-

ling kunne på sin "ide ikke unnlate
ogsa li gjøre virkning pli general
Ruges oppfatning av behovet for
fl. sikre Norge militært mot øst
_ og dermed øke han~ "nske eller
interesse for å finne en militær
modus vivendi med tyskerne,
Hitler på sin side hadde allerede

dell 17. juni gitt en hemmelig ordr" om å Skyte pa russiske fly som
etter 25. juni måUe VlSl~ seg over
nord-norsk territorium. F'ra dette
tid>Jpunkt var det meningen om
mulig fl. få :;endt SS-avdelinger
til Kirkenes og stasjonere dem i
omrlidet ornkl'ing, for å markere
den tyske interesse,
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Major Lindb~ck·La'·f,cns PM og forsvaret av Nord-Norge, utarbeidet omkring 20. september 1940 til bruk
under forhandlingene med tyske myndigheter. Dette ~umentet I tysk versjon over og I norsk over·
settelse under disse linjer fulgte med ekspedi!:Jon~~ til Innenriksdepartementet den 24. oktober '1940.

NDA ET PM
var 1'()}'{;l'l])ig ild{t~
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en arbeidssUf_;l;~U lJåtaklllyndighet i

'l'il'

l.,ndt:t.
~,I

fi drivt,
hist()r!l:iorsl\.lling. UI;t cr I.;Il oppgave krilf.-tih:lf'

!1Pll

f,ulitipt

lwlJrrln't

til

jjel (,;r noe

SOIn pr~ddi::;k tai~

itldri f()rt~··

J.;:olllrller i saker av denne karakter'.

Det 1;1', i pare-nles benl\~rket, vansk:~lib fl
lilbal'i:l;huIJe en Tnislanl'i:c o!n at I.'~ltaie1l1'yn
dighelen.s enonne forskningsiver i dette tilfelle hill" en viss silmmenheng med at det er

Del var furst .seIlere han gikl.;: (JVI:t· td it
bend,te at den i det hele tatt eksislcrt[~.

Hva redill,tør Christensens nyhetsl)ppfat!li ni-;

ang-:1r,

sLir Ut.:Il i seLsoln ltontra;:-;l lil

oppfatningen i norsk pr.esse ellers. Hvis det
il,ke har vært nyheter som hilr ',ært lagt
I"r:un, m,\ man si at sjelden ha,' ,;1\\<,. ikkenyhdcr f~itt ~;\.Illl\. ' nyhetsopp.'3lug". l>etl.e kall
~elvforgelig bero på at det er noe i veien rned
nyhetsvurderingen i de fleste norske a ','isredaksjoner ~_... men man kan ikke hd, 'utelukke at det er redaktør Chri.slel1:..>cIL:i Ilj'het.soppfatning som er noe spesiell.
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Narvikavtalen under lupen
("i om

et ledd i den løpende serie i Aktuell
var det opprinnelig meningen å konsenti ere en av artiklene om de forskjellige
avtalene om våpenstillstand og kapitulasjon
i dagene 9. til 11. juni 1940. Dermed ville
lllall for første gang ha fått presentert samtlige avtaler på et brett. På grunn av den avc;jluring som er forårsaket av visse aviser og
av påtalemyndighetens aksjon, er det blitt
nødvendig å fravike programmet i noen ut~trelming. Dette er blitt så meget mer påkrevet som generalmajor Roseher Nielsen benekter å ha vært med på å inngå noen avtale i Narvik. Han benekter overhodet å ha
truffet den daværende tyske generalstabssjef
og hovedforhandler, oberst Busehenhagen,
mer enn en eneste gang, nemlig under forhandlingene i Trondheim den 10. juni.
)

På disse sidene blir det derfor lagt fmm
ytterligere kildellluterialt~, til tross for ut det
egentlig 'lar meningen å reservere det f'j)'
bruk senere i serien. Det dreier seg dels Olll
samtidige dokumenter, dels om general Erich
Busehenhagens redegjorelse i brev av 2U.
mai 1969 til Sverre Harlm>iIlIl.
Når det er sagt, er det all grunn til å understreke at Narvikavtalen ikke er noen hovedsak i serien, selv om den unektelig er interessant, viktig, ja nødvendig. Det er det
nye helhetsbilde med tyngdepunkter også i
august og oktober 1940, som turde. påkalle
den største interesse. Ikke minst gjelder dette fremstøtet overfor det nye nazistiske riksstyre den 2,1. oktober 1940, et forhold som

lkl,e ble omtalt I den interne og bll.ndlagte
rapport forevist forsvarsminister Handal i
november 1955. De mange illustrerende aktstykker som fulgte ekspedisjonen tlI Innenriksdepartementet, inneholdt også enkelte dokumenter I originalkopi med underskrift.
Særlig viktig er selvfølgelig general Ruges
instruks av 24. juni med sikte på. bAde Il.
bygge opp kadrene til en kommende norsk
hær, og å drive skolering av norske m1lltære
styrker med våpen av forskjellig slag fra
Wehrmacht. Denne instruks har utvIIs
spilt en rolle .for de menn som senere BØ._."
li få gjenopprettet norske militære styrker
i det okkuperte Nord-Norge. Men situasjonen
i august, september og oktober 1940 var blitt
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T. v.: Oversettelse fra 2. side av brev av 29. mal 1969 fra general
Erieh Busehenhagen til Har·tmann:
Tilleggsavtalen i Narvik husker jeg og kan jeg bekrefte. Områdekommissar Wegener var ikke til stede ved forhandlingene ( Trondheim den 10. juni; om han var med i Narvik, vet jeg ikke lenger.
Så langt for I dag. Jeg vii ta med Deres bilag ....
Deres
BUSCHENHAGEN
Under t. v.: Denne Instruks utferdiget av·generalstabssjefen, oberst
Busehenhagen den 13. juni 1940 på vegne av overkommandoen og
dens sjef, general Von Falkenhorst, gjennomfører hovedpunktet I den
fortrolige avtale som ble truffet i Narvik den 11. juni om å stille
de norske styrker i Øst-Finnmark under ty skoverkommando. Forsvarets Kt'igshistoriske avdeling har elskverdigst latt dokumentene
fremkalle i positiv etter at statsstipendiat Hartmann under et arkIvstudium i august i fjor oppdaget det blant avdelingens store samling
av mikrofilmer. Hittil har ingen av publikasjonene fra Krigshistorisk
Avdeling tatt hensyn til den realitet som ligger uttrykt I dette dokument. Nedenfor gjengis en oversettelse av dokumentet:
Dette eks. nr. 5 tilhørte følgelig sjefen for operasjonsavdelingen
von Falkenhorsts stab, identisk med dav. oberstl. von Buttlar, som
bekreftet avskrift av Narvikstilleggct av 11. juni:
Hemmelig kommandosak
GRUPPE XXI

I a (Dr. 370/40 Hem. kom.sak.

444
Gruppe kamp-stamkvarter,
den 13. juni 1940
5 eksemplarer
5. eksemplar

Til

3. Fjell-divisjon.

Besettelsen av den østfinnmarkske grense i Nord-Norge skjer utelukkende gjennom norske tropper under tysk overkommando.
Forsendelse av tyske tropper iberegnet SS til den østfinnmarkske
grense blir' derfor ikke gjennomført og er heller ikke stillet i utsikt
med tanke på fremtiden.
De 2 norske bataljoner og det 1 norske batteri som p. t. står ved
den østfinnmarkske grense trer under betegnelsen grensevernpolitIbataljoner resp. -batteri under orde av fylkesmannen i Finnmark
som på sin side mottar ordr'er av de stedlige Wehrmachtstjenestesteder (f. t. m<>jor Necf, Tt'omsø, senere 3. Fjelldivisjon).
For' Gruppekommandoen.
Sjefen for generalstaben
Busehenhagen
For del ing: (1--·3 er sløyfet her)
I a (Dr.) sjefen for opcl'asjoll!javd.

4. eksempl.

Dette dokument av 11. juni 1940 er et følgeskriv til selve
kapitulasjonsavtalen av 10. juni som i avskrift ble sendt
dir'ektøren for utenriksministeriet, utenriksministerens kontor m.fl. Det er satt opp av legasjonsråd von den HeydenRynsch, sjefen for den avdeling I det tyske utenriksministerium som foresto de fortrolige forbindelsene til den øverste
tyske militærledelse i Berlin.
Det annet dokument, fotografi av originalen, er også underskrevet av v. d. Heyden-Rynsch og henviser til den forutgående nettopp nevnte ekspedisjon av 11. juni. Dermed knytles Og51\ Narvikavtalen på denne m:.t" til Trondheimsavtalen.

-_

.

/

~~,~

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Den tyske generalstabssjef i Norge
1 '940

bekrefter

til dels eri ganske annen, og den utenriks-

alt er lagt fram. Dessuten er det grunn til fl.
miune om at det iJ;ke. foreligger originaler
eller originalkopier av noen av de avtalene
som ble inngått, hverken Ejørnefjellsavtalen
av 10. juni på morgenen, den tysk-norske hovedavtale inngått i Trondheim samme ettermiddag klokken 17, eller Narvikavtalen
drøye 24 timer senere. Ingen vil av den grunn
betvile eksistensen av Bjørnefjellavtalen eller Trol1c14eimsavtalen, For å gjøre det lettere for leseren å bli fortrolig med sammenhengen gjeI).gis på disse to sidene i faksimile
dokumenter som innbyrdes kaster lys over
hverandre.' som slutter seg naturlig til hverandre og som tilsammen danner et overbevisende logisk helhetsbilde.
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politiske og militære risiko ved feilvurderinger desto større. Forelå det etter at den
tyske' militære okkupasjon av Norge var fullbyrdet, og særlig etter den militære oppladning i nord fra midten av august, noen forsvarlig grunn til å ta et initiativ til å gjenreise norske militære styrker og risikere å
!wmme inn i stormaktenes malstrøm? Finlands skjebne er i så. måte en indikator.
Selv om man ikke kan legge på bordet
pt originaldokument fra Narvik den 11. juni
,O med underskrifter fra begge de to ho'Vedforhandlere, Buschenhagen og Roseher
Nielsen, er det et meget fyldig kildemateriale
som legges fram her - i tillegg til det som

Narvik-avtalen.

til å omfatte de norske tropper som står I
Finnmark. Bestemmelsene (1m nedleggelse og
aVlevering a'v våpen, utstYI' osv. gjelder I
~amme utstrekning for dem, unnU;U er to
batalj. og 1 batteri på den ølltflnnm;:trkske
grense. Dissesøl'ger for grensevel'net som
hittil; under ordre av fylkesmannen ! Finnmark og under betegnelsen «Grenuv.ernpoliti bataljoner», resp «-batteri» innl1.1 den endelige ordning av grensevernet. .
Det annet dokument, en avskrift, signert
Gruppe XXI, sjefen for operasjonsavdelingen
og bekreftet av ham, obeNltl",ytnant von
Buttlar, skriver seg som det foregående dokument fra en mikrofilm opptatt av amerikanerne fra den tyske overkommandos arkiver I Norge. Denne mikrofilmen finnes på
Historisk' Institutt ved Oslo Univel'Sitet.
Dokumentet forteller om en overenskomst
inngått l, Narvik den 11. juni 1940 mellom
de samme personer som inngikk Trondhelmsavtalen. Og dens pa. ,1 er I virkeligheten Ikke
bare et tillegg til, men en endring av pa. 7 i
hovedavtalen av 10. juni. Dermed, blir Narvikavtalen for dette hovedpunkta Vedkommende en del av hovedavtalen og fører kommandomyndigheten over fra fylkesmannen i
Finnmark til den tyske overkommandos stedlige myndigheter i Tromsø. Fylkesmannen s~m
mellomledd til troppene I Øst-Finnmark skjuler derfor for soldatene det faktum at de I virkeligheten står under tysk overkommando.

Dokument nr. 144 er en fjernskrlvermeddelelse til Gruppe Narvik av 11. juni på formiddagen om den inngåtte kapItulasjonsavtale I Trondheim dagen før. Den er inngått
mellom de to overkommandoer, representert
henholdsvis av oberst BU5chenhagen og
oberstløytnant Roscher Nielsen. I følge paragraf 1 forplikter samtlige norske stridskrefter seg til å nedlegge våpnene og til, ikke å
gripe til våpen igjen for krigens varighet
mot det tyske rike eller dets forbundne. i
følge paragraf 7, som står på en følgende
side, heter det:
Den demobilisering $om den norske overkommando allerede har innledet, utstrekkes

Dette dokument, ordre av 7. juli 1940 fra
privatarkivet til den tidligere forsvarssjefen
IØst-Finnm«rk, forteller om hvordan de norske tropper ble demobilisert under ty s k
ordre. I Innledningen 'henviser da også 55ObersturmbannfUhrer Deutsch til kapItulasjonsavtalen av 10. juni 1940 i Trondheim,
inklusive tilleggene eller tilleggsavtalen av
11. juni 1940 l Narvik. Ogs~ her trer Narvikavtalen tydelig fram ved sin bestemmelse om
at de norske styrker er stillet: under ty s k
ovel·komando.
Riktig avskrift av dette dokument er bekreftet av, daværende kaptein, nå oberst
Audun Magnus.
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enimot midten av februar
1940 hersket det adskillig
nervøsitet på grunn av den
økende kommunistiske aktivitet
\ Skandinavia. Den 12. februar
\)nli(le .Tide!ls Tegn. i OHio el
slort oppslag på første klide om

H

J)orsl<e

og svenske 'lU)IIllnuni::;tpr

i ljeneste hos Kuusincn. De hadde, ifolge uvisen, smuglet penger
til dd ulovlige Iwmmuni,;tpartiet.
Under en politirazzia ovel' hele
Sverige den Il, februur,_ ble det
angivelig
skuffet
bevis
IWIllIllunistenes landsforræder""
virksomhet. Hva nå med de nor:.>ke kornrnunistel') spurte avisen.
To dager senere, den 1:3. februar, kunne <eTidens Tegn» fortelle
uIll

llor~l{t!

fire

I{OIlUllunister
hadde f'
pass til Mosl{ va, liveli. !:.'lJeste

Nm-vik,

som

i 1934

hadde det reist et stort antall
kommunister til Sovjet. Kontrollen med den kommunistiske vlrksC,lllllet llllHte skjerpes, Også den
1 ·1.

0111

februar kUJlIH~

en

a ViSt~1l fOI'tplle
spionasjeuf-

\\sen~a:::>jonell

fære i Stockholm. Tre megel
j{jente menn arrester'b og om
,nors)te kommunisters skandaløse sanlarbeide Ined

Mo.sl{va~

Tra-

fikken ville nå bli stanset.
Ryktevis 'var det fra forskjellige kanter blitt meldt at kommunistene planla et kupp et elIeI" annet "led no 1'<.1 pil. , Dill:;e Illeldinger
i pressen, og rykter pil. folkel!lUllUe, korresponderte med en sit uasjon~analyse .son) i andre og i
noldt'nH! ordelag al-

{ot'l1ll'n Illere

ler'ede noe tidligere hadde utløst
ad:;killig aktivitet i forsvaret.
Den 2,1. januar hadde 6. divisjon
IIl'U vendl seg til kommanderende
geIle!'al om (lvel'v!tkillg(~n i NordNorge. Det val', /lCl d'et i skrivet
parafert av stubIJsjefen major
Liudbiick-Larscn og undertegnet
a v general F'leischer, i den sisle
lid fra forskjellig hold kOllJlIll'l
'dneldinger
f()riJcrl:.deIH~~r

Olll
kUIllrnullisti.ske
i Nord-Norge ftll'

f')

opprettelse av «folkeregjeringer»
og fra innkalling av russiske
tropper til hjelp.,. Iallfall to av
disse meldinger må stamme fra
forskjellig kilde.»
Det var i følge Divisjonens skriv
notorisk at det foregikk en livlig
virksomhet blant våre kommunister. Og Divisjonen hadde kommet over kommunistiske flygeblad, i et tilfelle i de militære forlegninger i Sør-Varanger. Russisk spionasje mot havneanlegg
m.m. var også brakt på det rene.
'? dager senere, den 26. feb ru~kspederte Divisjonen et skriv
til
I"orsvurssjcfen i 0st-1<'innmark om skjerpning av overvå.kningen, På. side 2 i dette skriv heter det bl.a.:

«Forsvarssjefen anmodes om
studere hvilke o b j e k ter
'-,.men de respektive forsvarsavsnitt som kan tenkes å være
utsatt for k U P p, og om disse er tilstrekkelig sikret, om
alarmberedskapet er tilfredsstillende ved de oppsatte vakter
m. v. Divisjonen vil minne om
at kringkastingsstasjoner og radiosendere må antas å være
særlig sannsynlige objekter og
nødvendige forutsetninger for
et kupp.
•
Kort redegjørelse for hvilke
objekter som ansees truet og
hvorledes de er/, tenkt sikret
skal være ved Divisjonen innen

5. februar.
Divisjonen vil advare alle sjefer' mot den illusjon at deres
egen avdeling er immun rnot
kommunistisk smitte. Man understreker betydningen av å
sørge for indre observatører.»

Samme

dag

som

Divisjonen

i folge ovennevnte s!criv skulle ha

mottatt en slik kort redegjørelse
fur slcjcrpet kuppberedskap fra
obl'l's\ Faye, forsvarssjefen i 0stF'illlllilark, hadde dennt' ferdig til

avsendelse det skriv som forfatteren elskverdigst, i sin tid blant
flere andre dokumenter fikk stillet til disposisjon for gjennomgå.else og avfotografering uv den
mangeå.rige sjef for Varanger bataljon og tidvis forsvarssjef i 0stFinnmark, oberstløytnant Edvard
Os (se faksimile på denne side l.

oen uker tidligere var UtrykLie blitt
Kirkenes
som sjef for overvåkingen der.
Han sto i intimt samarbeid med
de lokale militære myndigheter,
ikke minst med stubssjefen hm!
oberst 1<'uye, kaptein Søvi!t, og

ningssjefen Jonas
N
beordret fra Oslo til

~;}

'lIi~,,~ it,
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etterretningsoffiseren ved staben
løytnant K. A. ! Marthinsen, menn
som noen måneder senere skulle
bli landskjente i annen sammenheng.
Også Jonas Lie fikk del av Divisjonens direktiver. Og han gikk
til løsningen av sin oppgave med
ganske særlige kvalifikasjoner og
kunnskaper. Som det fremgår av
hittil ukjente aktstykker, som det
senere kan bli anledning å komme tilbake til, var han på. tiden
for Hitlers maktovertagelse i januar 1933, til stede som observatør hos, sjefen for det prøyssiske
politi I Berlin, Rudolf Dieis, og
fikk der en særlig Innsikt i det

·muterlale man der satt .Inne med
om kommimlstiske og andre former for kuppforsøk, respektive
gjennomførte kupp. De' erfaringer utnyttet han ved sin tlllrettelegge Ise av den politimessige beredSkap i Finnmark, ganske særlig I februar 1940.
Her gjengis i faksimile det forslag Utrykningssjefen,' Jonas Lie,
utarbeidet og som han signerte
den 14. februar 1940, foruten den
skisse han hadde forsynt det firesiders oppsettet med.
Disse
prlmærkllder
forteller
med all ønskelig tydelighet om

Det hemmelige skrivet fra oberst Faye om «Skjerping av overvåkingen», var stilet til sjefen for 6. div.

r

I
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""il frykt som hersket i februar
ugså hm; Divisjunen i Hardel høn~r lnl.~d til det
bakgrunnSl11atl:riaJe
sonl
l ra del rus:..,ioke angTt~p pa F~inn(Jf,-;

l.~':ld

(lg-

Jj"[l'~

\)!)prørHregjerlIlg

oppreUelSf'll

av

huusi-

111.'.. lrlll{iivt

7. juni, Cl' del nødvendig å. være
uppmerkSOlll på denne Bide aV
~aIlllnenhe.Ilgell.

De her ofIentliggjurtc aktstykl{er er ilnidl~rtid bare en hegn~n·
t)t~l eiel av {',t l'I1Pg-et. .stIHTe kildt:Illaleriull' liUIU gar knger Lilhal{l~

i tiden og også. rekker fram til
det tyske angrepet på Norge.
For å illustrere en annen vik,-,vel' Nord-Skandinavia. For for"U,clsen av de dispooisjoner som tig side av bakgrUJillsproblemable truffet dels av forsvarssjefen, tikken før man søker å. belyse den
gCiwral Ruge, dels av fylkeo- sikkerhetspolitiske linje, slik bl.a.
den norske regjering opplevet
Ille-nil Gabrielsen og major Lindkick-Larsen etter at Konge og den fra det russiske angrepet på
Regjering hadde forIalt landet den Finnland den 30. november, turlUl

teller om hvurdan sl!J.gokygge ..

SN
O

ll~ falt tunge og ille\',u'slende inn

/,
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Frykt for konllTlunlst-kupp I nord de det ha sin interesse å undersøke hvordan den davwrende forsvarssjef i Øst-Finnmark, oberstløytnant Os, vurderte risikoen,
ikke for et kupp, men for et russisk brudd på Norges nøytralitet
på. grunn av den utsatte situasion som oppsto da de russiske
pper nærmet seg den finsktfurske grensen de førsle dagene
av desember.

sen, en serie etterretningsrappor- nom presse og tj"nestellge kanater om hvordan den bebyggelse ler for øvrig om de forsterkninsom finnene svidde av, kom til å ger man etter ordre av regjering
ligge nærmere og nærmere den og generalstab sørget for li. sende
norske grensen. Under disse om- fra Trøndelagområdet til FilUlstendigheter
fryktet
forsvars- mark, så høyst alvorlig på situasjefen at de russiske styrker kun- , sjonen.
ne komme til å føle seg for sterkt
I tillegg til den begrunnelse
fristet til il. søke en erstatning i som var angitt i det gjengitte ted~n intakte ni.'ke bebyggelse legrammet den 5. desember til
like ved grims , Resultatet var Divisjonen og som er dekkende
et telegram, se >:'it i chiffer til for forsvarssjefens motivering, er
forsvarssjefens umiddelbare foredet all grunn til å. minne om hvorsatte, 6. divisjon 1 i Harstad. (Se
dan Stalins innsettelse av regjefaksimile neste~itle.)
ringen Kuusinen i Terijoki umiddelbart etter åpningen av det mi1) et var ikke eil å. undres over
at den lokale forsvarssjefen litwre angrtJp utløste alvorlig bebåde på. grunnlag av de spe- kymringpå framtredende poli-

SN
O

Da russerne gikk til angrep på
Finland, kom krigen fra først" slund til å bevege seg også.
ærheten av den norske grense
i Øst-Finnmark. Sovjetiske fly
bombet
Petsamo
og
russiske
landsstridskrefter drev den finske grensevakten noen mil sørvestover, slik at finnene den 4.
desember sto fire mil fra Petsa-

Etter hvert som finnene tral,k
seg tilbake, sprengte de broene,
ødela mest mulig av landeveien
og svidde all eller i hvert fall den
vesentlige bebyg~lse ..~ -slik, '. at
det aldri ble ord -tUig hu,s~y å få
for sovjettroppen"e.~ Som Jedd i
den brente jords taktikk gikk
landsbyene Kuivll.lahati, Koivaranta, Tøllevi og senest Salrriijarvi den 14. desember opp i flammer. Ildhavet langs Ishavsveien
kunne sees helt til Kirkenes.
Dessuten kom tallrike beretninger over grensen med de 1200 finske flyktninger som etter hvert
tok seg over til norsk teniotrium.
Den lokale forsvarssjefen i 0stFinnmark, oberstløytnant Edvard
Os, mottok allerede de første dagene av desember, i første rekl<c
gjennom løytnant K. A. Marthin-

.... onas Lie la fram anllkupp .. plan

rno.

sielle
informasjoner
han fikk
gjennom E-offiseren i sin stab og
de opplysninger han mottok gjen-

tisk og militært hold i det øvrige
Norden. Det var il;lidlertid den
konkrete militære risiko som

Sjefen for utrykningspolitiet, Jonas Lie,
utarbeidet dette PM og laget denne
skissen (over). Det ble sendt forsvarssjefen I Øst-Finnmark midt I febr. 1940.

15

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SN
O

Norsk rr1ililaerl lorslag

Den senere hlrd~Jden, K. A. Martn
sen tjene~tegjordc i 1940 I nord, 0,.
han samarbeidet med Jonas Lie. Dette
skrivet, fra 1940, røper at sennepsgass
V~H' et aktuelt «va pen» alt den gan\).

opptok obcr~t1øytIHlIlt I~dvurd Os.
Det hul' han også. fremholdt under samtaler med meg for et par
,\r siden. Oberstløytnanten er l
rYlpllornt i(h~n deHHV!~ITI.' II v

Oberstløytnant Edvard Os fore510 I
chiffertelegrammet (over) il. svi av
mindre deler av bebyggelsen like v~d
den norsk-finske grense I Øst-Finflmark for å unngå å friste russerne
til å etablere seg på norsk side av
grensen, og bryte norsk nøytralitet.

døden.

Det

var

deii

gfl t l ved
l{onl{rele

militære risiko som fikl{ ham til
il frykte at en fortsaft finsk brent
Jords taktikk kunne gjøre del
opplyste, bebygde Øst-Finnmark
på den annen side forlokkende.
For å. hindre at den norske be~<{ggelsen ~kulle kU111n: [fl en Elil,~
[Jl'ovoserende virkning og dermed

Helte Norges nuytra.lltet pil. alvorlig prøve, var det oberstløytnant
Os i egenskap av lojal forsvar/<Bjef fant seg beføyet til å. ta. inltia(iv"L
[)d kom 11IlllllerUti ikle" noe
omgå.ende svar på hans forslag
om en norsk anvendelse av den
breIlte jords taktikk ut fra del
gau!-:ike :Jpe~iielle preventive lnotivgrunnlag. I hvert fall var man
pil. unsvarlig politisk hold innen
regjl!ringen Nygaardsvold. lJtenrilcillepartementet,
Generalsta-
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av Øst-Finornark skulle svls
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"ksimile av det hemmelige brevet til kommanderende general fra
divisjon om overvåkingen i Nord-Norge. I skrivet hevdes det
dt det forcg:,r ,en livlig virksomhet blant våre kommunisten> og
at det fra russisk side har vært drevet forsøk på spionasje.
6.

ben I Oslo m.m. ikke villig til å
gå så drastisk til verks. Det for c
teIler noe om hvordan vurderingene også varierer alt etter avstand og trykk av visse politiske
og militære faktorer.
Uten at enkeltheter om den poJitiske vurdering er kjent, kan
det være grunn til å fremholde
som et generelt synspunkt at en
slik forholdsregel som foreslått
i hvert fall hos en mistenJ{som
j(rigførende stormal{t kan tolkes

tuelt tilsiktet. Det kunne kanskje
fortone seg som en forberedelse
på å delta i kM gen. Og når det
samtidig ble sendt, etter norske
forhold betydelige forsterkning~r
nordover til styrkelse av nøytral!tetsvakten, kunne disse beredskapstiltak få en annen tone og
betoning og selv virke som en
stadfestelse på en feilaktig utlegning av tiltak som ville ha vært
en lokal anvendelse av den brente
jords taktikk innen norsk grense-

Det kan drøyt tretti år etter hold fant man å måtte foreta en
begivenhetene være grunn til å annen prioritering av konkurrertenke over hvilke ]critiske timer, ende sikkerhetspolitiske overve!døgn og uker som den militære elser.
lokalsjef gikk igjennom - samtiUnder en permisjonsreise til
dig som man blir seg bevisst hvor Oslo ved juletider fikk oberstløytmange aspekter militære tiltak nant Os av kommanderende genekan ha eller få, hvordan en aksjon som den foreslåtte ut fra det rai Laake vite at hans forslag i
lokale perspektiv skjedde ! en telegram av 5. desember hadde
sterk følelse og i tro på hva lan- vært medvirkende til at man fant
dets interesser sett under ett å måtte beordre oberst Wilhelm
l{Unne være tjent med. På riks- Faye til ny forsvarssjef i øst-

Horn noe annet og nter enn evell-

ornrlide.

politisk

t:«~"'~~~~

"

.

~

;.

iP} ~)I.

"~IQ ';,:,tde vanskeligheter som oppsto for For-,
'!tlr ,,\.t;

I \~ "

I

;1.,

,I:' l'~'

•

'0 '"

,il

Dlilitært

ansvarlig

F'innrnark to uker l:it:llere.

' I , " ' } 't,:"-;'<'/'

'

'ii ".Clen større politiske og militære bakgrunn
'r
't

og

~." ~'~

svarets Overkommando i Norge etter 'uf
konge og regjering hadde forlatt landet. '
•

~,

' , •

,,,

,'-

-r,

'

'"

"

,

>)

"

<

•

., •

(.

It

\
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J:::tal1den mellom den hevdvunne oppfatning og det
.cc . egentii;:::j: ::kjedde i 1940 kan gi noen hver en støkk,

::>~L:ver statss.tipendiat SVERRE HARTMANN

denne

kkelen, 0,:1' hem blant annet kommer nærmere inn
general

Huges

reaksjon

Nar"4kavtalen først 19S0-årene.
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hOliedbestemntlelsene

på offentliggjørelsen av

General Ruge fant kildematerialet i Sverre
Hartmanns artikkel i Dagbladet 26. juli 1952
<<interessant».

Hartmann redegjorde for hovedbestemmelsene
i Narvikavtalen også i Dagbladet i mars 1954.
Her er genåal Ruges reaksjon på redegjørelsen,

-

N

rh~nlli; il{ke uvesentlige del av vår
li;\;.:j,;)nale historie }<Ilnn,,' lett ha
iddl ligge·nde up!tald,.'j i !trlkr
:! "~\I 1\"1'1'. Kan:"l\ \\' jJ(H'Il h;.tdcl!.' :\Tl',o

,.i'.l 1','1

(·n 1(Q'lkJ, ,Il lyld:eJlg

forskningen star overfor en veldig utfordring. Det forsøk som
gjøres på å levere et bidrag i disse
spalter, er meget beskjedent, Men
kunne det, sin ufullkommenhet til
tross, anspore og inspirere, ville
forsøket og resultaten·e av det
ikke ha vært forgjeves.
Det kildemateriale som underbygger artikkelserien
Aktuell
onl general Ruge og bl'givenhelene i Norge sommeren og hosten
Ul.lO, ·hadde sitl ene utgangspunkt
i dell originale krigsdagbok for
Gruppe XXI, den tyske overkommando i Norge, for sambandsoffiseren" forbindelser med forsvars(,jd ltu).;'c og hans stab i tiden lO,
til 27. juni 1940. 'l'il selve krio-sdagboken knyttet seg en rek].,e
originaibrev undertegnet av bl.<..
general Ruge og hans stabssjef
oberst Hansson. Som det vil ".tt
fram av det følgende, fikk get~~!lH:}' o).;~ losnil1g'er. Også hitltorie-

TIDENs første nummer etter krigen, l nr. l i 1945. Og han brukte
et sitat fra «Feer Gynt» som et
memento og som en advarsel: «I
anelsens mangel har fyren med
hoven sin beste angeL»
I dag har datateknikken økt informasjonsmulighetene
enormt.
Men samtidig er det blitt enda
vanskeligere enn tidligere a orientere seg i en verden der vi far
kastet vill' Idodes totalinfonnasjon i brokker og bruddstyklwr
inn over fjernsynsskjermer vin
satellitter, i tillegg til presset via
andre former for massemedia. Uncle,. disse omstendigheter er behovet for en så vidt mulig sannferdig orientering om vår nære fortid blitt enda større. Vi trenger
fast grunn under føttene. Vi trenI Jet var Johan Scharffcnbcrg ger ærlige utgangspunJ{ter når vi
.';.>11i
innledet Sill artikkel .JlPP- sil,ler inn morgendagens proble-

orges historie mellom 1905 og uvitenhet. Men det er i hvert fall
i dag er dessverre stemoder- et uverdig standpunkt for en na.
lig behandlet. Det foreligger sjon.
«Ennå er langtfra alle norske
storre forskningsoppgaver cnn alforhold I f905 eller under den
menheten tror. Derfor kan det
første
verdenskrig
1914--18
ogsa hende at det eksisterer felklarlagt. Bør det vare like lenge
ter som overhodet ikke er kartfør hele materialet til Norges
lagt. Men forhapentlig vil det
historie 1939-45 blir tilgjengeilelet) finnes paralleller li! det
lig for historisk forskning og
nl0rklagte }tupitel Olil del SODl
offentlig kritikk?
.skjt_~dde i perioden juni ---DO vernDen slekt som har gjennomber 1\J.l0.
levd denne tid, har .større rett
Hvordan det lykt'es li ta ttlk i
til il få vite hele sannheten enn
de avgjørende utganj.;spunkter til
etterslekten.
kanlegging av disse hendelser, er
Vi bør kreve OPPGJØR NÅ,
en historie for seg-. Vanskdig-hetsbi,rleinnad og utad. En "enio·
;J;\,kn U)~ u\'ht~nt!,iglll.:l!.\lt HV tilhet" som bygger pa folkets
lcldi,:hetens g·ullsl UjlIlL'r slu'cllIuvitenhet, er innvortes ratten
l1lellde perspektiver. Eildene til
o'] gir ingen styrke.»

(;.J(jl~. NA!I

Jlll:rl

disse un] i S.A,\l-
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D

avtalen

F'(Jrsvarl~tb

,sUIlL

(~\'t'rkornnw. nd(} inngil<.k _Ine~

Den tyske

U\'l~rl{OillnlanC1{J

1

TroIldh.,illl den 10. juni 19·1O, n\edfDrt.i.~ i:Tl opphl-'Vl'lsl' av lkn fal\:t lslu' l{l'lg~lil.slalld u~; t llJ-pliklcl
forsvat':-:;'sjefcn IlH...'d den non;ke
fOl'SVanHnakt, sonl han underskrev
pil. veg-ne [lV, til ikke il. gripe ti-!
,"[qll'n mot Ty~ldml(! "lkr deLH ,,1lil'rle ror l{rigen~ vanglwt. l Jet
leir set:" r:jøre it føre l.JlO\'is for ueLle pil. flere innbyrdes ueivhengig"
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av G. divisjons tapre holdning innnJlnrneS den ned('n:~dåt'nde ærefll,lIt' Ve<tilLgelsen; er clerfor logisk
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',fj~rnskrivertelegr;jmmd av 10,
lu.rrj,.1940, fra den tyske "verst- ,
1!~iu·1I1rll.ll1dcrcnde i NUf'~Je. [lenGt" I
"';on" Falkenhorst (p, t, Trondheim) til· rikskommissær Terboven. Oslo:
«For O~res elskvt!rdiye lykkønskning og Deres varmhjertede deltagelse ber jeg også på vegne av
de tropper som står under meg
å f j fremføre en hjertelig og ,oppriktig takk,
Den i dag avsluttede kapitulasjon for den norske forsvarsmakt
ender' en ka.rnp, sorn like til slutten ble fort ridderlig av vår motstander,
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har tu.kelag-t IIluligh..;t~ne

';)pdage de tvilstilfelle som

h,i!'

II.::"l:ligget i rikt I110n,
r"orstt' stunr1 bh.: Troncl-

()'it.:rsatt o~
miLl" satt opp
ele forskJel~
L,
,',,,'sl<ritter, Diss~ feilaktige
al'" '",1' er s:\ blitt

11(~1; ;,;:~vt,Llen

r

I i

i

j

~:Tunnlegl;t~nd~

""

.. l

u\>er:w~tt~l.-)t'n

feil

forelig-~

av

on.kne

~\~)I:{Jn~:j\I~Il

"llt_'ndl's
L,'hende

oz,
Bt:din-

g-ur. :,";, '

i.t'.'

tidt.:r'

':':1 -,'.'1'.

De

hilsener

hal'

reU::::t

h.\fl:;

ta[Jfr..:

Sf.l~d't

.:t

av

Of"),,,
..,AbkornnWIl?, n,:':"
pla..':i\.~rt
nkl i ,:ll'lTl~t try1{k fur
l)t.'t er
jt";: .. ' 'Il~ lned ;l ,')l'ttl:
soro
!'!rt i t8}c.'lerl, slik at rnaD

in"",·
t; ,,'

t11 It oppfatte elet :;om følidd"lban (·tlt\l' snIll. innledI' ',. sclv,; "vLdt''', A ttpi\. til
" !'ndn~t

"

'lt2ns~:..\,:r:I,l,,'
r;1'

c!.:~',:.;:'ulle

bL'.:

'<:~<l~n:

:k;~

" ,',. r; (,', \ :! I

bt?-

furst~t!rur·"nl.~lC:.t.:rl,:
(fl ,)

~.\

ut'jjOf't..:

~cn:sbldJ

et

i

den

tyske nlilitære historie:,

l<>Jn" 1-.Jl-

fnl'.\,..! under'·::;:'./'t.:v,:t av

·r

i"C,)\/(~n

1.,.~I;':ltl.ll:i·, :";;I~,forildl)ulin~:::ll::'
: '.J 1'.

~<. t~

n

wc:d

fJrt'.:i!'.:r'

011Sr<eiiU

tinlr'j"

,:~t:{"

avtzlkn: D'.=t V;"l" den Ill)f''.:ik...:'
D,:t '1Zirnrne uttrykk benytt,~'i I c!c.:r1 d\t~
r ,LJ t!,;Jr11: HJ5::h':I' Nielsr.::n LI'I,kr·,kr(~\I /1:
L; f~ f,: " r \j j {; ri -

ndl.:rt;flc1l'
',/lld :,,'

(;'tll

no,",~

Trondh,.::rn U'.'rl 10'1'\
t/cJ.~ljghet hvorLian 0,':11 "'1>1
I

c.:).l;lf;.-lttCt

,:1.ul~;::jOll.

n ) I'~

"

,., "

\o- ,1!l I. r,:

n I~

o~

til

vilske!"
~>-;r:ej':ll

tje!i~':9crr!

:::.onl

De

[)iet!

og

h.1per>

je~

Kunne VVt~rbrif1IJ'':.

v.

Falk~flhorsb>

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Kapitulasjonsavtalens ordlyd:
tpSamtlige norske stridskrefter
legger ned våpnene .. "
nor::;ke stridskrefter forplihtt.'I' ~l'~
til ti kgF-'i..' ned ~·hPIlt'J'l!' ()f.', il .. kt.~
grilw til d('IlI (til \';"tpt'U I 1\)1' Jzri!lyns \'aright'L, er del i [HlY gr:id
llJl:ttul'll).; n il'se 11<,tt" ,,,'', lllnlt>rl-

gl'ls('r." inneholdl's i o\'erensl<unl::'~
tt'll.'i ~ ·1, og gjeldet' tJPhulldlinge'Jl
:,\" fangene og: rettpIl Ul ti. ba~ri..'
h'1.udvapen. For å illuslrere detll'
ilar Jl>~, utarbeidet en t"nkt ph-

ning

\'<ilrl.:ltslig l\:onll'aht

dl:

H:refllllt'

lh\ting,>l;:.;vt'.
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Il;t

li\'(~r :~~

pa

side 17.

SOlll

gj",'nRls

I

Oversettelse av innledninyen:

·:GJENNOI\lF0RINGSi3ESTEMMELSEFi i samsval' med S :1 i avtalen
av 10. juni om den nor"ke forsvarsf1lakts vapennedleggelse.))
Dokumentet "om er dater·t 19. juni 1940 c"

0vel'konHllando, av

sanll)alld~offiserc/l,

undertegnet av den tyske

,n~.lJor

Neef, og for den Ilorske

ove,'komrnalldo av oberstløytnant R. Roseher Nielsen. Dette er det
eneste kjente kapitulasjonsdokument SOill foreligger i original. Og det
viser' at cia værende obe"stløytnant Roseher Nielsen har knyttet sin
under&krift td en forrnulel'lny ~Olll Ikke (~ttcrlatcr' floen tvil onl hV;i
hovedavtalen tok sikte pa, ikke en våpen~till~tand for ti. divisjon, rnen

en våpen nedleggelse eller kapitulasjon for hele den norske forsvarsmakt.
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Dette dokument er pa sett og vis det mest inter'cssante av bamt-

li~c "ktstykker' Vedr'(H'encie den norsk-tyske kapitulasjonsavtalen
JO. juni 1940. ; Ivor-for' det er' t;,'; viktig, frerllgar av hovedtckstr
0l:1 (Jr-eier' seg Ulli et utk;.(st til k~pituJasjons~vtale 60n1 det freI
sf-urte hovedkv,lI'ter for den tyske overkommando i Trondheim
:\V

,e",lte stabens iOlker-tlbsakkyndiac, over'kr-igsr-dtsdonHlrer' dr.
Dur,;nsky som var blitt tilbake ,,,ed r-eststaiJen IJa KNA-llOtellet
) U~lo! fOl' fo/"halldJinvene begynte T1t~tC dag. Selve tek&h:n til lH;M
9/'lntl~tn til pa 2 lyder i oversettelbc: I,Hemmelig. Nedent:ittlende

betingelser er hva

rnan

har talt sikte pa

over'for den

norsk,"

oVer'komrnando:

Innledning: I betraktning av clen t"IHe holdning den

norske ",

divisjon har vist, innrorllrne~ den for nedleggelsen av vt),pnene ne-

clcnst<"tende ærefulle beting<!j,ser:
P'l. 1) De norske stridskrefter' til lands, til vanns og i luften legger ned vi\pnene og forplikter seg til ikke å gripe til dem (vi\pnene)
under' den pågående krig, det være seg mot det tyske rike eller
dets for-bundne.)

De tre sidene utgjør den fulle tyske tekst til kapitulasjonsavtalen den
10_ juni 1940 klokken 17 i Trondheim. Det er en avskrift fra det tyske
utenriksministeriurns politiske arkiv

i Bonn -

rned

lopende nurnre

022146- 48 og referanse til Pol I M 8299 g. bilag 1.
De viktigste bestemmelsene er § 1 hvoretter samtlige norske stridskrefter legger ned vapnene og forplikter seg for den ptlg~endc krigs
varighet til ikke a gripe til våpen igjen mot det tyske rike eller
dets forbundne,
S 4 Cl' den del av avtalen som inneholder de "nedenstående ærefulle betingelser» som er nevnt i honnørtillegget for § 1 i selve avtaleteksten.
~ 7 inneholder bestemmelsene om forelopig ordning av den militære
~r-ens~vakten i Osi-Finnmark, De to bataljoner og det ene battel'i
s",,,1 stb under fylkesmannens onJre. Det er denne § 7 som ble endret
u,J supple,'t gjennom punkt 1 i Narvikavtalen av 11. juni,
.: 9 vr":r at det utelukkencle er den tyske tekst som ha,. gyiclighet

SN
O
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(lOI'skt~ terTitoriurn. Jf.:g lJernerker: Hvilken stat ville friUl

kr i q'.;t...HI'lene i et land, hvis den befant seg i krigstilstand med dette ,arid ','
D t~ tr\ o b i I i ser i n ~l e fl
ble gjcllrlOrnflH't hos al!c tre for':-,van,SJI"I'flcr i hel e Nor 9 e, ikke bare i Nuru-Norgt.
c.) D;;n svenske rcgjering friga LI e i 1\ ter n e r tt: fl or s t{ (: a Q Id L1 te r, derunder Is,t:r de soldater ::;U Il l horte til 1 , divisj()fl :j~H\l fl~a
:;:;yd-f'ior·yl' var gatt uv(.~r til Sverige,
'
d.) De norske 9 l' Il C r (l ler, SOfTt i~<ke hadde bundet sc.'U ved ..ercsunl. UllillcJt a sette iveI k ITlotstanJsh;Jlldlingcr rnot ujt211 tysk..! fj;::nde)-,
Lk ... Il It' hil vå.'!'l fUI'pliktet til etter sin t:rnbcd5l'd.
(', \ C,.rll.'rjl Rugt~ benyttet t.eU ~\Idl'i doV anleclnlflUl'j\ tll ;j, !-\()[llI1H:
llrln;t det ty~ke fangen~f.<.ap, noe SUrl\ ville il.l vært en ktt ~~d" fo,' ~\ZUl\
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det utk4i~tct sorn

l,,1

·"ståeirlde)}
~)"nne

privatrettslige elVV~I'n: {'(Jnet ti!

l(vcldcll den 9. juni) heite I' det
i § 1: ~Die norwegischen Stn,it-

poenu ct ),

kl;IT'yjørl~

ilem firma Antirust AJS og
-"lor- Stålberg er idag innnedenstående avtale:

kr-afte zu Land, zu Wasser und
in der Luft legen die Waffennicder ... » Utkastet var sendt
tilbake
til
Trondheim
same
kveld kl. 22_15 og har på dette
punktet same ordlyd. Endringa
til «die gesamten norwegischen
Streitkrafte» har altså kame
inn i Trondheim etter dette tidspunkt, og det ligg nær ~ tel1kja seg at formuleringa er endra da det vart klart at dei
norske forhandlarna ikkje hadde fullmakt til å forhandle om
alle land-, sjø- og luftstrids-

b{~traktnin<]
av direktør
t:rgs mangeårige virksomL", i firmaets tjeneste, inn,'",,".',0$ direktøren nedenståenSt:\i'.

.,_.rliu e fordeler:

Direktør Stalberlj trekseg med øyeblikkelig virk-
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gaardsvold, utenriksminister Koht eller forsvarsminister LJungberg
:, ha sdi. avtalen i august 19·\0, da de ble eksaminert under forunder..,vkcj~t;11 til Skancke-:::.akell 1947.
Dette eksernplar <lV kapitulasjonsavtalen fulgte reyjeringsarklven"
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Delte utsnitt av det eksemplar av kapitulasjonsavtalen av 10. juni
sonr general Ruge sendte med kurerekspedisjonen av 12. Juni 1940,
er bemerkelsesverdig. Sammenlignet med faksimilen av den tyske
korr-ekte tekst fra utenriksministeriet I Bonn bemerker man at ordet
A b k <) m men (avtale) er satt med sperret trykk, slik at ordet
n a c il ste hen des ___ nedenstående som det står logisk bundet sammen med glir I bakgrunnen, ITlens ordet A v ta I e rnarkerer
at selve avtaleteksten begynner. Når så det annet kolon, umiddelbart
for paragraf 1, er blitt erstattet med et punktum, forsterkes inntrykket :'V ~l selve avt"len begynner umiddclbatr eHel' A b kom men.
Und1.'1 Ul' ()l))~tendiqht:tcr U' det ikke rart at. rnan tror det el' en av-
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st'rene,.., kOIn l !:Ilanu under fol'ImndHngene i Trondlleim. l virlee-
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Hgheten ble
avgjort den
telsene som
avtalen. Og

!JJ()l

I,'lldring.
'lI
H,u)',t:S
'l,lyLnallt 1{IJ;;(')w1' NkJ.<;('ll.

rer med distriktsoffiserer. For det
var <len siste kategori som ble
holdt utenfor yrkesoffiserbegrepet
Of; derfor sl,q>p valget nll'llulII ,\
Il\: ho\'('dlwSlPltlIlH'.I:;c t111(kr lngt'll
OlllHleuchgl1el kUllIle LJlJlJfatle:1 SUJIl avgi æresord eller a ga l fange
noe annet og mindre enn de nor- skap. Men det foreligger en a_
s)w stridsl<refter til lands, til nen endringsforskyvning hos gevallns og i luften. Og for del fjer- !lcnt! H_oscher Nielsen SOlll unekde ved å henvise lil ulJerslloyl- telig er ganske interessant. For
nant H. 08cher Niel.sens egen UIlclcrs)<rift pi\. det dokumentet som han mener å erindre at denne
l'l ter sin ordlyd ikke innbyr Ul unntagsordning for «dislriktsoffi-

dc'l klart ut tillegget om de ærefulle bdingelser III G, divisjon
"1: 8 1> var phtssprt foran ~ 1, da den-

D~t betyr rned ~~ndrt;
kapjtul;)sjoIlt.;\ytall.:n~, is l

urd

sin vilneforklaring for Oslo byrdl
i Jacobsen)Loberg-saken
~O, mars i år fortalt e g;(meralma-

kall oq

jur n.wwher Niel!)en bl. H, Olll hva
han oppnådde under kapilulasjons-

leses etter sitt fulle p:'iyuenue.
l elet f()l't'~;lll'nL1e h"d" det latt Si.'i~·
fin' forsl<j\'llige

forhandlingene i Trondheim. Det
heler i Arbeiderbladets rderat clag-en t'Uer, 21. lnars, Hide 1~):

rna

;It

floen \(\1:
itff~\ .'rl'. l->"\'i~;l'i. for
d\,t V:1J' d,'Il. Ilu! ;~]\.\. (or.c)\"ll'~;"
l,takLs kHpit1Jh:~j()ll !l:\r l{UIlll('j J'll1'1:::; \'('(1 t'l~
;·~IUi'_i;:..~it.~~\. lu~';i:-~'r;. ~I ,l,:.."
IJd1~ av (lYt:.kll'.lc-;lt:r1, Yt'd <t -..;,~iJ;
Jll\';lho}dt- :ltl';'l:.;tl't til :lvtakll,; j;\)., ,', \lll'~)t t'l III I l,' 1 ,I' i ,~ 1 1111'<.1 1\1'11 \.' [1-
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~(Dct jeg oppn5dde under Trund·
heirn-torhandlingene 1I.::.t!' at æreSordet on' ikke igjen il gripe til
v,apl:ll, skulle begrense seg tit hva
tyskerne ka'lte yr-kessoldater, det
ville
Norge si yrkesoffiserene.
Det ble oppnadd at dd ikke skulk
(]jore,; ()jeldendc for vernepliktige
offiser·cr.)

Hvis ArbeiLlerbiadel:J referat ('!'
nøyaktig-, må H.oseher Nielsen her
ha j'orve!{slet verneplil<t!~e offise-

dette Sl'orsmål først
IL juni, under drøfresulterte i Nf1rvikdel er I'UIll<t 2 i N"r"ikavtalen som tastsiar at distriktsoffiserene ilt)<c ~kulle regnl'S til yrkesoffiserer- Dermed
har l li. an, så-vidt ~.;1'1.Ji.)tUH.~.s, !.~ll h.lu.l"
lH,I{reflelse på det Hoseher Nielsen
hl~Ilekter, nenlllg' at han har vært
med på NarvikavtltleIl, som general Busehenhagen s8. ettertrykltocli,; lia!' stadfestet. Celll'ral Roschc'[
Nklsens rcttslig" lorldaring i Osi"
Byrett synes dermed ,\ ha fastsltl.ll
hant; egen luedvlrlul.illg ved oPPreltelsen av Nurvikavtulcll.
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I EREN OG
forbi ndeise med «Nytt lys på 1940»s~rjen
l.Ilwbadet Aktuell bør vel fore til at Regjeringen tar opp saken,
skrivel' historikeren Sve r r e ~a r t man n i denne kommentaren.
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PåtaleF'/lyndighetens aksjon

-1- fl,;

"Jl vil vel tro at det bildel vi
l(;gnd l 1945 og årene like ettrr, er det rette eller det helt ut
nyan.'er'te av begivenhetene i 1940.

for~klliJlgsre.sultal(:ne, U;.( (kt sto
særlig lydelig for mcg hvor nøe! ..
vendig det var il kartlegge s,\ omhyggelig som mulig den rettslige

HV()J'c!:tn og hvorfor sl{ulle Norge
V<:kl'l' Jloe ene.stående i Ba hell,s(:ende" Historien er stadig i støpe-

hasis

Bkjt'cn, den eldre historie mindre
furd': ,Il'[ uu)e)ter opp avgjørende
li. ildvlr111tcriale enn fordi nye

Ilytt(

tilk" I,dk".!' kildene annerledes, i
lys :\\. sine egne erfaringer. Likevel ,T det en solid avstand til histori,:skrivningen i enkelte diktatUI sl al(')', uer de sklftenue politiske ;wlljunkturer tolkningsmessig
kan l('(le til de rene saltomortaler,
all l,l tt'r.sOJll Illukthaverne ser ~eb
tjem med det. Stalin har sannelig li".,· fått lov lil il. stivne i noe
skje')!::,

l", r'

'li!.n nye t id~

historie og den
Sil);;Ci' c' samtitishiotoric melder der
S!';i-' '~J:.,lr(-l stor(~ probleJllC'r. I{jt:nl
\

kildv111ltleriale

tulke::; ofte

,sva:rl

forslljdJig under' innflyteloe ,~v
fonl':lrlmer og f"lelser. Det har
lett l "l' IL skje rasjonaliscringcr.
Del ';"IIl kanskje er faren i el dernol{.nlti, henger intin1t sarnrllen
rm·d det som selvfølgelig primært
L'r Ul avgjørende fordel: de 11l:lTlge lJ,\lligheter for forsloling og fri
mctlIlJ;;oytring. Men vi skal ileke
være blinde for at disse tilsynelatende objektive muligheter ofte
har ~nevrere grenser enn vi kunne on.'1h~~_P~,- cen-- [lnnen side har
\;,~:r:t i(;t':dbildc HV fOT's}{ningen, den

kalJliLj" noe ensidige dyrkelse av
den, u,'i en overdreven respekt for
vitvL;,lclpsmenn og imponerende
al"
',.i,;ke titl!'r. hidratt til at
/fl\l~ j' ! ":ltilliugcTl il<Jee Ilar va.::rt t~t
sti

t

ferrneut :::IUln den burde,
'~r,-:tatur har rllan trOA,'; alt
til ti 1llOhiliHCI'l' fOI'L·~tiI
:!~\Jl vil lWrso!lifl.c;crt JlJntl\'t

~'.,l1Jlt;l'It·(1t-:-, l

"

dt'llll,JO'util'l.

at Konge og Regjering var dratt
i eksil, og etler at kapitulasjom;avtalen var innghlL SImlle det
vise Heg at dt.'Jl a){sppt,'rlt> historiske og rettslige uppflltning av
kapitulasjonens innhold og rekkt-vidde holdt stikle, slculle det godt
h'jøres <'L forsvare g-eneral \1{ll~(:s

diHP<J,sisjotlt:r

\I\'lTrOl'

d L nOHike

kilderna.leriale ug analysere dl't
salIl vilt ighetsfullt
lin der ull! \'lLelse av rad, slutte og Illotfo~·I..'
stilling-pr fra flere gode J)ll.'I1n, 1 l l r
dt.:Il fak tiske ltrigsti l:ita.IH.1 ojJldlDrl
i og lned TrondhcilIlsavUden av lll,
jlltii 1940, og hadde fonwareejl'fen
pa vegne LiV sarntlige norske
stridskrefter forpliktet seg tit ileke
~L gripe til vapt'l1 for krigens varighet, kunne [!laD lettere fOI'sLl
ll\'()nIHIl (jUo Hllf:!,.l' under lryld{vt
:1 \'
ell
libV!ll'latl2nde lU.1la::;trofal
utvikling i ~ vest ug i øst tant Beg

sporslnfd ...>t (JIIl hvorfor ikke rl..~gje
ringen tJl.'I'Uvet harn hans fOl'luelle
iunl{sjoll sorn forsvarssjl'[ eller al

'l

r

beføyet til il. opptre på nasjonens
vegne som det syntes - utenom
kOll?Y og regjering.
livlL skjer n~l.r en, for::lvarssjpf
l:.:upit.uJ('rer og legge~H~u vl'tpIleIll~
ful' sin arn18 for khgens vang-het? Ja, da trer han' ut av funkojon. General Ruge hadde regjerirWYIle bl'myndigclse til, il tilby

t,\':il\\'f'Jl\: illHSt.illlllg H.V fil'lldtllf:,'fIvlelle, og !jørge for Il overlate den
Lildiskl' makt t.il dem i el Norge
Il . ~r ,d\kupasjuIlI.-'1l var i ferd Ille\!

;\ l'lJlliJynlvs, I dvt OVt:I,\Ii}ck lJalls
I/l'j Ul!llll'kLif_~t'(k hadd~~ saLt Hill Ull-

u!lck-r

l\:apilulasjoIlSti\-

laI>'!). lHldde Otto Ruge i foi'hold
!l1)!';;3k lov qg' Ilorsk konst it u:'j()!J i1cl<\.~ THlf:n rettslig ~;tntt!,'i S(I),1

l fjor vi,r tikk lak i det
\'il<lig~tt' priInu.:rrnateriale
'(',':Hlt-' pel'lddt'll juni ·riUVl·111f,ll,
V;t!' .!('!~
!!wd t'H ~~ung
·t' at dl:t klJn!i\.~ lill U \'l'l'() J'-

«overSU{OIllIrHln~

LIerende Jor de norske lund- og
"jostrids}ac/ter» til karakteristikk
av sin egetl status. Overhodet er
Ruges
forrnelle
b.emyndig·else,
hans eV('Id lIelIe stillingsfullrnakt og

letterl' for il. ,lil. rot pli.
Illl"lte at det senere er lh'Stl n;l<}{" v(~d n~HultH
ligv,/'r ( ' f l d{j{l.~ lHI:'r1 fare.

1 tHO, lH:leg nel~en

folk i dag og overfor historiens
domstol. Det er lllulig jeg tar feil
i sil mil.le. Men jeg fant det. ihvt'rtfall notivenui b
.,dte all kraft inn
p-,l 11 skaffe til \'('1'-' del hest Illulige

(kt':;j':rift

~i,'r

l,"~

fon:lvan'\sj('f

l;ar den ::Jrtk:..dte llistori:.::dte

.1I,i!lj~,;

'o't ' (;"

tidljgl~I'l'

for

Ollo Hu!;es oppt.reden i tiden e!.ll·r

lig autorilet og vilje lil personlig
lydighet. hos tidligere for'melt underordnt~de.
Og det besto, med
tysk godl{jennelse og av praktiske
Ilrsaker, dter inngILeisen av den
nursk-lysl<e hoved!j.vlalen a v 10.
juni 19·10 fremdeles et norsk hovedl{varter til avvikling av seg
selv og sine styrker. I den anledtling l)le dd knyttet en >Jpesicll
sambandsmann til det norske hovedkvarteret pli. Nordmo. General
Ruge benyttet imidlertid lenge etter, således i skrivel"e av 17. juni

t 11

IIi',ill:l'l'

f.,_dl,·'

HJ1d,

ih,lu,~

:1 ~JrdI't:

,,'

I \'

llilll

}{I11IlIlC

rol~~I'Jl,'

nH:d rettsvlrkniIlt; t'i
vlIl'r instrul.:;,s, d~t va'rl~

1:1 Illajor Lllltlhiick-Lan;en elryJI{eSlllllll!~ \ ;ltl)rli';S~'ll. b~il
I.'l' r;\"l ~;(','" lli·.v'·\':: h,,::
;;;1.'
,';r.J -

.'~(tl\

han neLlc:l ,i bli nll,li lil St.ururi-

tUTiIlia

og I-tegjehIlgen

-

l\.UIHh-!

trenge eIl forsvarssjei
et problelll sorn det blir nødvendig å gli.
nærmere inn pli senere, i foruindeIse med behandlingen Il v Kongens
ug
Regjeringens stilling
undddelbarl før avreisen til StorbritttJ1llia.
La rneg su.

~-- for jq; gal' videre
-, fil. ryddet av veil'n en misforstlidse. Dette er ingen HARTMANN-sak. Det er en RUGE-sak,
og en fylkesmann GABRIELSENug lllajor LINDBACK-LARSENHak, om mfln vil. Det er ihvertfall
ikke noen Hartmann-sak nllr det
gjelder de overordentlig viktige
historiske problemer som foreligger. P:l.talelnyndig~etens plumpe
ltlllgl'ipell til og med pit el tids ..
punkl ua forskningsresultatene
hare sil vidt var begynt il bli publisert, har heller ik)e8 skapt noen
HartIllal1Tl-salc Det er ing-en sorn

l'l'

::Jlktl't.

l)[ltalelnyndigh(~leIl

rneu

herr Ril{sacjvokatens velsignelse
har brukt meg som en nesten-siktet Ul fL skaffe seg en prosessuell
aclr:llilv til il lwhle illn ct politiInv~1:lIg 1un·dnlingsUPIJurul til 1'01'ul'rcdc!0,) av eventuelle rettslige
avhuL
Til ti,'lllle dag har jeg hver)ecn
lm slat);; .. dv<Jkat eller nlcsaclvokllt
l'lll'I'
V!l

!J()liL: lHottatl

lJllH;t.I~~·

dt.~t

\,H'l't~

t'lh:r skrHlli t ;

i-Icg

11l' Ilven·,

deIse, ennsi orientering. Statsadvokat Hlikon Wiker fremtrlidte
i fjernsynet i Dagsrevyen, uten
at jeg visste om det og uten at
jeg sli eller hørte ham. Jeg har
aldri fatt en bekreftelse pli hva
herr Statsadvokaten sa, ennskjønt
han i høy grad omtalte meg og
mitt vitenskapelige arbeide på en
ll\li.te som inneholdt en innebygget
injurie. Etterpli korn professor
Bratholm i 22-nyhetene over radio med en kommentar som satte
meg i søkelyset i forhold til injurielovgivningen. Jeg tillater meg
Il. mene at herr Statsadvokaten og
herr Riksadvokaten har forsømt
sin aktsomnets- og informasjonsplikt overfor meg. Likevel er det
bIll l en så.)mlt Hartmann-sak, til
Utkelegging av de nasjonalt viktige problemer som Cl' i ferd med
a a vdeldces og allalyseres, etter et
enormt og overordentlig samvitlighet~fullt
forarueide. Jeg har
aldri glltt så dypt ned i et sloff,
heller aldri tatt sil. mange gode
menn pli rli.d når det gjelder fl.
vurdere og forstli.. Det er 18 fil'
siden jeg fikk det første kildemateriale i hende, og foretok de
for:;t" uffentliggjørelser i samråd
llled overlege J ()han Scl1arffenberg. Det er 18 li.r sillen Johan
Scharffenberg skrev til general
Ruge og foreslo at vi tre skulle
møtes med sikte på li. sanere dette
viktige kapitel i vli.r historie, uten
Il. fil. svar. Det er halvannet Ill' siden jeg fikk den sisle avgjørende
del av kildematerialet som dekl{er perioden også. under det nye
nazistiske riksstyre av Terbovens
n!",,\(, og med blant annet Ruges
hemmelige inslruks av 21. juni
H140 som bilag. Mottageren av inslrulcsen, major, nå generalmajor
Lindbael<-Lar'sen som også. førte
IH:nvendelsen av 2·1. oJnober 19·10
til lnnenriksdepartenlentet i pennt'n,
borger
for
dokumentets
autentisitet.
Jeg
skal
senere
!WlTlJllC tilbake til generalmajor
Limll>1iclt-Larsens rolle, og herunder påvise at generalen har vist
vilje til å legge fram sine opplysninger ---- Ihvertfall en meget
slu)' dd aV dem .. Jeg vil gjerne
,.. l 1<:senle Bkal vlle al LindbacltJ . ,_1':')(:11, sont gjorde ~n l:.~lilnn~n,.h:

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

,.

..

OKATEN

I

~

"....

SN
O

Riksadvokat D~renfeldt go grønt lys for etterforskningen. Det er et
overgrep mot den historiske forsk ning. mener Hartmann. s~m selv ikke
!HU fått noen orientering om politiets planagte bidrag til forskningen.

innsats som stabssjef for 6. dIvIsjon under general Fleischers le-

de'Ise, ikke er en rnann uten civil-

c(Jurage, av sivilt mot i fred. Men
han kom i et dilemma, på grunn
Il v general nuges «råd~ til fylkesmann Gabrielsen august 1952, og
iormentlig allerede i 1946--48, på
grunn aven uriktig konklusjon
i innstilling ira Undersøkelsesl<ommisjonen a\' 1945 som gjorde
d
generakn hudde visse beten:',eligbeter nwd o. rokke ved tilliler; til KUllIlllisjonen. Slil, skrev
lian selv I en intern rapport.

) } idalcrnjJIldigllC'if.'Il har satt
, gu.ng etll'rful'skning uten at det
ll:l}' Illeldt seg noen fornærrncl e1orllta1t{~
l )"t hl.l!lll\~ da, trt'lti

'\'[' noen sklctnlllg" av de
:l.ktun r

l)I·,'J\·\'J:iH·;I'lH~,

,·1.1er

-- må forutsettes å sitte Inne med
en eks)Jerli~e som po.talemynligheten ilele •. ' uten videre kan se
bort fra, '"lier sette seg ut over.
Ville det ildee ha vært nærliggende o. "n),e kontakt med vedkommende forsker og sikre seg
«inside informatior.., --- i stedet
for å sNte seg til 'ilo\ns e.ller nesten til doms over ha\1s:arbeid etter
il ha studert to !ti.irler som· unektelig nul frerntt I sorn en" to~so i
forhold til det helletsbil(li, som det
er Ineningcn o. tegne, og SOfIl også
var advisert '? A ,gripe slik inn i
)JulJlispringspl'Osessen Ill,\lle kreve
tung t veiende. gnJll[;t:r -t [ra al ck'l pru:;('.ssuelt

kan va.:1'l:

ltltJr

onn

tvllSOlllt

.ska-

ibvt'l't.f<cll

. _.l"
forelih';~'l' rwen ptitr('ngend0
,,·!tov for b. ak:-.;jonere nftl' det var
. it 1'1\ d,'\ rene at pulJllsl'rings:'(;:-i('~Jsen
:1t.L vidt
vur b(~g·ynt.

ll,lsadvokat Viiltpr har, etter hVi~
'essen har oppiyst, bare lest to
tnre, før lHln, e~ l(~r anlnodning
ll'a ('n eller annen' ukjent person

om

det f{Jn'li,<-',,~_~('r hensyn Ul t~t slikt
:1l1t:\.l1 >:t;)jTV p<--'n';(>!Jt'!' :',(lJIt loven
Il fal(j(' \'j rltn in ,L: ..: 1".

runli l'"llllelllyndigheOV{'r:--ltp urgan har ellgasjert
i Hvgjor,,·l.'-{(:n pil- ;:;lik(~ prcnlis-

Nl'ltoPI'

teIl;i

Sl'~;

1)(:1', t~l'

1',l'Hthtt at han meget lett kunne
Lulllme til li berøve en forsker
""IlS aldlvlegitimasjon vedrørende
(il he-uffentliggjor\('
analyser og

dt;l grunn Ul ti. til' pfl :-.w.kens
TIter pl'lllsipielle side ,\li forholdet
mc-110m ril(sac!volwt di;' regjering,
regjering og storting . .Det er gansl", lydelig at den forell'g/-icnde Hak
)J!' lllclIlge 1Il"ter stur'\ en særstilling (pcrsom,n spiller' absolutt lnRen rolle). Og elet som har hendt,
;;jor det llollltvistelig at en ltlok
avg.iorel~c iJd{(~ Im,re beror på et

J.. (JII kl u~jont.'r

sUIll

iTjrJl.~l1

krirninalp(Jliti{~t!

;.,lllLllillg.

tok sin bf~
SlalsadvuJHllcn
burde

11fll'

pAlalelnyndlghe-

sjaltet seg inn l saken. Det vil
kunne redusere veltten av
.illl slult[tnulyst~ av general H.uge,

1 "Il

:SI\

llue j(~g an,ser Illt.'g berettiget til i\.
i beklage på den avdodes vegne. Jeg
Lrur nemlig ikke det er noe do.rlig forsvar jeg har levert for ham
hans disposisjorwr. Heldigvis
J

,l· jeg la~~t fr:lIn lliitt .syn [()l'
n'rllstacnde Ill('nn allerede i fjl1r

11OSt.
~ il

~\

:.l<' Il

For sh vidt kan det bidra
redu:-;cn.' skadevirkningene.
det Cl' ihvertfall i\t1te påtale-

!lJyndighctens f(Jrtjt~neste.

Det burde vel både for Stats"dvokaten og Riksadvokaten ha
iil.!',lt som naturlig og nærliggende
(,l lin statsstipendiat i historie ._.('Jl vitenskapsmann som lønnes po.
1;ln~;ticlshasis

'I't)
'.':t'

for
fr;!

tl
tii

av sUilen (Slortindri \'\' forskning og
J (J!·.';I:.lIil\.~:.'d·l·~;lllt:ll(T

jUI'ldi~l\

juuiciulrl, rnen

og~Ei

i høy grad po. et politisk sltjønn,
Ila en forstl\dse av den innbyrdes
prioritcrinf~ ol. a.. a v forfikningens
frihet i r,,1'lllJlcl lil ,le l ulvilsolllt
onslcverdi~l;

og v8sentli;:;'c at Riks-

advokaten sleal ha en fri stilling
i forhold til de politiske toppmyndighder,
forhold til Regjel'in;.-~

elI.

J ,-'g l1ur :leIv mattet behandle
l1ultstt inIlgtll'Ilde en side av for-

holdet l'egjt~riJlg---r,ilcsadvok:l.t ela
jeg i sin Ud lagl~t forarlJeich-ne til
·.. F'orer uten fOPT Qui:..;ling sorn
politisk og psykOlot..isl~ problem»,

sommlll'r:n og høstell ,1059. I den
anledning hadd ~.i~g konferanser
!l1ed
fhv.
ril<Mdvoknt _ B.aakon
Sund vg l Hilik('~re j~~~Uslhini.st(ir
Asbjurn LindlH)!,."
l\:I!!!!lliLIIIJ.'i:ll\I'1l

Ull)

·den sakalte
IH:t l
p:t
llrj llltl' r-

matllriale, bl.-a. fra fylkesmann
Lindbues privatarldv.
Dlingang var det Quisling som
sjef
for
forsvarsdepartementet
som var misfornøyd med Ril{sadvokalen, og ønsket et pålegg fra
Regjeringen for å fremtvinge en
tiltalebeslutning mot marinekaptein Kullmann, redaktør Martin
Tranrmel m. fl. I den maktkamp
som pitgikk mellom QUIsling og
statsminister Hundseid i den annen bondepartiregjering, falt det
i statsminislerens lodd allerede av
taleti,ke grunner ti avgi prinsipielt
viclln,ld(.'IHJe uttaklsl'r ~iI fordel
for riksll'lvokatens helt uavbengib,e

~tilli!l,~;, JUsti~~IJ1inisll'r LiIldhOt~

dt..' ',;,,:Ct'.II'_· lll'trah.t··
Ilingl'l', Dl:t var lJlJlh:endig at p~J.
llliI1J.,l\"!'\·:1

l

lalelllYllllig'helen fillll uluve sitt
virlu!
uavhengi;;
av
politiske

svingninger

og

poJilbke

hensyn

i dd helt'. Men i det foreliggende
tilfelle, llvar Regjl>ringl'n foreslo
piitalelllyndighetens
innstilling
fulgt, 1'llr det un"dv(,I1<1i" ti drøft«

sel av forslrningens frihet? Hadde
det foreligget en anmeldelse fra
en fornærmet, ville >;p"rsmålet
selvfølgelig ikl,e ha meldt seg,
Men siden Riksadvol\atell uten
noen ytre tilskynnelse utenfor sin
egen etat, har grepet inn overfor
en interesse som ikke bor være
ringere prioritert enn. hans egen
handlefrihet. turde det fremstå
som et alvorlig spørsmål om ikke
den politiske side ved skjønnet,
fornemmelsen av andre samfunnsinteresser enn de strengt juridislte, bor veie tungt. lsiI.fall kan det
lenl<es at RegjeringlIn vl·d Justisllllllisteren kan ha en forpliktelse
lil :i se på saken ug hindre en
l)\"l'i~tuel1

utiOiduing. l'ld

.)~'~)I'~ln;"d

\'i; Ilt SYVl~lltk Ut; ,:ii.,l ~,\:;dj\: Ji..UJU-

fIle ul bellollllnelse i Ldldets Ilusjnnalfors:1nding, SOlll I:lt'l vtulgelig
vil ha aclgang til il vurdere 0/11
Hegjeringell har la.lt tilbl'rlig hensyn til de særlige Jnornenll...~r sonl
foreligger i denlle sa]{, del' retts-

teresser, nemlig hensynet til forskningells frihet og Ul Rilzsadvokatens adgang til. å utfolLje d uavI\(,II):if~ sIcjonlI. Sk:ri Hi!esatlvolta-

apparatets mer primitive vurderingsnormer og kildeanalyse virl<cr som noe av el voldelig overgrep mot en historisk forskning
der sannheten. som regel ligger i
nyansen. En dommer nd, svært
ofte felle en flvgjørelt<" mot oin
samvittighet, fordi 11,,)) ikl,c kan
ta noenlunde midt pli treet, men
må gl den ene part rett. Hensikten er tross ait iI. sknpEjlraktisk
handlingsadgang og 1,18"e linjer.
Historikeren skal iltkc sldfte sol
og vind med så utpreget sort-hvittegning i konklusjonen. Han er
heller ikke bundet av j'dtslivets
bevisbyrderegler. Enhver fornuftig historisk forskning ville uteluklte seg selv om historikeren
skulle spennes på politiets og re.ttsapparatets Prokrustesseng. Derfor
foreligger det i 'hvert fall i prin·
sippet et politisk ansvar hos Regjeringe.n i forhold til Riksadvokatens utøvelse av sl<jønn. Hvorvidt det kan ha praktiskc pUlitlsiw

tt'IlS 1 rilieL priorill'n':-) til 'furLl'cng-

lH)J1HckvcnscJ\ vil vise sPg,

hvorvidt O!l i til/ellt;
ndr !i:.o?lgcn burde bru/cc den myndighet han hadde ifølge loven.
O!l uV.l/jure

Sporsnriild

forelii

Ikke

I

Kull-

rnann-saken. Del 'V (l ,. ikke kunsl'Jtusjondt tilrådelig ut KOllgen gIL
av/mil pa en myndighet hun hadde if"lyl' vår forfatning. d)et 1)(1;:
i((llfall lcorelii;1c tc"hl'urt ",t Kon[Jen måtte bruke sin myndighet
til a holde mulfge politiske moti'veT uorte fra påtalemyndi[Jhetens
U'l'Fljorclser.:.t>

l Danmark er det pi', ing~"n måte
uvanlig at regjeringen griper inn
overfur påtalemyndigheten. Det

sporsnill!

SOIn

hel'

foreligger

i

Huge-salten, er ihvertfall teOl'etisk interessant fordi det åpenbart

foreligger to minst liJæverdige in-
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a ru~s"rne rykket
inn l l,'iuland, rykket
<:ikandlnavlf'
inn i faresonen
Og da Kuuslnenregjeringen i Terijoki ble proklamert noen timer
senere,
trengte
truselen om kommunistinfiltra~jon eller kupp etter pil. den innenl'ikspoli.li.ske arena i Norge og
Sverige. Samtidig bidro Kuusinenel<sperimenlet til il. tåkelegge
Sovjl'ls mulig beg-rensede strate;;iske IIlrd og- styrkl'l istedet mistanken

0111

at

r\ls~·;e['ne

tok sikte

legge under seg hele Flnbnd, ja mer enn det.
Det var kanskje et av Stalins
"torste psykologiske feilgrep at
han trodde det lot seg gjøre å
lose sine i og for seg begrensede
strategiske mål ved il. operere
i det store politiske plan. Både i
Fll1land og de øvrige nordiske
land vakte Kuusinen-affæren forferdelse, vemmelse og forakt '
mange leire. Og det fylte poll
likere, statsmenn og militære med
trykt: Etter F'inland kom kanskje turen til Norge og Sveri.ge.
Delte syn dominerte bil.de nasjonalforsamlinger, regjeringer og
slaboverhoder. Det synes av forskjellige rapporter ,i fremgil. a
utenriksminister Koht i løpet a\
februar 1940 Vill' blilt klar over
sammenhengen, at Sovjet søkte li
skaffe seg en partiell løsning i
Finland med tyngden lagt på defensive hensyn. Ut fra denne overbevisning forsøkte Koht også il.
fil. i stand en fredsslutning.
Men i desember 1939 og .januar
1940 var det usikkerhet og frykt
som preget Norges forsvarsberedskap. Etter våre forhold Ikke
ubetydelige styrker ble stasjonert
i Nord-Norge for å stanse en
eventuell rUSSisk fremtrengen.
Dette bidro i sin tur i høy grad
Ul il. trekke oppmerksomheten
jlll

burot
HY'!.

l\

fru

faren

fra

\'C:::lt

og fra

Konsentnllijonen om forsvaret overfor Sovjet bidro til il.
lamme den politiske og militære
aktpågivenhet ellers.
Del er ikke mulig gjennom et
kort referat å. formidle et riktig
bilde av stemningen i den utvidede utenrikskomite I de to hektiske langvarige møtene den 9.
desember. Men noen få. Sitater og
kommentarer vil forhåpentlig gi
en fornemrnelBe av hvor kritisk
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fortsatte møte i den utvidede
utenriKskomite hin lørdag ettermiddag synes man å fornemme
noe av ettervirkningene i Oslo av
det chiffertelegram s~'m oberstløytnant Edvard Os, den loltale
forsvarssjef l 011t-l<'innmarlt, hadde sendt til dlvlsjone'n i Harstad
den 5. s, m. med forslag om å. svi
av visse mindre deler av bebyggelsen i grenseområdet I forbindelse med en forutgående tvangsevakuering av befollmingen llled
sikte på å unngå en russisk
fristelse til Il. søke ly på norsk
side av gren.,qen nål' alle hus gikk
opp 1 flammer på finsk side som
ledd t den brente jords taktikk.
Høyrerepresentanten,
major
Sven Nielsen, hadde ordet. Han
etterlyste praktiske militære tiltak i Finnmark der «hvo,' et russisk angrep kan forventes Il. komme frem». Vi hadde ikke antitankskyts der oppe, ikke luftvernskyts. Riktignok hadde man utdelt gassmasker, det var bare den
hake ved dem at de ikl<e passet.
Det ville sikkert ikke være mulig for Norge i lengden li. stå seg
mot en stormakt som Russland,
sa majoren. Men han mente ikke
Il. bruke et galt uttrykk når han
sa at vi i hvert fall <kunne gjøre
dem helvede hett -- for lcrig er
helvede - slik at det kan ta dem
lang tid å få buJ{t med oss, og forhåpentlig så lang tid at situasjonen i Europa forandrer seg, sA
forholdene kan bli ordneb.
Sven Nielsen mente at det i
forbindelse med den fure som
truet olla øverst i non! var særStatsminister Johan Nygaardsvold var fungerende forsvarsmideles viktig å ne pi' kommandonister under statsråd Monsens sykdom før utnevnelsen av
forholdene. Han nevnte hvordan
oberst Ljungberg. Johan Nygaardsvold fikk føle hele fordet var kommet mange forskjelsvarsproblemet i Øst-Finnmark på pulsen og reagerte raskt.
lige avdeiinger dit, bataljoner,
batteri, mitraljøsetropper m. m.
nordover, som kan gjøre sitt tll å bake med flyet fra Berlin. Sende- fra andre avdelinger. Alt dette
mannen kjente intet til sådanne måtte ha ell felles sjef, mente
hindre eventuelle transporter.»
Det er iklee mulig å gå nær- forlydender, hadde han sagt. Han Sven Niels(~n som i middagspausen
mere inn på de dramatiske mø- trodde for sin del at Tyskland mellom møtene hadlle foretatt
tene og de Hlungc·uttalelsene som ikke ville holde seg passiv om det visse undersøJ,elscl': }~ldste offiser
alle var preget av situasjonens skulle komme slike russiske krav i Kirkenes, Edvard Os, var en
alvor. Ryktene fra Berlin to dager eller et fremstøt mot Norge. flink mann. Men det var en bi'..de
tidligere om en tysk-russisic de- Formentlig er det denne Kohts viktig og vanslcelig stUling å være
lingsavlalc
vedn,rende
Nord- sondering som har skapt den seig- sjef i Finnmark i disse dager. og
Norge, - etler den polske modell livede legenden om at utenriks- majoren var ikke sa sil<leer pi\. at
av september måned «kapte ministeren hadde henvendt seg til Os var den rette mannen. Han
atsldllig uro, selv om nok enkelte dr. Brauer like før 9. april og var nok dyktig, men han hadde
mølte ryktene med "l{Cpsi~. lTl,~n spurl om det var noe i ryktene ofte vist se.g vanskelig li salll"ilemninblel' !{I)lit hadde hatt en om d fOI·cslående tysle ang'rep på arLeide me(\. Og Sven Nidsen vm'
samtale med den ty~ke cll<l.l'ge Norge og at han da hadde fått ikke siJ{ker pi\. aL han var i bed'affaires og haud" ()f:~;{' kon[c'- det sval' man lcunw.' vente, cl sittelse av den balanse "om skulle
til akkurat nå.
rert lncd sl~ndenlannen dro Briiuer kbrt og tydelig nei.
Oberst Ruge ville være en glimNi,!, man leser referatet fra det
(l<J. denne neltopp var kommet lil-
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man anså situasjonen. Statsminister Nygaardsvold hadde vært
1gerende forsvarsminister noen
_ dager under statsråd Monsens
sykdom og spurte: hvordan skal
vi stille oss hvis vi blir angrepet
og det i tilfelle av at Russland
retter et angrep på l<'inland gjennom Finnmark?
JTungerende
forsvarsminister
var ikke lokalkjent der oppe, sa
han. Og han ville ikke gi seg ut
fur å kunne bedømme situasjonen
l{()mmandomessig og strategisk.
«Men så pass vet jeg at det kan
være fare for, det Jmn tenkes at
ll,u:;sland nå når vinteren setter
inn og myrene fryser til, kunne
finne det opportunt å gå inn i en
av fjordene der oppe og pil den
måten falle Finland i ryggen.»
Nygaardsvold fortalte også han visste ikke om komiteen allerede var oppmerk!<om på det - at
mineutleggeren «Frøya» var gått
fra Melsomvik den 7. desember,
""'n ville ikfte være i Kirkenes før
lfldag den 11. Det l<unne bli
,"pørsmålom å legge ut miner i
de fjordene som man lmnne
["rykte russerne ville gå inn i.
H.q,jeringcn ville trl stilling til
'Yl'orsmålet neste d<J.g.
I løpet av drlgen hadde funrende forsvarsminister btt seg
]entere av do militære autorilder : «En sli k mineutlegging
ville neppe få noen avgjørende
betydning. Men noen hindring
ville det da bety for at Russland
Sovjet-Samveldet som det he1.i r

nå

o

ul-t'n videre kan tiende

sine transporlskip inn Bugøfjorden og Jarfjorden og hva de nå
heter disse fjordene der oppe, ~
:iet Nyg"aarcJsvold.
Man var også !nnstillet på· å
sende «Olav Trygvason» norduvel' med miner. Man var i ferd
lJwd å klargjøre skipet slik at
del lnmne gå nordover i løpet av
'·,!l·sle eller ne,ile døgn: eDet må
han(lles. M~n !can mange gangcr
lid", sitte og" venle pi\. diskusjo~l(;r
og
kOlniU~.inn0tillinger
og
j

ot(:drag.)/

Nygaardsvold var beskjeden og
"t brl om unllsleyldning for
,in llurngll'nde milit.ære saldmnn.'\<:'1'. ,.. M"n jeg forsolwr å ,malelw med delll SOlll s!c,L! rettlede os,;
militært nå i denne tid og- mens
jl'): snakker om disse lliitenc, jean
Jeg nevne at det l{all lenkes vi
111;'\ :.:;ende flere
undervannsbater

11:l'1'1l'

o

..,-

•
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HVA VillE DET NESTE RUSSISKE TREKK BLI?

rende ~jef i Finnmark i den foreliggemle situasjon, mente Sven
Nielsen og tilføyet: «Jey har så

otte vært i oppoi.1Bjon til oberst
Ruge, fordi han etter min mening
i de stillinger hvor han tidligere
har vært, har hatt anledning til
å e/(&perimentere altfor meget,
særlig 'med nye reglementer og
instrukser, Han er i det hele tutt
en 'mann med initiativ, etter min
mening altfor stort initiativ, og
ha,n har, iden selv å ville det, gjort
adskillig skade. Men ingen er
neI/iq 0111 hans fn"'~I'agende dyktighet nettopp til en såd;L1\ 8pe8idl oPPI/ave som dette. Jeg tror
jeg kan >;i at han er villig tll Il.

ta en slik stilling, om han blir
tilbudt den. Han måtte da få adskillir; myndighet til sammen med
fylkesmannen a ordne det som
kan gjøres. For den mann må
være tilstede der oppe som kan
treffe beslutningene.~
Denne uttalelse fra den senere
forrrmnn I rnililærkomiti'en treffer
utvilsomt noe karakteristisk ved
daværende oberst Ruge, generalinspektør for Hæren. Og en del
tyder på at denn!" Rur;es legning

fremover, støter man på den
samme frykt bade i januar og
februar, slik som påvist i en tidligere artikkel om bl. a. de antikupplaner som ble forberedt,
utvilsomt med regjeringens viten
og velvilje.
Inntil Altmark-affæren dominerte forholdet til Finlands motstander Sovjet vår sikkerhetspolitikk. Presset fra Storbritannia og
Frankrike fra slutten av 1939
gjorde seg etter hve"rt sterkere
gjeldende. Og man ble også på
regjeringshold engstelig .for. at
vestmaktene skulle utnytte påskuddet til angivelig å intervenere til fordel for Finland til å

sette seg fast i Skandinavia. For
utenriksminister Koht sto det
klart at dermed v!lle tysl{erne slå
til. A bremse på vestmaktenes
iver ble derfor en hovedsak for
Koht, noe som forståelig nok lett
kunne sløve aktpågivenheten for
faren fra syd. Når dertil kom at
forholdet øverst i nord hele tlden
var overordentlig usikkert, var
det ikke før Moskva-freden den
13. mars at det ble noen avspenning. Men selv etter Moskvafreden ltunne man ikke føle- seg
trygg på hva det neste russis'ke
trekk ville bli.
Det tyske angrep på Norge kom
som en gigantisk forstyrrelBe av

"Olav Trygvason» skulle ilsendes til Finnmark for å bistå med
minering av fjorder som man anså utsatt for russisk interesse.

. ___ ,{:Ig~;~ -}l"ar" ~~låIC 19jennulIl under de

dis!, osisjoner han traff etter kapitulasjonen den 10. juni 1940. Selv
om man ikke vil legge noen 110v"dv"ld pli denn" Enges kjepphe';l 1 den spe~iel1e Hiluasjoll I
annen halvpart av juni 1940, bidra!' nok denne tendens hos vår
fon;\'arssjef til Il. 1ltfylle helhelsh:k:_-l av hall:-: IJlOUV('I'.

sonl inIidlertid pb.kaller
interesse i referatene
fra lnotene i den utvidede utcnriksiwmite i desember 1939, er
li I'or ste~k frykten var for faren
irH ost. flger man utviklingen
l h't

l~t'T!

~;tore

n~stc
meHlIl

nummer av Aktuell tar Sverre Hart-

'.:opp til behandling regleringens stilling

før

den bestående sikkerhetspolitiske
og psykologiske konstellasjon., Vår
oppmerksomhet
ble
kanalisert
mot
fienden
Tyskland,
hva
vi hadde av partipolitiske og
ideologiske forestillinger fra slutten av tyveårene ut gjennom
trettiårene skapte assosiasjoner
som fordterket denne nye prosess
og tåkela samtidig det problem
vAre myndigheter hadde vært
sterkest opptatt av.
Først da Konge og Regjering
var reist, ble situasjonen igjen en
annen. Ganske visst hadde medlemmer av regjeringen og korn
manderende general, senere 101'Hvarssjef, Otto Ruge, vært opptatt av tanken på, hvorvidt det
nordlige Norge kunne risikere Il.
bli delt etter den polske modell,
etter en avtale mellom Sovjet og
Tyskland. Også. nøytralisering~
planen med svensk militær beset
te ise aven linje mot Narvik, hadde delvis sin opprinnelse i slike
overveielser. Det var først da
regjeringen var reist og utenriksminister Koht forgjeves hadde
ventet ytterligere en dag på. en
positiv tysk reaksjon, at østprob)emet meldte seg pany. Samtidig foregiltk i altsellercrende
tempo den tyske nedkjemping av
motstanden i vest. Man kunne
tidlig ane konturene av det
franslw nederlag. Likevel kom
meldingen om Paris' fall som ct
voldsomt sjokk.
Norges tidligere forsvarsjef ble
stå.ende tilbake med et sikkerhetspolitisk problem som regjeringen så å si måtte reise fra da den
sol{te å. sikre sin eksistens og sin
mulighet for å. representere Norge
i Storbritannia med Tyskland som
sin og landets motstander.

avreisen til Storbritannia og også
Haakons kanskje vanskeligste valg_
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forhenværende 'iwtsn\d
Nils Hjl'lllltvdLs bol,
"VI~KSTÅH Ol: VAJtGTID" 1'0,-t .. 11",. for1:atteren ogsil onl situasjonen dagene umiddelbart før Konge og Regjering forlot landet,
den 7, juni Hi10,
Vet siste stal.srrtd før il vreisen
ble holdt ved middag:sUdl,'r dtOn 7,
JUld Pf' BiicJpcgården i 'l'l'(llmH', Utl(H~ih't

Lil

drag

var

1'on~

Blat:--JIlljlllstt:l'eIl;-;

blitt

J Ijcl211t v<:il,

utarbt;ldvt

l";.u·}v'··

0J:

nv

L:IHlerVl;->-

SN
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ningonlinister l regjering ert, og
deretler gjennomgått av st.atsminister Nygaardsvold og stortingspl'l'~id"J1t Hamoro,
1 detle fOl'edl'ag er ud tre punkter av ganske særlig interesse,
Stillingen for de allierte i 1<'rankrike og Belgia hadde utviklet seg
slik at de ikke lenger kunne yte
Norge noen militær hjelp, Deres
styrker til lands, til sjøs og i luften ville' bli trukket tilbalte, ~Un
der disse forhold, og fordi det har
vist seg umulig li skaffe hæren
den nødvendige ammunisjon og
aunet krigsmateriell, vil det være
håpløst for Norge li fortsette kri[{('n,»

lJet SOllI her" sl/tr, PI" da. ikke
bal'e Let det er llilpluHl Il. fortsette
l{rigen i Norge, m,m det Iller omfattende at det er håpløst for
Norge (som stat) li fortsette kr!,;en,
I foredraget fortelles ganske
!wrl om de forgjeves forsøk Bom
er blitt gjort for å bevare en del
av territoriet pa norske ltender,
som et sete for l'egjeringen, 1<'01'handlingene om en demarkasjonslinje under svensk medvirkning
slo feil. Forsvarssjefen, !wmmandt~n'nde g-pnerlll H.uge, hadde <f.ltl1.bef;tlt al Kongen, Kronpnnsen og
Heg'jel'ingen nå forlater 11mdet>,
Siste avsnitt av foredraget henvL~wr lil .::torting:spce.;,idl:Ilt 1-1<Ull\;n./~i ut Lalt~lse. i l';lvertllll Db utta·
l·dst:H fra kornrnandel't..~nJe genend Huge, l følge foredraget fant
ltl'g'Jt'ringen il måtte tilrå at Kon.
(;l'll, !(ronprinsen og regjeringen
0f.~

;.,lurting(. . t.l:l

p n,:\':ddent,

og

Bli

de elnbt-·t.sUl.l:'lHl SJUl hh.t'
lulgt rnt:d Hegjeriugeu, og av ur-

ltUlugt: av

llleen::J ug InarinCI1i:l og luftverncl:3
offiserer som mulig, t'lytU'!' over
til et allIert lUlld fl))' d"rfru. 'L

,

opprettholde dell lovlige regjeringsmakt for Norge,
Hensikten med Il. jod[J.t~ hmdet
a.nl~'i~

ildcp å vært' OllH}ct'l GIn (
hTigen. Vet t'r i \tt fore- ,
gilenuc avsnitt av toredragel Ol',tegnet som hllpløst., Det sla.r uttrykl<t'lig dor der'fn, a oppretthol,l", den lovlig v n'gJel'it1gsrna!{t "
for Norge", Ug del blir enila tyue-I,
f()I't~etle

'I'

Iigere ved de avsluttende setnin-

ger: "Vi mener at en såJ:m flytning' vil være av den største betydning for fremtiden, for "it lenge som Kongen og Regjeringen

fortsetter sin virksomhet i et fritt
land, sil lenge vil det være van"ltelig for fienden il. kunne etable"C" ('n lovlig n!gj"rll1l; i
NOl'ge,.
Del le er sta,tsministerens hovedlmwtilling, som ble bit/dt av KOIlgeil, Ud er lie :;ilall' formulerln)~lT S<.lill inn('!tulder dl' gT'~lunleg~
/;cllde
(or

rorul.sctnilli.~~'r

l"l'gJeringt:lid

og

Hl(Jlivt.'f'

lJe~iutninh

UIll

1\

furI;d \' landel.

:3lill:;ril.d H)eJllI1V"l[ ha<!'k onl
ph :',t'!', for'

keI'

ur',

li

hUflIlt, f,'t"!llldl'J'I"'

vt~(1t.nk

}n'l

\'11

::'U:rl1!J

UdJ
):.)n:
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:wllsis m{,t". n,,\. var i hvert

gjeringen samlet om li. reise til

dagboknedtegneIser. Den framstilling SOIll
dagbol{en
inneholder,
[""ld å føre dette overordentlig
Og til slutt opplyser Hjelmlvelt korresponderer med hva overlege
vli,Lige dokument i pennen. Selv (3. 161) at «Kongen var saJ..nd i Johan Scharffenberg fortalte meg
"pl>!vser han al Ult'llrlksminister at en nå gikk til forhandling med for mange år siden, og ligger også
I': antal,elip; Val" i SVI,rir':e al(- tyskerne om en dem"rkasjonslin- pfi linje med hva oberstløytnant
,,,;( L del lllall lol, laLL pil. ulJe. linder en senere lwnferanse Gerhard Landmark forlalte l fjor
"i'llgen, ~lil, at foddaringen med den samlede regjering, frem- på grunnlag av sin samtale med
al han fild{ "I']ll':aven /lJIi. ,;<]. holdt Kongen at dersom tysl{erne JohlUl Anker i Tromsø i junidageher.
ikke ville gli. med pa en demarka- ne 1910.
! ).. 1 har v,-ert allllinnelig a legge sjonslinje, så fikk en forhøre seg
Men først er det nødvendig å lnavgjørende vekl på tien prokla- om tyskerne ville gå med pa en trodusere Johan Anker noe nærlIl1t::jon som noe senere ble fore- alminnelig forhandling. Regjerin- mere. Han var ingeniør, en fremlagt i statsråd oh" sendt ut eltcr gen var samd i også il søke li hol- stående industrimann som bl. a.
", Kongen og Hegjeringen var de denne utveien åpep».
var formann i styret for Store
__ Men skal man forstå bakSåvidt vites er det første gang Norske Spitsbergen Kulkompani.
g, unnen for denne proklamasjon, det så tydel'ig er blitt gitt til Et verdenskjent navn hadde han
Inll man se den i nøye sammen- kjenne at Kongen og Regjerinyen vunnet som seilbåtkonstruktør og
hvng med hva kon,·ipislen. uten- på et så sent stadium var innstil- som seiler. Som rormann på kronril(sminister Koht ,wlv, har fLnfør~ let på direkte og almimleliyc for- prins Olavs «Norna» vant han den
om dens tilblivelse.
lIandlinger med fienden.
olympiske gullmedalje i NederVed manedsskiftet mai/juni var
I denne forbindelse er det grunn land i 1928. Siden fulgte en serie
han, bl. a i følge sin frcm3tilling til å komme nærmere inn på kong med fremrag-ende internasjonale
"Fra skanse til skanse)." 1947 s. Haakons stilling og standpunkt. seilaser og seire. Ikl,c minst som
1')8/159, sterl,t opptatt av hvordan Under det nordiske historikermøte sportsmann var han kommet til
man skulle forklar'" for det llorske i Helsingfors i 1967 tok jeg for å stå kongefamilien nær og var'
folk at man dro i eksil.
første gang opp dette spørsmål en ganunel venn av kong Haa(. Dette ordskiftet med meg under diskusjonen på plenums- Iwn. Det må man kjenne til skal
sjolv er ikkje berre nok o eg har møtet den 9. august om De nor- man forstå hans noe frimodige
l"lll(t ut no etterpå. Eg feste det diske lands utenrik>;politikk 1939 ytringer overfor Norges konge.
[Hl papiret alt den kvelden og nes·1941. Det heter i det offisielle
OdJ Nansen skriver,
te mor men. Eg tenkte på den referat 1968 s. 221:
«Var igår (25. juni) utt! hos
verkanden det ville gjera på det
Atmosfæren omkring kongens Johan Ank e r i Asker samnonke' folket
om
regjeringa avreise fra Tromsø wr nok ikke men med Scharffenberg og Wormrornte l!fndet, og eg tok alt til å så friksjonsfri som den norske MOller. Jeg hadde arrangert dette
laga i hovudet ei l,unngjering om rapporten synes ~ tyde på. Kong møte - da Scharffenberg gjerne
avferda slik at ho ikkje skulle Haakon var utsatt for et hårdt ville treffe Johan Anker og høre
gjem altfor stor skade for frarn- press, bl. a. fra JOHAN ANKER hans beretning om hans tur til
lida for landeb.
om å bli tilbake og bryte med Nord-Norge. Da det ikke p<lsset
!Jel var altså en l{llIlngjøring regjeringen. På bakgrunn av sin J. A. å komme innover og spise
,.veidet med et psykologisk lojalitet mot norske interesser middag på Polhøgda ba han oss
_Le. Statsråd Hjelmtveit utta- bøyde dog Kongen seg for regje- om å komme dit ut til ham.
ler (24/9-70) at lmnngjøringen rings beslutning, og reiste ... »
Joh a n
Ank e rs
ber e tikke var noe statsrettslig dokuI august i år utkom som et ledd n ing var meget interessalJt, og
ment, den var ikke Inntatt i stats- i det offisielle verk om britisk ga et godt bilde av situasjonen I
rådsprotokollen, den lå m.a.o. utenrikspolitikk under den annen Nord-Norge før kongen, kronprlnprinsipielt i k k e på linje med verdenskrig
Oxford-professoren sen og regjeringen reiste. Han
r~+ foredrag han selv hadde ført i Sir LLewellyn Woodwards framhadde brukt all sin overtalelsesnen og som dannet voterings- stilling i bind I om Storbritannia evne til å få kongen til å kvitte
temaet i statsråd den 7. juni og Norge 1940. Det fortelles her seg med regjeringen - som, som
øg ble vedtatt.
hvordan det var britene som ved han framholdt for kongen, Ikke
Noe av det mest bemerkelses- månedsskriftet mai/juni, da de al- lenger hadde noen tillIt hos det
verdige i Hjelmtveits bok, e'r vel Iiertes evakuering var besluttet, norske folk. Kongen hadde innfor øvrig hva han opplyser på si- foreslo for nordmennene å ta opp vendt at dette vilde være å gjøre
dene 158-161. Under diskusjonen igjen planen med tyskerne om en opprør - og Johan Anker hadde
om hvorvidt det lot seg gjøre å få demarkasjonslinje. Da dette mis- da oppfordret ham til å gjøre
et par av statsrådfamiliene som lyktes, bestemte Kongen og Kron- opprør. Kongen hadde da vært
var i Sverige, over til Tromsø i prinsen seg likevel til å bli i meget i tvil om hvad han skuld.e
tide, før avreisen, hadde statsml- Norge. Kongen troddG at de alli- gjøre - og var nær'mest av den
nister Nygaardsvold til og med erte ville vinne krigen. til slutt, opfatning at han skulde følge Josagt at han ikke ville reise til men at Norge måtte gi opp kam- han Ankers råd og bli i landet.
England, men til Finland, hvis det pen og forhandle med tyskerne
Han hadde skrevet et brev 'til
ikke ble tid til li. få familien med. etter at de allierte hadde trukket den engelske minister Dormer
Ved andre anledninger var stem- seg ut og nordmennene ikke had- som J. A. overbragte og som han
ningen så amper at det så stygt de noen ammunisjon igjen.
fikk lese før han overbragte det.
: ut for regjeringens fortsatte eksiImidlertid samtykket Kongen I brevet stod det at England måtstens. Og hadde ikke britene og og Kronprinsen senere, den 5. te regne med den mulighet at
franskmennene utsatt evakuerin- juni, under sterkt britiSK press, i kongen bestemte seg til å bli i
gen av de siste tropper pluss den fl. komme til England. De forlot landet. Han bestemte seg altså
norske konge og regjering til 7. Norge den 7. juni.
ikke til det, regjeringen og
juni ~- med tanke på svaret fra
Den britiske framstllling har muligens Dormer - fikk overbe. Ty~ldalld på foricllugct om demar- overrasket enkelte her hjemme. vist ham om at det var rett å dra
lla:;JoIl~llllje, ,.ville resultatet un- Men den synes å sta i fullt sam- ut av landet. J. A. fortalte at han
1,agelig blitt enten at hele Regje- svar med norske kilder. Og for å ga opp videre overtalelse. Kongen
. riJlgen var blitt igjen og senere dokumentere dette, gj~ngi.s neJen- fikk reise. Men han gjorde enda
.' 1"l'lsl enten til Finland eller Sve- for det referat som JOhan Anker flere forsøk på å få kronprinsen
r;p:, eller også at Regjeringen ga noen dager etter kongens og til å bli. Disse forsøkene ble altså
"ar revnet, og at en del var reist regjeringens avreise og som Odd forgjeves - men kronprinsen hadh,t. og ~,'1<:1 dit. Jeg tror il{ke al ,Nansen har vært "å. elsl{\'crdig I\. de vaklet sterkt. Han hadde vært
t ud h-at1f!: va'rt Inulig' " holde I"<:-! la meg fil. lov lil å gjengi Ira sine- helt fortvilet. J. A. hadde fremI'~ngland».

holdt for ham hvilken værdl det
efter hans mening var for Norge
at Olav blev. Selv om han ble
fengslet - ja selv om hall måtte
være forberedt på det værste.
Olav hadde forstått dette - han
var villig til å bli _.- og til il løpe
hvilken som helst risiko. Han var
fortvilet over -- hadde han 5<>.gt
- at han ikke hadde fåttanledning til å yde noen innsat.<o;' r det
hele tatt. Han hadde blitt 'nektet
å slåss •..
l midle.rtid, kronprins ·Olav reiste
med sin far og regjering~.-;""'Jo
han Ankers overtalelser "hjalp ik ..
ke. Avskjeden med dem hadde
vært gripende. Kongen hadde
holdt en liten kort tale ved en enkel middag som ble hotdt. Han
hadde takket alle dem som hadde
stått ham bi gjen nem allc de
35 år han hadde levet i Norge og han hadde vært sterkt beveget
da han forklarte grunnene til at
han nå forlot landet... Johan
Anker hadde også sagt noen ord
til takk til kongen og hadde
forsikret ham om at Intet kunde
endre på' det som var hendt I årene
som gIkk. Kongens stilling I det
norske folk ble uforandret. Deres
Majested har vært en god konge
for Norge og slik vil De gå
Inn i historIen hva som enn
måtte skje nu og I fremtiden ...
Johan Anker hadde fulgt kongen ned til kaien I Tromsø da han
dro. En liten båt hadde tatt ham
og kronprinsen og adjutantene
deres ut til den engelske krysser
som lå lenger ute på havnen. Johan Anker hadde ikke orket å bli
stående til krysseren forlot havnen. Han hadde gått hjem.» Såvidt Odd Nansens dagbok.
Johan Ankers beretning gjennom Odd Nansens dagboknedtegnelser gir selvfølg'elig ikke noe
autentisk blide av hva flOm foregikk i kretsen omkring Kongen
dagene før avreisen til Storbritannia. Johan Anker selv var ingen
politiker. Han var en personlig
venn av kong Haakon, han kunne
tale åpenhjertig med Hans Majestet og gjorde det åpenbart også..
Men derav kan man siett ikll:e
slutte at Johan Ankern anførsler
og argumenter virket motiverende
på kong Haakon. Kongen var en
mann som tok selvstendige avgjø-I
reIser, og som i all sin ferd var
preget av ønsket om å være en
lojal monark.
Det er ingen grunn til å tvlle
på at Johan Anker har uttalt seg
som han har gjort. Det finnes
mange vitnesbyrd om hvor lite
formelt han kunne ytre seg, s('lv
overfor landets konge. Det som
har interesse i r\'fel'ntet, er det
totalbilde man tross alt sitter til-
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1:.!1 J)i(~dvirlu~nde Lil .tI han hle he-

I
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i

bake med aven lWr1g'cl:: dilemma,
hvordan han i sin person opplevet
hele folket kvalfulle situasjon som
I løpet av ukene !:lom fulgte kom
til uttrykk I de politisk sterkt
avvikende tendenser ! LondonNorge og Oslo-Norge.
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:-:;pon~l

hu:;

ViU'

].;:unge

og

kronprins (~n o\'crordentlig
stt'rL \'iljl! til ;\, ~;()Jidllrist..'l'e seg
ll,,'
,ill folle \'i vet fra illl(in' killi,
b:\de J:U!lge)l lJ", l.;.ronprin""l. . ,,r' villig lil CL bli lilhake. og
h\'Ul 'lan kong Eaa.kot! da han forst
\,:d '.; lar uver al llnns konstitusjo;Jllkter forutsat [(. landflykl;.' L,': ::-;;un01f'!l rned ceg:jeringen,
Hz ... , II\.)lte IlJ(:d fl forfel{te det

regjering fortsatt skulle Imnne ha
sete pli. norsk jord. Svenskene
;;kulle sorge for li holde CII clemarkasjonslinje mellum et tyskL,eoatl Norge og et fritt Norge i
\'{q)enstill;~tand

rned

fienden.

l~n

slik ordni1lg matte selvfølgelig
forutse! L(' at Norge ikke forte
krig mot 'j'\'skland Ilenfor terriloriet Norge heller. ,Del synes
apenbart, sd\' om det' aldri·' kom
sil. langt SOllI til forhandlinger. For
! yskcrnc hadde ild,e vans)telig- for
" gjennomskue at det var ug-Icr
I mosen, at dd norske utspill ikl·:e
sl(jedde av styrke, mell aven regjering i ytterste nød, Utenriksminister Eoht ble som bekjent t!Ibake etter al konge og den øvrige
reg.~ering var reint. Han ville vente nesLen 2·1 timer til for at Ingen
sjanse skulle forspilles.
Hva Halvdan Koht skriver i sin
bc)k «.For fred og fridom i krIgstid 1939/'1(h (Tiden Nors), Forlag
1957) er ikke uten interesse for
synet pli. regjeringens motivgrunnlag. Det heter I kapittelet ~Regje
ring pli. røming»:
« Det var mangt og mykJe å
greie med I det jamdøgeret, mangt
eg måtte gje ordrer om på vegnene av Regjeringa. BI a. samrådde general Ruge seg med meg
om formene for kapitulasjonen.
Det gjaldt å gjera det klart at om
hæren la ned våpna og kapitulerte, så hadde Ikkje dermed den
norske regjeringa gjevl opp striden for sjølvstendet vi gjorde
ingen fred.»
,
Det framgår her for det første
at Koht har orientert, respektive
instruert general Ruge på vegne
av regjeringen. pet lr åpenbart
foregAtt muntlig. Når Koht taler
om hæren, sA er det I betydnl'ngen
armeen eller forsvarsmakten. Når
den belgiske konge kapitulerte, så
var det også den belgiske arJlleen
som la ned våpnene. Det var Ingen som trodde at flyvåpen og
marine var holdt utenfor. I virkeligheten dreier det seg, om en innarbeidet internij.Sjonal: betegnelse.
Man tale!" også. om a\ et land blir
hærtatt uten ut man ~p. esielt nevner flyvåpen og muriIjle.
Nlir tidligere uLenrlksminister

Dette er viktig li. fastholde av
hensyn til forholdet og ansvarsforholdet mellom forsvarssjefen,
general Ruge, og regjeringen. At
Ruge selv benyttet ordet hær pli
samme måte som Koht finnes det
en masse eksempler pa. l «Krigens dagbok» skriver han i bind I
s. ·188:
«27. mai kapitulerte kong Leopold med resten av 'den belgis),e
hær og la dermed nordgruppens
motstand åpen. Hans regjering
ville hatt ham med seg til Frankrike eller England, men han ville
ikke, han ville dele sin hærs og
sit: folks skjebne.»
Når Ruge heller Ikke ville bli
med regjeringen, men ba om il. få
bli tilbake hos hæren, sli. var det
o;;s,," forsvarsmakten han siktet
til. Hans solidaritet gjaldt begge
forsvarsgrener med flyvllpnet. Men
folk som ikke har vært klar over
språltbruken, har trodd å kunne
tolke kapitulasjonen i juni 1940 i
lys av ordet hæren som uttrykk
for de landmilitære enheter, troppene, Og Kohts og andres bruk av
ordet fred er blitt satt på linje
med uttrykket full militær kapitulasjon, forsvarsmaktens kapitulasjon, Fredsslutning er Imidlertid noe ganske annet enn kapitulasjon. At regjeringen Ikke tenkte
på å slutte fred, var ikke en,sbetydende med at regjeringen reiste
til London for å drive aktiv krigføring, eller at regjeringen forutsatte at forsvarssjefen skulle være
avskåret fra A slutte en full mili-·
tær kapitulasjonsavtale med regjeringens bemyndigelse, på dens
ordre, på vegne av Forsvarets
Overkommando.
Dersom regjeringen hadde hatt
militære planer da den reiste 7.
juni, er det egnet til å forbause
at den ikke utnevnte en ny forsvarssjef etter først II ha berøvet
general Ruge hans funksjon etter
oppnevnelsen I statsråd den 18.
mai. Nå ble Ruge igjen som forsvarssjef, med en tilsvarende stillingsfullmakt og legitimasjon til
li. forplikte Norge i denne egen.skap.
.
Det vil her føre for langt å gå
inn P't det ikke helt ubetydelige
kildclllalcriale sorn foreligger pli
dette omrll.de, og som synes il vi.~e
al regjeringen hadde Lre hovedrnotivpI' for å reise
~ og de var
sannelig gode nok:
1. A hindre konge og re~JJering i
ti komme under tysk kontroll og
det·med gjøre det lettere for Hitle,' å Inkorporere
Stor-Tysk-

land
etter et folkerettslig
debellatio.
2. A sørge for å holde handel ..
flåten på norske hender, m. a. o.
hindre at britene tok den som kollektiv prise
3. Å sørge for at Norge hadde
en suveren regjering som kunne
sette seg ved farhandlingsbordp'
etter en alliert seier.
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t,tlill\i]JllIlkt IUJlls('lcvcnt og uho:'o't~
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lq!,
Pl,

uVt.>rfur

~in

sann, 1I..1'U11-

Ula\',

Cl' tydelig'\' is
'Jen 'l. juni
har vært den kritiske dug.

I 'l'1

ft'n
Cil

\

ar den S::1IIlnlt.: ·L juni ut sjl..'C. divisjon, gt..'llcrul ,F'lei.sill l'ralll f{)r lllvc1Jt'ITlHler av
t}(-t. tJn'v ::;(HIl var for-

It)!'

'J',

av staiJssjcfen, Jllajor Lindog SOlli gikk ut pil.
at l~unhe og regjering burde bli
0.:' :;1"Ue fred med tyskerne.
". V i har gjort vår folkerettslige
pii:'.t.. Det gjelder å skaffe vårt
f,>I,( freden tilbake.· Det er hittil
ikke inntruffet noe som tyder p~
at '/i Iflå kjøpe freden med kapitulasjon. Iallfall er det en plikt
mot dem som ofret sitt liv for landet forst å søke å redde det.
Da det er fastslått at kampen
i N orge ikke skal fortsettes, anbefaler .DIvisjonen at Den Kongelige Regjering innleder forhandlinger om våpenstillstand og fred.
Det er en verdig løsning.»
h';~L-Larsen,

Hvorvidt brevet fra 6. divisjon
har vært lest riv kong Haakon og
har påvirket hans vurderinger, vet
m,m visstnok ikke. Man kan bare
korlBtalere at stabssjefen for 6.
divisjon, som tenkte politisk, beveget sei? i noenluride samme tankebaner som kong Haakon. Ifølge
brevet fra 6. divisjon kunne man,
om landets lovlige myndigheter
unnlot å
istand våpenstillstand
og fred, risikere at det ble dannet et nytt regime med tyslc godkjennelse eller under tysk tvang,
og at det ble godkjent av de øvrige nordiske land.
Ila regjeringen filcl{ visshet for
a t de allierte ville trekke seg det'i1,itivL ut IlV Norge, fikl{ den
Oi~'<\ fra brit iole side det d.d Il.

f,.

~',j~·l1uppta
d',:Il :':it':dcalte l\1u\vinc,i·,I'lidan. 1'Jl..'t flirte Ul at ulcTlrlh,':iL::l:i:;tt:r E_oht Ulk }tonlakt !11t,'d
~3l!1

svenske

kolleiSu.

Cilnthcr'

u!-;

dc:""Uer fløy til Luleli 3. juni for
il L, svensk :3tuUe lil li legge pla!lCll

vIn

1..'11

cl.t.:rnarkasjollslinj.:...'

lor l·;t'l'!in, DeuJle plan toh
.<::;ih. te ptI. ut dVIl nor.':!l{(~ konge og
;.11)

E:ol'Lt taler oh !)l<rlvt2l' Oln bn.~rt:n.
det lijwnb:crL heller iklee tak
oni IlO en begrensni
til 6. divi~jon. Del er hær~
fOI'~vurs
Cl'

J;.

rnalcLen i sin helq~ .~·.·.i motsetning til den øver'tf{\p~tj'\ll,e niynli ighet, regjeringe-#::, <~~ gjorde
i!lt;f~n fn~d, '~)o rocfl fo'r,sva'rsJnuld.vIl
la ued vapnene og ·kapitulerLP.

Stortingspresident Hambro som
aelv hadde formulert den 8åkalte
ElveruJnafullmakt, var meget engstelig for at regjeringen skulle gå
i
eksil. Oberstløytnant Wrede
Holm, sjef for etterretningsavdelingen hos forsvarssjef Ruge, forteller i sine personlige nedtegnelscr om hvordan han hadde vært
Bendt til militærattasjeen (Hansteen) i Helsingfors i begynnelsen
av mai:
«Først den 10. mai ved 10·tiden
om formiddagen
kom jeg til
Stockholm. Den siste store begivenhet var at tyskerne hadde
brutt inn I Holland og Belgia.
Jeg kjørte straks til legasjonen
hvor Jeg talte med Hambr·o som
hadde etablert en legasjon så vidt
Jeg skjønner ved siden av den egentlige legasjon. Men det var ham
jeg hadde ordre til å oppsøke og
levere bl. a. gjenpart av gener.-·
Ruges redegjøring for situasjon\
etter at kampene i Sør-Norge var
oppgitt. Ruge konkluderte med
at kampen I Nord-Norge Durde
fortsette sålenge det var mulig.
Denne redegjøring hadde regjeringen fått straks vi kom sørfra og
regjeringen var enig.
Ett e r å h a les tre deg j fi>r lng e n e r k I æ r t e
H a mbro seg e n i g. O g han t i 1f ø y e t a t som
5 1st e
u tvel måt e kon gen o g r egjerlng.·en forlegge sl'tt
s æ t e Xl I Jan M a yen. «o e r
ef"
elen I sikkerhet og
p å ri.-o r 8 k J ord.» Dette gjentok han flere ganger og ba meg
sl det ·til general Ruge hvad
jeg ikke gjorde. Men jeg' fikk med
et brev til generalen og der hadde
hann også nevnt det.»

I en kommentar til sine nedtegneiser
opplyser
ober:;Uøytnant
WreLle Holm at ha.rl funt det pinhg å overbringe et ",l urealistisk
forslag som Hambro~ til general
Ruge. Etter et par dager nevnt,'
han saken for generalstabssjefen.
oberst Halvor Hansson. Men Hansson beroliget ham. H.uge hadde
allerede fått fondug'r.:t ~krlillig i
brev fra Hambro.

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Il.

\

~//

1$
FOTO: IVAR AASERUD

./'

""

.....

SN
O

,

,' .-:'" - .

.d

- -...
...,;~<~~, '-"~
.:

"\

. .:

,~.~

..

TORGERSEN-SAKEN:

.. SKYLDIG DØMT FOR MORD?
HART A
SERIE

~ $i~ømsgodset
.',,, ..... ,, ... 1·

.,;

• ,,\ '. -·r."·~

".,' ... ,

~",

r 2 ~ ",. ,." '~'. ,

• '"

•• -.

. •..••

'",

N-

LYS PÅ
DE BLINDE

mot N og seriemesferskap, ....

~ ':"'-".-";-v.'''f.~:''

... ~~:

,o,

lI· .... • -, ~., -:-- •• -:-'

"-, •• :

..

,';'.:

,

".,

• • " ' •• " T'-~.-:':':"";,:,"

_,' ~..,

> ,~.'."":.T''''''''''' ~.~:;,

..~

:\.r~_.,

-'::

..
-_..

,o

70.

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

onge og regjering har forlatt
landet og har gitt meg ordre om å. innstille fiendtlighe,
tene, De kan l dag klokken 20 ur.
derrette den tyske
legasjon,
Stockholm, om at jeg har fått ordre om å. Innstille fiendtlighetene
og ønsker å. komme i forbindelse
med den tyske overkommando,
Oslo, med sikte på forhandling:>.
Dette telegram sendte forsvarr
sjefen, general Ruge, den 8, jun.
1940 til den norske sendemann i
Stockholm, elter at fristen for
tysk svar på. det norske· forslag
om en løsning med demarkasjo~
linje var utløpt. Ifølge de offisielle svenske dokumenter hadde den
norske ~endemann, minister Wollebæk, oppsøkt det svenske utenriksdepartement som kl. 20.35
overbrakte
Ruges
meddelelse
om Innstilling av fiendtlighetene
til den tyske charge d'affaires,
prinsen av Wied.
Hvordan man på. tysk militært
hold kom til å. oppfatte general
Ruges henvendelse gjennom diplomatiske kanaler, fremgå.r på. en
interessant måte av oberst Munthe-Kaas' bok om Narvikavsnittet
1940 s. 214: I sin krigsrapport pil
vegne av Il/lR 16 skriver MuntheKaas: «- - - Mens de to bataljoner av Troms infanteriregiment
traff sille forberedelser for t1lbl'
ketreknlngen, kom det 9. juni h
0800 to parlamentærer fra en av
den nevnte gruppes (Gruppe Wlndlsch) bataljoner til Il/lR 16's Ko
med den underretning at Kong
Haa]tan og Den norske Regjering
hadde kapitulert og befalt at all
lmmp mot de tyske tropper straJ
~kulle opphøre...
Dette er det grunn til å. registrere fordi det korresponderer med
general Ruges telegrafiske henvendelse via Stockholmlegasjonen
den 8. juni, der han meddelte at
Konge og regjering hadde forlatt
landet og hadde gitt 'ham befaling
om å. innstille fiendtlighetene. Det
var slik tyskerne måtte oppfatte
dette. Og det er selvfølgelig folkerettslig sett av hensyn til
bedømmelsen av hvilket forhold
som ble etablert til okkupasjonsmakten - av interesse å. måtte
konstatere at det skjedde en ensidlg- norsk henvendelse p{t diplomati:;k vei fra den rWl'olte forsvarssjef etter regjeringens ordre, Det
er vanskelig å. se at general Ruge
har ment noe annet enn det han
faktisk sa gjennom sin utvetydige
formulering. Og det er for tolkingen av dette norske budskap om
innstilling av fiendtlighetene av
betydning at utspillet iklte skjedde overfor den umiddelbare mllilære tyske sjef og motstander I
Nord-Norge, general Diet!, eller
noen av hans underordnede, men
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på diplomatisk vei via tredje
makt til selve overkommandoen.
Man behøver i og for seg ikke å
cg e avgjørende vekt på at med:ielsen skjedde på. diplomatisk
vei, det er tilstrekkelig å. peke på.
hvurdan henvendelsen skjedde til
dell lYHkc lllilllære l"ppln:J~un~

I

troppene. Jeg for min del følte
det ogsA som' det ville være en
flukt. Og den del av begrunnelsen
at Kongen derved kunne regnes å.
være I felten; syntes jeg var svak.
Vi hadde jo allerede en general i
lGng-lund '-. Steffens -.. - og det
måtte være tilstrekkelig for den
styrke det kunne bli tale om /\
sette opp. Senere kom vi nok til /\
få. en annen oppfatning.
Men alle var enig om at general Ruge burde bU i landet. Neste
morgen, 7. juni, spiste vi frokost
klokken 'h 7 og etter frokosten ble
alle offiserene samlet p/\ generalens kontor. Oberst Han.s.son frem-

holdt vArt syn pA saken og generalen var enig i v/\rt resonnement.
Resultatet ble at generalen sammen med oberst Hansson og
Strugstad og redaktør GotAJi reiste til Tromsø for A fli. regjeringcIUI samtykke t!l li. bU i landeb.
Denne redegjørelsen fra vedkommende avdelingssjef l Ruges
stab er meget interessant, og forteller kanskje noe mindre lnngil.ende og detaljert enn ønskelig
kunne være, om hvordan general
Ruge kom til å endre standpunkt.
En korreksjon mil. gjøres. I Wrede Holms erindringer er hendelsesforløpet forlagt til natten mellom
6. og 7. juni. Det
åpenbart
vært et døgn tidligere. For det
var i regjeringskonferanse den 6.
juni general Ruge fikk endret avgjørelsen og fikk lov til å bU tilbake og lede kapitulasjonen.
Det siterte avsnitt fra Wrede
Holms erindringer bør sammenholdes med hva general Ruge uttalte som vitne under bevisopptagelse i anledning begjæring om
gjenopptagelse 1 straffesak mot
Ragnar Skancke den 25. november'
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Nurge. Allerede dette vllier hvord!Ul kapitulasjonen i juni også. i
"tgangspunktet atskiller seg fra
l1gere lokale
kapitulasjoner.
"elv om man skulle ville holde
!l.pent et visst spillerom for tvll
vedrørende motivet for å. benytte
diplomatiske kanaler, f. eks. ønsket om å. nå sikkert frem eller å.
vinne tid, må. man fremdeles fastholde at en lokal kapitulasjon forholdsvis enkelt hadde kunnet la
seg formidle gjennom de lokale
tyske ledd. Dessuten er selve formuleringen av henvendelsen fra
Ruge utvetydig. Dermed bør man
kunne fastslA at den faktiske
!rrigstllstand ble opphevet I og
med den ensidige norske rneddelse til fienden via nøytral tredje
makt, og at denne opphevelse av
den faktisk krigstilstand I forpliktende former ble låst fast for den
annen verdenskrigs varighet gjennom Trondhelrnsavtalens hovedbestemmelse, dens § l.
Dermed har man en overordentliS; viktig bakgrunn for bedømmel\ av general Ruges initiativ og
.~ndlemAte etter at selve !rapituHLsjonsforhandl!ngene var avvik-

oppholde seg mer enn 6 må.neder
av gangen utenfor landet uten når
han var i felten. Ved at general
Ruge ble med og organiserte disse tropper ville Kongen kunne sies å. være i felt. Et begrenset tall
offiserer l{unne bli med, og generalen Ullll!{et al en del av,overkommandoens offllierer skulle bli med
ham, men helt frivillig. VI skulle
tenke over saken til neste morgen.
Vi syntes det var uheldig om
Kommanderende General forlot
landet. Det kunne gjøre . et uheldig inntrykk ! store deler av folket om hærens og forsvarets
øverstkommanderende reiste fra

Den 12. Juni, to dager etter at Forsvarets Overkommando hadde kapitulert på vegne av den samlede norske stridsmakt, avla
general Dietl et besøk i hovedkvarteret for Forsvarets Overkommando på Nordmo. Dagen etter sendte general Ruge ham
dette brevet, gjengitt I fakøimlle.

1947:

let.

utgangspunktet for det ~om synes å være general Ruges personlige sikkerhetspolitiske og mll!tælinje kan det være naturlig å.
ytte til to forhold, dels hans
(,ppfatning av regjeringens intensjoner da den ba ham bli med til
Storbritannia, dels hans forslag
om Il, bevare Finnmark på. nors!,e
hender med demarkasjonslinje
mellom Finnmark og Troms fyl-

ke.
I sine nedtegneIser skriver den

/ tidligere sjef for etterretningsavdelingen ved J:i. . . . orsvareta Overkon1-

lIlundu, oberstløytnant
HaruJd
Wrede Holm:
"Den 6. juni sent på. kvelden
,'ikk vi beskjed om Il, vente pil, gell\'ralen Born var

1 TrOlTlsø. Han

litt før rnidnatt "ammen med
"b"rst Strugstad som var kommet
.,j.:,nnom Sverige. Generalen meld',~ oss foreløpig hemmelig at de
dli''''le hadde sett "eg nødt til å
Lrckke alle sine stridskrefter bort
"ra Norge ... GBneral Ruge skulle
~"Ii med og være sjef for de nonl.... lO tropper som vmc bli orKanielt I Englanc1. vesentlig' ved hjdp
.' v de hvalfangere .. - el. par tusen
;,Olll

;l1HHll ___ sonl var dp!,. En av hl'-

"T\lllnelsene for dette var at Kon-

::,:eu elter grunnloven ikke mått"

har

HERR GENERAL DIETL
Jeg vil gjerne få si Dem at jeg er takknemlig for det personlige besøk De avla hos meg.
I denne for 065 sa vanskelige tid gikk den soldatiske finfølelse Gom De viste gjennom dette Deres besøk meg til hjertet.
13/6--40'
Deres hengivne
otto Ruge.

~V! hadde den norske regjeringens ordre til kapitula.sjon. Det
var pA det rene at man skulle kapitulere nå.r Kongen og Regjeringen var ute av landet., og nAr de
militære styrker hadde dekket de
alliertes innlastning. Regjeringen
var en del plaget av Grunnlovens
bestemmelse om at Kongen Ikke
kan forlate landet utover en viss
tid uten il. være l f~lten. r den auledning skulle han s/\ vidt mulig
ha væpnete styrker med seg. Det
som da lettest kunne følge ham
var den -del av Sjøforsvaret som
var for hAnden og det flypersonell som kunne skaffes til veie.
Regjeringen øIUlket dessuten at
dd skulle sendes med cn bataljon
av hæren, men v. forklarte at dette var umulig, hvis det skulle la
seg gjøre å dekke de allierte styrkers innlastning:..
Sett på. bakgrunn av at det tidligere var bestemt at Forsvarssjefen skulle bli med til Storbritannia, at han selv hadde vært enIg og at det tll og med hadde vært
på. tale å utnevne ham til medlem av regjeringen, som forsvarsminister, vil det alltid lmytte
seg noen uklarhet til hvorfor general Ruge allikevel valgte A bli
tilbake. Det er grunn til A tro at
han følte seg mindre foranlediget

11
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holdning

General Ruges

Major Otto H. Munthe-Kaas
sen., sjef for feltbataljon IR 16.
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dette og' det kjennskap man må
gå ut fra al general Huge har fått
om Kongens ønske 0111 I:t sUl. solidarisk med det norske foilt, pA
samme m/l.te som kronpriIl13 Olav,
kunne bidra til fl utkrystallisere
et ønske hos generalen om A forsøke l\. sette ut I livet det forsøk
pfl løsning som inntil avreise og
kapitulasjons beslutning
hadde
slMt feiL Da forsvarssjefen' sent
pA ettermiddagen den 9. juni sendte oberstløytnant Wrede Holm og
kaptein Jean Mlehelet av gflrde
for i\. møte general Diell i samsvar med den tyske overkommandos forutsetning under den ,forutgående telegramutveksling, presiserte han Hitt øllHl,e slik: enten
måtte ty~kerne straks besette
Finnmark, eller de måtte gi ham
anledning til fl ha norslte tropper
stflende under norsk kommando
inntil de kunne bl! avløst av tyske
tropper. Vi mMte for enhver pris
unn gA at det rykket en tredje
makt inn under pflskudd av at området li\. herreløst, Hlik at landet
på den må.ten ble delt mellom to
makter. Da Wrede Holm under
oppholdet i general Dietls hovedhvarler

Il ildd l'

lHldt'ITutl(·t

ll'k-

grafisk om vanskelighc:Leue, "endte Huge (F'.O.K.) cll~1l 10. juni
klokl,en 1608 følgende tillegg-sl n -

Oberstløytnant Harald Wrcde
Holm, sjef for etteretningsavdelingen I FOK mai-juni 1940.

!-)lrul{s:

Ref.: leg. råd. v. d. Helden Rynsch,
Berlin den 15, juni
A. H. Steinmeyer.
1940.
0.". 'N. Utland Ill, major Krummacher, meddeler kl. 20.45 følg-

Gr:Jppe
general von
Falkenhorst telegraferer til
O.K.W.:
Dt,,, tyske befullmektigede for gjennomføringen av den norske
armes kapitulasjon meddeler på oppdrag av den nors~e øverstkommanderende general Rug e :
1) To russiske firemotors krigsfly fløy 14. juni kl. 10.52 over
Vardø fra syd.
2) Befolkningen I Finnmark foruroliget på grunn av melding over
Moskvasenderen om at Nord-Norge for tiden er herreløst og at det
m" opprettes en pufferstat.
Gruppe XXI. I A Nr. 1287/40 hem. av 15.6. kl. 15.
Til 2) De iverksatte undersøkelser har (ennå ikke) ført til noe
resultat.

til !J. bl! med l ekBll n/l.r det syn-

tC8 som om det mere formelle
spørsmål om fl skape den tllstrekIwJ!gc' konstitusjonelle ramme om
Kungen I forholdet Ul kravene !
Grunnlovellil § 41, spilte en fremtl'dende rolle i regjeringellil over',vi"'ls,,r, Dette har nal, 0gsl:t væri
lll'_"/! pfl fl rnot"lvcn' genera.1HtalH'Il:·'

r~, d Lil .oin tljer

VIll

li. bli hOH Hille

8tyrl<er l Norge. Dermed bill' det
stOlTe sammenheng og konselcv,)n~ l general Ruges opptredpn
<.1<) nærmeHte .,gene. Og man [01'sttJ.r bedre den formuleringen han
valgte da han via stockholmJega"jUl1ell gjorde Bitt fremstøt overror dr-Il tyske overkornrnando I (>~-;
lo,

linje og en sans for ko'nsekvens
hos general Ruge I nok en sammenheng. Det gjelder hallil forsøk
pl\. fl bevare Finnmark under norsl,
kontroll, :;om et Helvstlmdig Hly!{ke Norge.
Som bekjent hadde regjeringen
pl< britisk rad sokt li fl:t i stand en
forhandlingsloHning

rued

:-i\'t'.I1~,l\

Iwntrollert
dernarku'sjOIl:;lmje
mellom Nord-Norge og den større
tyskokkuperte del av Norge. Så
steriLt var dette ønske at man lot
utenriksminister Koh\ bli till,:d<,('
et døgn for om muIA fl oppfange
en positiv tysk rea~n. For del
tJlfelle hadde man utiJAtbeidet chifrermelding til Konge' 'og' R.e:: Jl'ring S001 eventuelt" ville 'gj~-,re
vt'rl(1t.~rp.i8.

Hh.dt~

bl)\'~~!q-J\l\t{~n

')!tl

~Ad j<'innmark stopP. Jeg ønsker prinsipalt norsk militær styrke I Finnmark under norsk kommando uten tysk kontroll og med
demarkasjonslinje mot tyskenle
stopp. Subsidiært tyskerne besetter Finnmark pA sanUlle mli.te som
øvrige Norge stopp. Første alternativ best for Finnmark som da
kan opprettholde fri handel, fiske
og innføl."el stopp».
Hva som senere fulgte. er det
gjort rede for tidligere i serien.
Det som her interesserer, er hvordan general Ruge søkte il. oppnå
en miniatyrløsning av forslaget
lil den ordning som utenriksminister Koht fremla gjennom utenriksminister Giinther i LuleA den
3. juni. Hvordan denne ide prinsipielt og praktisk kan passes inn I
det totalbilde man mi\. søke bygget
opp av general Ruge og hallil konsepsjon for tiden fra 10. juni inntil oppiøsningen av det norske hovedlwarteret den 27. Juni, vil besl
kunne behandles under sluttanalysen, i seriens artikkel nr. 10,

For ~'n dypere forsL:"l.t'.1::::e av U1viklillgt_'fl i Nord-Nurgl' ",tler kupitulasjonen vil det være nyttig å
foreta en salnnlenligning Jned dl'

holdninger IllaTI har kunnet regiHlr"re l kdelll]e p(JliUske !,rd'ier i

General Steffens, Norges militærattasje i London i juni 1940.

OLerst Hansson, generalstabssjef hos Ruge i mai-juni 1940.
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Oslo-Norge. Ikke minst inieressant er opptakten til rikarådsfor1andUngene under inntrykket av
det franske sammenbrudd. Det er
åpenbart at general Ruges holdning 1 høy grad ble påvirket av de
samm.e nyheter, av det samme bilde av en kontlnentalmakt i oppløsning, Men I tillegg kom den
Jroblematlkk aom ihvertfall bare 1
Ytterst beskjeden målestokk kan
ha lntluert på. vurderinger og
standpunkter i hovedstaden, nemlig forholdet til Sovjet, den noe
labile situa.sjon i Finnmark etter
Moskvafreden den 13. mars og den
forsterkede
ruasiske
aktivitet
ikke bare overfor Flnnland, men
særlig overfor Randstatene og
Bessarabia henimot midten av juni.
PA ledende hold innen okkupasjonsmakten var det selvfølgelig
mulig å. sammenligne reaksjonene
i det norske hovedkvarteret på
Nommo og i de dominerende politiske kretser i Osloområdet. Rlkskommissær Terbovens politiske
opplegg fra den 11. juni må også
sees i lys av dette. Og det er på

det rene at hans reise tll Kirkenes den 16. juni - med Jonas Lie
som guide og politisk bølgebryter
overfor de stedlige norske sivile
og milltære myndigheter - ikke
bare hadde et militært sikte, !J.
markere tysk interesse overfor
Sovjet ved å. heise det rikstyske
flagg, men også det formål å fastslå at Norge' okkupasjonsrettslig
var en enhet. Det hadde avgjørende betydning for opprettelsen m'
et riksråd, en motregjertng til ek..
sIlregjeringen, regjeringen Nygaardsvold.
De politiske kretser i hovedstaden hadde neppe noen forståelse
for den svenske holdning i transitteringsspørsmålet, Sverige var
utsatt for en ytterst kraftig kritikk for det materiell og de tropper som ble sloppet gjennom både
til Trondheim og Ul Narvik. I dag
vet man at tyskerne forsøkte å
oppnå en ganske omfattende transitt av militære spesialister ved å
presentere dep1 som sanitetspersonel!, under Røde Kors' merke. I
betydelig utstrekning hadde tyskerne hell med seg. OK de opp-

",

nådde en ikke liten styrkelse a\'
slagkraften hos general DietIs
tropper. Men nhr vi ikke lyktes i
å sette dem på dør i tide, jage
dem over svenskegrensen, skyldes
det også forhold som ligger pil. vål'
side av grensen. Og da er det ikke
den norske 6. dh-isjon man har i
tankene. Den militære innsatsen
lå overordentlig høyt. Og det var
ingen mangel pa t.apperhet og
innsats\'ilje. Vi hår bare ikke lov
til å glemme hvordan vi selv i høy
grad bidro til å ktte operasjonene
for fienden ved å hygge flyplasser
i et tempo som rikskommissær
Terboven i sin hovedrapport til
Hitler den 17. oktober 1940 karak
terisene 1 særdeles rosende ordelag. Det var et tempo man selv i
Tyskland ikke hadde lett å hamle
opp med. At Terbovens karakteristikk er korrek1 gir dessuten
de samtidige kilder det nødvendige belegg for, ikJ.:e minst daværende generaloberst og statssekretær Milchs særdeles nøyaktige
dagboknedtegneIser.
Derfor må vår kritikk mot
svenskene fremføres med behers-

kelse, Og etter at' vi i dag vet
hvilken kurs vår forsvarssjef i
1940 valgte å slå inn på. etter at
konge og regjering hadde forlatt
landet, ja etter en frykt man også
tidligere, fra begynnelsen av mai,
hadde på ledende norsk politisk
'og militært hold for en «polsk",
deling av Finnmark, bør også kritikken mot svenskene for den såkalte hesteskotrafikk forstumme.
Når vårt forsvars øverste ledelse
fant faren for Finnmark så. betydelig at dell overskygget betenk.elighetene ved ihvertfall et begrenset militært srunarbelde med den
fiende som nettopp hadde tvunget
forsvarsmakten innen territoriet
Norge Ul full vapennedleggelse,
er vi nødt til å. vise tilbakeholdenhet i vår kritiske vurdering av
den svenske situasjonsanalyse. Etter kilder som nå er tilgjengelige,
var den svenske utenriks.lninister
Glinther sterkt opptatt av behovet for en militær styrkelse i
nord. Sverige hadde på en ganske
annen realistisk måte enn Norge
en forståelse av Finlands eksponerte stilling.
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et som mer enn noP annet
'har bidratt til il. vanskeliggjøre arbeidet med en avklaring av hva som hendte pa hoyt
militært hold l Nord-Norge sommeren og høsten 1940, er den fortielse som har funnet sted.
l den innledende artikkel til
serien ble det lagt vekt på å gi et
første irmbllkk i hvorfor et helt
hendelsesforløp har kunnet bli
bortp,. Det har ikke vært behandlet i noen a v de offisielle verker
fra
Forsvarets
Krigshistoriske
Avdeling, hverken i generalmajor
Sandviks tobinds verk om kampene i Nord-Norge eller i oberst
Munthe-Kaas' bøker. Riktignok
har man vært inne på den grensevaktordning som hadde sitt første
utgangspunkt i § 7 i den norsktyske Trondheimavtalen av 10.
juni 1940. Men fremstillingen har
ikke vært korrekt. For man har
ikke i noe tilfelle lagt frem det
kildemateriale som viser hvordan
den opprinnelige bestemmelse ble
endret og et militært underordningsforhold etablert, slik bl.a.
general Ruge selv har beskrevet
det i sitt brev av 23. juni 1940 til
Administrasjonsrådet
( et
brev
som beror i original i Riksarkivet). I samtlige framstillinger bestrides det at en slik ordning har foreligget. og det er
egnet til å forundre ettersom relevant kildemateriale ble offentliggjort så tidlig som våren og sommeren 1952, og det gjennom en
rekke år har befunnet seg mikrofilmer i Krigshistorisk Avdeling
som i hvert fall burde ha vært
tilstrekl{ellge til å underbygge et
annet syn på junihendelsene, om
man hadde studert filmene.
Men det er ikke bare spørsmål
om en grensevaktordning i juni på en tid da behovet for norske
. styrker hang-sammen med at den
tyske militære okkupasjon ikke
hadde kunnet utstrekkes så langt
mot nord, slik at det lett kunne
oppstå et vakuum. Grensevakt. ordningen ble for øvrig avviklet
i og med oppløsningen av Forsvarets Overkommando pA Nordmo i slutten av juni - da Hitler
hadde bestemt seg for -å trygge
grensen mot øst med SS-tropper.
I midten av juli var den norske
demobiliseringen gjennomført
under tysk ordre.
General Ruges hemmelige instruks av 23.124. juni 1940 har
heller ikke vært omta.lt offentlig
. før den ble nevnt i denne artikkelSerien. Den gjengis her i faksi-

Forhenværende
forsvarssjef, general Ruge. Hans
hemmelige juni-instruks ble
fulgt opp av major Lindback-Larsen i august- oktober 1940.

Daværende major, nå generalmajor Odd
LindblickLarsen, anså seg å ha Ruges instruks i ryggen da
han utarbeidet sine militære
forslag høsten og senhøstes
1940.

Forsvarsminister Nils Handal som fikk seg forelagt
generalmajor
Llndb:ickLarsens redegjørelse av november 1955" før båndleggelsen.

00'

mile, og taler for seg selv. fordi
,

den nye kurs hos Hitler k(rm i
. 'kryss med Ruges utspill o~Jrfor
major Lindback-Larsen og henvendeIsen den 26. juni
den
',tv!!ke forbl"oP'~p~"ffl~p"PTl' fra
o

Kommissarisk statsrAd, sjef
for
Innenriksdepartementet, Albert VIIjam HagelIn,
mottok ekspedisjonen av 24.
oktober 1940•.
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::-:Len.".:e ty::.:kf.:rne :::t~g :f«1' li oyerfore sture styrker --- ~8g tnJr f...
erindre .50 00el ;nur.n -- til FirJ.Tr
mark. Det var jo
f0rst~ f01else av
FE.tl'e:r.
for deling a \. FillC:::C8.rk n,e,::

P... L.:Esland .... ar L;I(;TJIAirt o\-er, fhreL

for angrep fra RU:::51a:-ld ]-;-.. ed. E~.
stormakt hadde e:.s.blert seg"
Finnnlarl.:. ;;
Pa samme linje Lgg~r oppJy,ningene i Lindback-Larsens i :-.:::",
tid bl'indiagte rapport a", nov€,r;ber 1955. Ifølge denne framstillin"
mottok :\ord-:\orges Administr&~
sjon i midten av august meddelelse dra den tyske garnisonssjef
om at tyskerne aktet I'i oyerfore
meget betydelige styrker til OstFinnmark og kre"et en IWEferanse med de nord-norske tehniske sjefer i \'E'i"\'E'sen elektrisitetsforsyning, telegrafverk m. '-.
Jeg ,."arslet fylkesmann G!:iorielsen som da var i Finnmark og
vedkommende myndigheter. Fylkesmannen anmodet Hleg om a ta
en tur til Øst-Finnmark for I'i
orientere meg om den øyeblikkelige situasjon og komme til konferansen som fant sted en mandag i midten av august (19.
august).
Fylkesmannen og jeg var begge til stede. Konferansen ble ledet på \'e,F,'Tle av general Dietl a-c
en tysk oberst som jeg ikke hadde sett fDr og ikke husker navnet
på.. (Det var oberst Ringels.) Det
ble krevet omfattende tekniske
arbeider, Under opphoTdet i Tromsø meddelte fylkesmannen meg at
han nå ville reise til Oslo for il.
snakke med fylkesmann Christensen om den nlilitære situasjon og
ta opp mitt forslag av 4. august
(skal være 13. eller 16. august
vedrørende
6.
divisjon).
Hc.n
mente dessuten at ,-j burde ta opp
spørsrnalet også om de norske
politiaydelinger "\'spenstillstandf:n
hadde fasts8tt.
Vi diskuterte hvor de kunne
legges for ikke å risikere sammenblanding med tyskerne. Jeg
tror jeg anbefalte Skogenvarre og
muligens Alta eller Nord-Varanger. Da vi ikke "isBte noe om
tyskernes planer, kunne denne
diskusjon ikke gå ut oyer rent
generelle punkter. Men det er
dette spørsmål det siktes til nar
det i Administrasjonsrådets møteprotokoll i referatet av fylkesmann Gabrielsen tales om de
norske avdelingers <,operasjons-
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overlwmmandoen
Oslo, kom
Ruges planer ikke til a bli realisert i løpet av juni--juli. Det hele
begrenset seg til en muntlig ordre
ira major Lindbacl{-Larsen, en
ordre som måtte annulleres nesten med det samme. Hadde Hitlers nye standpunltt blitt tatt
mindre enn en uke tidligere, ville
Ruge ikke ha rukket a føre sine
instrukser i pennen.
Som det nil. var, satte ut"iklingen i slutten av juni en streI.: Q\'er
:nstruksen. Men den skulle fa nytt
li" noen uker senere, etter at Ruge
og hans stab i mellomtiden var
blitt fort til Oslo der offiserene
fikk beholde sin borgerlige frihet
r;1ol a være fange av sitt æresord,
lTd:::ns Ruge selv ble plassert på
Grini i ærefullt krigsfangenskap.
Det sltjedde da Nord-Norges
administrasjon henvendte seg til
Administrasjonsrådet
den
20.
august med forslag om å hindre
oppløsningen av forsvarets organisasjon i Nord-Norge, og stille
norske styrker på bena. Dessverre
fikk denne henvendelse og det som
foregikk i Rådet ikke noen tilfredsstillepde eller fyllestgjørende
behandling av Undersøkelseskommisjonen av 1945. Da tidligere
stortingsmann Friis gjorde et
forsøk på å få ventilert og eksponert saken og sammenhengen ved
publisere møtereferatet fra Adcinistrasjonsrådets
protokoll
i
Orientering i oktober 1955, mislyktes han. Det ble av aktørene
bestridt at møteprotokollen ga et
autentisk referat. Ifølge avisintervjuer dreiet det seg utelukkende om forslag med sikte på
l tenkt situasjon, nemlig det til_tOlle at Nord-Norge, eller i hvert
fa.ll Finnmark, skulle bli oppgitt
av okkupasjonsmakten og ligge
utlevert stormakten i øst. For å
forebygge en slik utvikling, ønsJtet man på. forhånd å. sørge for
norske militære beredskapsstyrker som kunne mobiliseres og
overta, om tyskerne trakk seg ut,
Som det allerede er påvist ved
et omfattende og entydig kildemateriale, var det intet ved den
militære situasjon i det okkuperte
Norge pe. tiden for fremstøtet
overfor AdministrasjoIlBrå.det som
tydet p~ en slik utvikling. Tvertimot skjedde det en massiv tysk
militær oppladning fra midten av
august, noe bå.de fylkesmann
Gabrielsen og major Lindb1ickLarsen hadde fått vite av de tyske
militære myndigheter, I en artikkel som generalmajor Lindb1i'ckLarsen offentliggjorde i pressen
i slutten av august 1970, om Finnmarksproblemet i 1940 og bakgrunnen, skriver han da også
følgende:
«Men i midten av august be-

,

om.J!~:~)"·~isse

Ovenstående er en faksimile av general Ruges hemmelige instruks av
23./24. juni 1940 til major Llndblick-Larsen, slik den i avskrift medfulgte majorens og fylkesmannens ekspedisjon av 24. oktober 1940
til Innenriksdepartementet.
.

j

omstendigheter er
det grunn til å spørre oljl1 hvorfor man akkurat i den re fortrøstningsfulle situasjon filte seg
foranlediget til å ta et ini iativ selv om det er forståe)i ,at en
offiser har liten svmnatf or tan-
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ken på en oppløsning av forsvaret:"'Fo~a:ret:'av, FinnmaI"k, den 24. Nord-Norges adminiStrasjon overBom fredsorganisasjon. Det forelå. oktober :1940, som bilag til hoved- for de lokale tyske myndigheter.
ikke noe
' behov.· Det skrivet av samnie' dato til InnenMajor Lindbiick-Larsen utarvar tid
de lovlige riksdepartementet, heter det:;:
beidet et P.M. om de retningslinjer
hos re..... ;.>:...
. som tenktes fulgt I arbeidet.
<d løpet a" august kom'. det
.
?~e..?n~:~~l;;:,~:;,~?::~o~ . Var det der- kter
50
t d t å. en til i .....
Eksemplarer av dette P.M. ble
. .
fare som moti- ~ forh~de;;'ee ;'ed R~::S~:rldfj~';.tlevert Hærens sivile administraverle.;. . ,"
og ønsket om å nordøstre grense. De militære for2~:':tsjon og til Justisdepartementet.
,)< hjelpe;',,t:n'.ved et eventuelt tysk beredelser var aven slik natur at':.:Et.e.lts.emplar følger {b~ag.4).-Jo
..
forsvar av norsk territorium, kun.. fylkesmann Gabrielsen fant det ..•. Neyn~ ... P.M. gjenglS l dette
ne m!'ill bedre forstå et sådant for- riktig å gjøre Administrasjons- nummer'cs:\, Aktuell i faksimile
slag. Men fremdeles vil man måtådet op
e ks
på s~ken o
på grunnlag nettopp av bilag 4.
te stille et stort spørsmålstegn ~
sa.:e: o~ rna or l inl Det viser hvordan Administraved det politisk betimelige I å b:Yk L
nmo l
j
•
sjonsrMets beslutning ble satt ut
blande seg opp i forholdet melC'- arsen l
s o.
l livet, en beslutning man forlom stormaktene. Risikerte vi
AdministrasjonsrMet bestemte gjeves søker etter 1 BAdets vedikke å komme inn mellom gigan- etter forhandlinger 20--:-22f8 1940 taksprotokoll. ..Rådet var klar
tenes møllestener _ la vi ikke at det skulle gjøres et forsøk pa over at det bare var Londonveien åpen for ulike farlige mu- å få anledning til å opprettholde regjeringen som hadde den poliligheter og konsekvenser?
et, visst mobiliseringsberedskap tiske kompetanse til å uttale seg
At det var den akutte situa- for 6. Divisjon, om mulig også ffl. i dette spørsmål. Derfor ble saken
sjons problematikk som spilte overta grensevakten i 0st-Finn- behandlet underhånden, og derfor
hovedrollen, synes for øvrig fl. mark etter samme, prinsipp som i har Undersøkelseskommisjonen av
fremgå a.v et PM som vedrører juni. Videre ble de~ bestemt at det 1945 sitt på det tørre sålenge den
den tredje fase i forsøkene på skulle' søkes opp~ettet et norsk bygger sin vurdering av AdminiremilitariserIng. I det P. Mo som tråleroppsyn. Menidet ble bestemt strasjonsråd~t utelukkende på den
-Lindbli.ck-Larsen utarbeidet om at denne sak sklflle tas opp av beslutningsprosess som lar seg
';
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karUegge i de offisielle referater
og protokoller.
Lindback-Larsen har både i de
samtidige skrivelser og i sin
senere kommentar til begivenhetene i august 1940 fremholdt at
forslagene om remilitarisering tok
sikte på å. møte den situasjon som
ville foreligge om tyskerne trakk
seg ut av Finnmark. Hadde han
ikke understreket dette så sterkt,
ville man ha vært tilbøyelig til å
se anførslene under en taktisk
synsvinkel. Det var på tysk anmodning
Administrasjonsrå.det
traff sin beslutning av 6. august
om å oppløse det norske forsvar i
alle dele. ..Det nyttet da ikke
å. komme med et forslag som
hadde direkte spiss og front mot
en så fersk og gjennomgripende
beslutning. Men en henvisning til
situasjonen og behovet for det tilfelle tyskerne selv trakk seg ut av
området, kunne lettere la lIeg
børe.
For tyskerne var dette over-

hodet ikke aktuelL Man befant.
seg i en utpreget oppladningsprosess. og med de opplysninger
som fylkesmann Gabrielsen og
Helge Ingstad hadde gitt i Administrasjonsrådet
allerede
flere
uker tidligere, hersket det ingen
tvil om at man i Nord-Norges
administrasjon var fullt på det
rene med at en slik styrkelse av
den tyske beredskap i Finnmark
,'ar under utvikling.
Det ville for øvrig ha vært liten
grunn for nordmenn til å engasjere seg utenom .konge og regjering i forhandlinger med okkupanten i så vidtrekkende utenrikspolitiske og militære spørsmål. Man har unektelig større
forståelse ut fra nødrettsbetraktninger - for et slikt initiativ, dersom det virkelig forelå. en
aktuell fare for russ~k pågang
og etterfølgende annek$jon. Uten
hensyn til hvilke pl~\ner eller
mangel på planer russtrne må.tte
ha, var det tydelig å. mJrke hvor-

dan tyskerne vurderte sine ITlOtstandere, selv om det givetvis er
vanskelig fl, trekke et klart skille
mellom offensive og defensive
overveielser.
Det massive fremstøtet overfor
Innenriksdepartementet i annen
halvpart av oktober 1940 i tilslutning til det forutgående forsøk på
fl, vinne general Diet! for de norske remilitariseringsplaner har i
enda høyere grad blitt liggende i
mørke.
Når slike planer gjenom så lang
tid har vært forholdt forskningen
og almenheten, er det ikke annet
å vente enn at fremleggelsen av
stoffet må skape røre og gjøre
det vanskelig å bygge opp et akseptabelt bilde. Aktørene må selv
bære et hovedansvar her. Hvordan
så ansvaret skal fordeles mellom
dem innbyrdes, er det ikke så lett
li. felle en endelig dom over.
Ettersom tilbakeholdelsen av
opplysningene og eventuelt dokumentene også. er en del av vår

historie, og det unektelig har sin
betydning for vurderingen av det
kildemateriale som nå har kunnet
legges frem og blir lagt frem, er
det nødvendig å foreta en viss
dokumentasjon for at leseren kan
få et innblikk i hvordan det har
kunnet foregå.
- I den utstrekning sammenhengen er innrømmet, er versjonen
likevel noe uklar. Det kan utvilsomt foreligge en hukommelsessvikt, skjønt det er vanskelig å.
forstå at man har kunnet glemme
det på. sett og vis viktigste, den
vel underbygde ekspedisjonen til
Innenriksdepartementet så sent
som i annen halvpart av oktober,
der hovedskrivet med de fleste bilag var ført i pennen av major
Lindback-Larsen. Ukjent er imidlertid ikke psykologiske fortrengninger i så.nne situasjoner. Major

Lindback-oLarsen kom til Oslo i
november. I stedet for å få noe
som kunne minne om en positiv
reaksjon på forslaget som ville ha
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lagte redegjørelse av november
1955 et Forord på. nærmere 5 sider den 10. juli 1969 'og deponerte
det i Krigshistorisk' Avdeling,
Bortsett fra en -«detalj~ skulle det
~f-'nskap hos tyskerne.
Fremtidige historikere vil nok bilde som var gitt i selve rapporten
være helt og holdent korrekt.
stå adskillig friere enn den som
nå har hatt den ikke udelt beha- Denne detalj gjaldt punkt 4 i rap".
gelige oppgave å presentere kilde- porten, nemlig situasjonen etter at
materialet. Etter så mange års han i midten av oktober hadde bilt
tilbakeholdelse av opplysningene opp til Alta og avlagt besøk hos
er det uunngåelig at kommentarer general Diet! den 21. oktober 1940:
<Jeg underrettet' fylkesmann
og .referater i pressen kan .~rke
misvisende, noe sterke. Men den Gabrielsen om utfallet, men tror
omstendighet at man ikke tidli- ikke jeg sendte melding .til noen
gere har fUnnet å kunne legge myndighet i Oslo, idet de opprinkortene på bordet, er ihvertfall et nelige oppdragsgivere var satt ut
overordentlig ..JIleningsfylt indi- aV.spmet.~
De opprinnelige oppdragsgivere
sium på a~ det ikke kan være tale
som det her siktes til er Adminiom noen .ren bagatellaffære. strasjoIlBrådet.
Og .det var blitt
Etter at jeg hadde tatt opp.kontakt med generalmajor Lindb!l.ck- avløst av et nytt riksstyre av
Larsen om det' nye kildemateriale, Terbovens nåde. Til dette riksnemlig hovedskrivet av ,24.' okto-, styre skjedde så henvendelsen:
. ber ,194Q tn "innenriksdepartemen- «Det foreligger faktisk ,et skriv
tet med diverse bilag, skrev gene- undertegnet av oss i Tromsø den
ralen . i tilslutning til sin bånd- 24. oktober med redegjørelse forgjort ham til stabssjef for et betydelig militært opplegg, ble majoren forelagt en arrestordre og
tilbragte resten av krigen i fan-

Både generalmajoren og
fylkesmannen

husket· feil

Etter at Hartmann hadde tatt..opp spørsmålet 01)1 det nye kildemateriale med ,generalmajor Lindblick-Larsen, skrev generalen et «forord» til den bålJlllagte redegjørelse I Krigshistorisk AVdeling. Dokumentene v)Kfrørende fremstøtet av oktober 1940 er intet falsum.

sakens forløp, stilet tll Innenriksdepartementet . .Jeg kan idag ikke
erindre grunnen til at det ble satt
opp, men en foranledning har det
vel vært.»
Det er unektelig overraskende
at fremstøtet overfor Innenriksdepartementet er gått i glemmeboken. For det nye Initiativet som
ble tatt, og det bærer hele ekspedisjonen preg av, gjaldt å få det
nye riksstyrets bistand til å oppnå
det ønskede samtykke til en remilitarisering hos rikskommissæren og dermed også. hos general
von Falkenhorst. Lindb!l.ck-Larsen
har selv gitt begrunelsen tydelig
nok i sitt PM av 24. oktober som
medfulgte hovedskrivet til Innenriksdepartementet:
«Den 21. 10. 1940 hadde major

Lindblick·Larsen en konferanse i

Kåfjord i Alta med general Dietl.
Generalen anså seg iKke berettiget til å drøfte et spørsmål av
den art det her drel~t seg om, da
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Ovenfor er gjengitt i faksimile to sider fra generalmajor Lindblick-Larsens interne redegjørelse av november 1955, båndJagt - først
for 10 ar med senere fristforlengelse. Redegjørelsen ble forelagt daværende forsvarsminister Nils Handal etter først å ha vært god~
kjent av fylkesmann Gabrielsen og derpå deponert i Forsvarets Krigshistoriske Avdeling.

det vo.1" Gi. 'V overveiende p--:.liUsk
naturs
Følgelig skjedde utspillet til de
politiske sentralinstanser i Oslo.
I den redegjørelse som generalmajor Lindblick-Larsen skrev til
forsvarsminister Handal i november 1955 blir det riktignok nevnt
hvordan han ifølge general Ruges
instruks skulle sørge for fl. gjøre
styrken i Finnmark til et utdannelsessentrum for norske offiserer
og at han burde søke utvirket at
'styrkene ble organisert slik at de
omfattet alle grener av hæren.
Men det står ikke med ett ord
nevnt hvordan det ifølge instruksen skulle skje med tyske våpen
av moderne slag, inklusive om
mulig en egen norsk flyavdeling.
For å gi et bilde av hva som

virkelig hadde hendt, villC' dH sf..vidt skjønnes vært nødvendig fl.. ha
gitt forsvarsminister Handal en
usminket beskrivelse av bl. a. general Ruges direktiv av 23.;24.
juni. Det hadde videre vært nødvendig å fortelle om det politisk
viktige skritt overfor Innenriksdepartementet i oktober 1940.
som foregikk på en ganske
annen
omhyggelig
og
utførlig måte enn overfor Administrasjonsrådet to måneder tidligere. Og det lå vel i Administrasjonsrådets underhåndsavgjørelse
med tillatelse til å forhandle med
de lokale tyske militære myndig\'~

hpter nordpå <,r', uuttalt fOMltset-

klar beskjed om at Finnland hadning om. at saken ikke burde- tas de sett seg nødt til å. kaste seg j
opp på. rikspolitisk plan. Mens tyskernes armer, som det rett ut
henvendelsen i - august skjedde i ' ble sagt.:>
umiddelbar tilknytning til den
Det skulle ha vært av interesse
tyske beslutning om å forlegge et å få en nærmere utredning av
militært tyngdepunkt mot nord, hvordan dettte finsk-tyske mili,-ar situasjonen i oktober langt på tære samarbeide ble analysert vei kons?lide.rt. I mellomtiden og hvordan man fant det opporhadde Lmdback-Larsen i septem- tunt og berettiget uten samber 1940 reist fra Oslo til Helsing- tykke fra våre lovlige myndighefors under dekke av et handels.
politisk oppdrag fra Administra- ter l ~ondo.n: å ta aP? et så klart
sjonsrådet:
utennkspol1tisk og milltært spørs«Jeg reiste til Helsingfors. Jeg mAl som A gå. til opprettelse av
fikk kontakt med endel kjente fra styrker på. brigades størrelse i formin militærattachetid og fikk der ståelse med okkupasjonsmakten.

SistE\'. artikkel i Harlrn~nn-serlen lar sikle,
på , tegne et totalbilde av general Ruge.
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Odd Martinsen pC; mlieski, et nytt treningsmiddel er tatt i bruk av
vå.re
langrennsa-u-t:~~-----j~
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Hnjl'
";;Jebnc:""
Pi,
Otto P..u~e~
en p::ir:~joksal rni\:e kor:: ::"
til fl :~t.:ne sitt L::.nd 0t:: ::'
fordre d(~U:,: interesser. F:: manll
som .s::-.l\.~r det :r.:tin ikke 'l<: likegyldif;. Og det ble G3. O::l F:'ugl"
t",

,"]O

.~jeI"iI10nl

I:'l"T'En.

i

E::t":" frigjorir"igen 194~' r,l,'

!~:Ln gener~l En:'>Ttnant
>~\-arssjef. IL,,;! tok

og pe. ny for~
::l.vskjed .:-:,; Tr:.-

karri(Te var uten l}'te. ut L;.r~ kunne si !3t2.s· fri fra personh~c svakheLer. ,,<::, hans judiciunl r.::tid var

høst se;::'.:" folge HV UOYl'rl'!l~;
stemmelser rned ·fon3varsnlinlsV. . ",'n, sta,tsrhd .1, Chr. Hauge,
P. . uge var L<:i.ktisk lærer ved lnf"nteriets skyteskole 1922--29 og
~~-t'rer i krigshistorie og strategi på
:-JC'TI nli1ita'l't- Høiskole 1928~-33,
: (Jrnlann i Gen norske a\'delin~
~1.\" I)en int('rnH.sjonale Sk~"ttf'runi
,)]1 1926'27,
Schiøtz fn:-rnholc12f hvordan r-<.uf:'e tidlig hi·nledet opprnerksol1'J.!lf::'en på seg sonl en i'remra;·t.?::1oe
'Jffi~er. Han
øvet en meget stor

pa hc:'cen, Man gjør i \'::'kdighe'
ten €~: !'T'.::rnragende mann :3om var

innflvtelse pfi den norske hære
offis~rstand,' han hadde uSed\'all'

tidligt·:t: generalstabssjef og forsyarssjt·f urett om ma.n ide<'1..1iserer
ham feT sterkt og stiller han1 på
en piecc'stalL Det har n:"" hittil
gjort, Og det er kanskje ~n medvirkell..1e b.rsak til at hf,.r~ sf-lv er
blitt E:b.ende som et stengEd mellom oss selv og viktige sider av
vår er),:;ennelse, av var historiske
virkeli,,~,et. For sa vidt er \'i kanskje noen hver av oss medskyldige
i at Ruge ikke fikk revet seg los
fra legenden i levende lin, og lagt
korter.e pa bordet. Pa sett og vis
kommer' det til å bli noe av hans
tragedle, ldon tro om han ikke
hadde en temmelig sterk forutanelse OY det seh·? Det synes som
om d(- føl~ste al'ene etler frigjøringen tar martret harr. g"anske
sterk~, Det var ikke ganeke tilfeldig c,l han ved biBetlelsen av
genere.l Fleischers urne grep ordet, Gg kom til a tale om de hemmeligheter det kunne være nødvendig 9. ta rned seg i graven.
l.-Ien c..lier sterkest fOrnen1TIler man
nok dette enke lLe steder i det store verk som han ofret to--tre ar
av sitt liv på, trebindsverket om
'Krigens dagbok 1946-1948,
Men la oss først nærme oss
Otto Ruge fra den formelle side
og studere hans data, Han var
u..11ektE:l:~ en mann med sine aner
i order.,' Oberst Johannes Schiøtz
innleder i Nors!,: Biografisk leksikon omtalen med disse ord:
RUGE, OTTO, 1882 - , oHlk:er
foregåendes
sønnesønns sønnesønn, sønn av protokollsekretær,
kammerherre CARL CHRISTIAN
CONRAD R. og HILDA ELLEN
AF SILLEN, f. i Kristiania 9;1
1882. Gift den 3j5 1906 med Inge,
borg Sommerfelt, .....
R. ble student 1899, offiser (premierløytnant) 1902, tok militær
høyskoleeksamen 1905 og generalstabseksamen 1915. Han biE'
kaptein 1911, major 1930, ober"st
1933, generalmajor 1940 og generalløytnant 1945. Han tjenestegjorde i generalstaben i alle grader, som aspirant 1906-10, ad,
joint 1911-15 (stabschef ved 3,
Brigade i Kristiansand 1911--13),
kaptein 1917-22 (stabschef ved 1.
Divisjon på Fredrikshald 191720), avdelingsschef 1930--33 og
sjef for generalstaben 1933-38,
Han ble generalinspektør for infanteriet 1938 og sto i denne stilling til krigsutbruddet 1940, da
han ble generalmajor og kommanderende general fra 11. april. Den
18. mai s. å. ble han utnevnt til
forsvarssjef.
Schiøtz nevner så hvordan Ru:!
ge satt i tysk krigsfangenskap fr~:
1940 (på' Køningstein i
sak~
sisk Sveits, i Thorn og Schildberg
i Polen og i Luckenwalde s, ~,

hge pedago[:iske evner son1 korD
til rik utfoldelse på mange fe:tcr.
Som avdelingssjef i og sjef for
generalstaben satte han i høy ,cTud
~itt pret; pli Yåre generalstabsofflserer, og 1<.: alle 0\"elser 0Pli til
drøftelse og utførelse pa et h:l:-:i-

aldri.
Hvordan man enn snur
der ~1f.<. vurderin~er 0[;
mer, ',-~l lIan fortsette t"L ~:':"i.

l

Y[ir

beviss:[u:::t og vår historie :3om en

hans

dig' plan, Som lærer i Infanteriets
skyteskole

o~

son1

generalinsp(~k

tor for dett.-' våpen og samtidig
sid for skyte3kolen øvde han el'
tilsvarende ir-l!lflytelse på våpnets
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av Vhrt lands store sønner-.
Mer, det betyr ikke e.',

offiserer ved utarbeidelsen av nye
reglementer og ved de tallrike
kurser han fikk satt i gang ved
sk:yteskolen de siste ar før krigsutbruddet i 1940, Også her l" h~m
hovedvekten på den feltmessig"
og praktisk( utdannelse.
P.uge var tidlig blitt oppmerksom pa den totale krigs kra\', o;;
på hvor nCKJ\'"ndig det var å opp,
n:i. et samsFill meilom fors\'arsgrenene og i forhold til de sivile
etater, Han trakk derfor admiral!3tc~bens

og

fl~'VApnets

offiserer

bm i genendstabens teoretiske
øvelser, og arbeidet for utviklingen av et s<:]','stendig flyvåpen sideordnet de tO gamle forsvarsgrener,
I de minneord SOm generalløytnant Ole Berg skrev i NorSK Militært Tidsskrifts hefte 9-1961 etter
Otto Rug"" "0d den 15, august,
karakteriser'.c han general

R~ge

som en kL, intelligens med
stringent tu:kning, hoy målsetning, stor \-"i:jeatyrke og n1ed en
arbeidskraft 1angi, over det vanlige, Krigen l;rakte ham fram som
Hærens øverste leder, Men lenge
f"r den tid hadde han tnlkket
oppmerkson:l,eten på seg, Han
var i utpre;,>!t gr&d fagoffiseren,
hva enten det gjaldt tjeneste i
slab eller n',d tropp,
Otto Hug! var som major sekretær i de:n forsterkede militærkomitE: son. o..itarbeidet innsLllingen til fon:\';. :-so:rdnint;€Ii av 192:-).
og som haL med rette eller
urette b ' (' tillagt en stor del
av ansvare, for, Det ville være
uriktig å si ',~ ordningen ikke var
omstridt, s-,,:'ev Ole Berg, ~Men
€~t mt.tte 1 <~lle fall \'ære på det
rent. I den! t-riode av sultef6ring
og forfall

su:·~:

vart forsvar befant

seg i 20- (;~ begynnelsen a\' 30arene, pr0"';'" han å gjøre de
knappe b€\'ilg,linger mest mulig
rentebærend " , Resultatet ble en
minimumsorc:lling, basert på den
øvelsestid of: de personelle og materielle resurser som kunne påregnes stilt til rådighet - en organisasjon som skulle eksistere

på bakken, itke bare på papiret.
Men for å gjøre minirnumsordningen til et brukbart krigsinstrument, trengtes en storstilt tilleggsuhiannelse,
oppfæring
av
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få vite noe. Den dag han krever.:.
ordentlig beskjed. vil han få det.
Hva han deretter vil bestemme
å gjøre med forsvaret, får bli
hans sak. Men meget taler for at
han iallfall burde begynne å spørre nu. Det er ting som tyder på
at det snart kan være i siste liten
å fA beskjed. Og det kan bli for
sent ...
Dette var skrevet i august 1935,
fire år før Ragnarokk meldte seg
på ny.
r årene som fulgte, fortsatte
Ruge ufortrødent å pledere forsvarets sak og å advare. Han kom
etter hvert stadig sterkere ill å
understreke hvor lite vi hadde å
rutte med, hvor eksponert vi var
både strategisk og materiell- og
personellmessig. Det foredrag han
holdt senhøstes 1937 skulle komme til å stå i en særstilling, uten
at hverken foredragsholderen selv
eller noen av hans tilhørere den
gang kunne ane noe om det.
Vår generalstabssjef i 1937,
oberst Ruge. holdt den 4. oktober
i Oslo Militære Samfund et foredrag som b1e utførlig referert i
«Aftenposten:> dagen etter, og der
det også i overskriften ble pekt
på hvordan «Norges syd-vestre
hjørne» militært sett er like isolert som Nord-Norge. Dette referat av Rugs foredrag ble få dager senere sakset av den første
spionasjeoffiser den tyske overkommando sendte til Norge i annen halvpart av 3D-årene, kaptein
Benecke, stasjonert ved generalkommando Hannover. Oberst Ruges analyse av Norges sikkerhetspolitiske og og strategiske stilling
fikk bestemmende innflytelse på
opplegget av den tyske kontraspionasje mot britene via Norge
qg av selve spionasjen i Norge. ke) reise tflNorge for å vareta
Kaptein Benecke hadde noen tid nærmere angitte etterretningsforut tilbrakt ca. 3 måneder i messige Interesser. UtgangspunkNorge for å orientere seg om si- tet og fonmledningen er Innholtuasjonen. Som det fremgår av det av den norske generalstabsfaksimile av konseptet til skrivel- sjefs foredrag referert i Aftenposse av 25. oktober 1937 fra avde- ten.
lingssjefen for E- og SikkerhetsDa von Falkenhorsts stab i datjenesten ved generalkommando gene like etter von Falkenhorsts
Hannover, major von Pfuhlstein oppnevnelse den 2L februar 1940
(Ph) og parafert av kaptein Be- lot innhente en sakkyndig betenknecke (B) vedrørende de militære ning fra et~rretn1ngBvesenet om
forhold 1 Norge rettet til A b w Norges forsvar. fant man A. kunne
(Abwehr, Berlin), vil avdelingens legge den fhv. norske generalIIIf-medarbelder, (kaptein Benec- stabssjefs analyse av oktober 1937
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nkr befal og omfattendE' materie:b.nskaffelser. Oppmerksom pil.
den fare som nærmet seg, virket
Ruge i slutten av 30-Arene utretteli2' for å øke forståelsen for et
~tcTkere forsvarsberedskap i
·orc.orag, i tidsskrifter og aviser,
-- uten at det brakte synderlig
store forbedringer.
I «Samtiden,. for 1835 skrev
RU2'e i en av sine mange artikler ~ om forsvarsberedskap, noen
refleksjoner over temaet i tiden,
i siste liten og for senL
('. Det begynner å samle &eg tor',
denskyer over Europa nu. Og som
en av dem SOm har utsikt til å bli
hengt når uværet bryter løs, vil
jeg gjerne nytte leiligheten til å
si noen o~ i. ride, før spørsmålet
om hengning blir aktuelt, og før
det kanskje blir for sent il få forsvaret i orden.»
Forholdet mellom statens pengepW1g og det norske forsvar
kan karakteriseres med få ord,
skriver Ruge. Den ytterste påhol C
denhet i normale, fredelige tider,
men til gjengjeld en åpen pung
h':(T gang nasjonen forstod at nu
gj'"ldt det, jfr. årene 1895 og 1905
,;7. under verdenskrigen. Det er
kh, vilje til forsvar det har skortet pA, men nok av og til evnen til i
tid" A forstå nAr tiden var inne til
il I;pne pengepungen.
Helge var særlig opptatt av å
fo,'\E'lle hvor lang tid det tok før
be''-llgningene gjorde seg gjelden,. i praktiske resultater. Og der.01' nevnte han eksempler pA hvor
la.ng tid det normalt tar fl oppnii.
og fli. utnyttet en ordinær stortinf,rsbevilging. Ikke minst var det
viktig å være oppmerksom på
hvor lang tid det tar' fl få gjennomført endringer i øVelsene.
I praksis hadde det etter Ruges
oppfatning vært temmelig likegyldig for forsvaret hvilket parti
som hadde regjeringsmakten. En
regjering som ikke akter å begå
politisk selvmord, legger nødig
fram forslag som den vet vil bli
nedvotert, fordi de ikke interesserer velgerne. I de senere år har
velgermassen spurt etter andre
ting og har fått det den har spurt
om. Velgerne har ikke bedt om
klar beskjed om vårt forsvarsberedskap sett i forhold til stillingen
i Europa, og har heller ikke fått
det.
Det er velgerne som bestennner,
legger Ruge til i sin artikkel i
«Samtiden:. 1935, her hjemme som
i alle land. Så. lenge mannen i gate.'1 og hans talerør i presBen ikke
spør, kan han heller ikke vente å.

til grunn for den generelle vurdering, idet foredraget i sin grunntendens korresponderte med situasjonen ved månedskiftet februar/mars 1940.
Dossieret vedrørende denne problematikk bærer da også. Ruges
foredrag som undertitel. Ettersom
Ruges synsmåter ble tillagt slik
vekt, kunne det selv:følg~lig være
på Ilin plMS å gjengi de springende punkter fra foredraget i Oslo.
:Militære Samtund, sA. meget mer
som Ruge j egenskap av øveratkommanderende for de norske
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få vite noe. Den dag han krever.:.
ordentlig beskjed. vil han få det.
Hva han deretter vil bestemme
å gjøre med forsvaret, får bli
hans sak. Men meget taler for at
han iallfall burde begynne å spørre nu. Det er ting som tyder på
at det snart kan være i siste liten
å fA beskjed. Og det kan bli for
sent ...
Dette var skrevet i august 1935,
fire år før Ragnarokk meldte seg
på ny.
r årene som fulgte, fortsatte
Ruge ufortrødent å pledere forsvarets sak og å advare. Han kom
etter hvert stadig sterkere ill å
understreke hvor lite vi hadde å
rutte med, hvor eksponert vi var
både strategisk og materiell- og
personellmessig. Det foredrag han
holdt senhøstes 1937 skulle komme til å stå i en særstilling, uten
at hverken foredragsholderen selv
eller noen av hans tilhørere den
gang kunne ane noe om det.
Vår generalstabssjef i 1937,
oberst Ruge. holdt den 4. oktober
i Oslo Militære Samfund et foredrag som b1e utførlig referert i
«Aftenposten:> dagen etter, og der
det også i overskriften ble pekt
på hvordan «Norges syd-vestre
hjørne» militært sett er like isolert som Nord-Norge. Dette referat av Rugs foredrag ble få dager senere sakset av den første
spionasjeoffiser den tyske overkommando sendte til Norge i annen halvpart av 3D-årene, kaptein
Benecke, stasjonert ved generalkommando Hannover. Oberst Ruges analyse av Norges sikkerhetspolitiske og og strategiske stilling
fikk bestemmende innflytelse på
opplegget av den tyske kontraspionasje mot britene via Norge
qg av selve spionasjen i Norge. ke) reise tflNorge for å vareta
Kaptein Benecke hadde noen tid nærmere angitte etterretningsforut tilbrakt ca. 3 måneder i messige Interesser. UtgangspunkNorge for å orientere seg om si- tet og fonmledningen er Innholtuasjonen. Som det fremgår av det av den norske generalstabsfaksimile av konseptet til skrivel- sjefs foredrag referert i Aftenposse av 25. oktober 1937 fra avde- ten.
lingssjefen for E- og SikkerhetsDa von Falkenhorsts stab i datjenesten ved generalkommando gene like etter von Falkenhorsts
Hannover, major von Pfuhlstein oppnevnelse den 2L februar 1940
(Ph) og parafert av kaptein Be- lot innhente en sakkyndig betenknecke (B) vedrørende de militære ning fra et~rretn1ngBvesenet om
forhold 1 Norge rettet til A b w Norges forsvar. fant man A. kunne
(Abwehr, Berlin), vil avdelingens legge den fhv. norske generalIIIf-medarbelder, (kaptein Benec- stabssjefs analyse av oktober 1937
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nkr befal og omfattendE' materie:b.nskaffelser. Oppmerksom pil.
den fare som nærmet seg, virket
Ruge i slutten av 30-Arene utretteli2' for å øke forståelsen for et
~tcTkere forsvarsberedskap i
·orc.orag, i tidsskrifter og aviser,
-- uten at det brakte synderlig
store forbedringer.
I «Samtiden,. for 1835 skrev
RU2'e i en av sine mange artikler ~ om forsvarsberedskap, noen
refleksjoner over temaet i tiden,
i siste liten og for senL
('. Det begynner å samle &eg tor',
denskyer over Europa nu. Og som
en av dem SOm har utsikt til å bli
hengt når uværet bryter løs, vil
jeg gjerne nytte leiligheten til å
si noen o~ i. ride, før spørsmålet
om hengning blir aktuelt, og før
det kanskje blir for sent il få forsvaret i orden.»
Forholdet mellom statens pengepW1g og det norske forsvar
kan karakteriseres med få ord,
skriver Ruge. Den ytterste påhol C
denhet i normale, fredelige tider,
men til gjengjeld en åpen pung
h':(T gang nasjonen forstod at nu
gj'"ldt det, jfr. årene 1895 og 1905
,;7. under verdenskrigen. Det er
kh, vilje til forsvar det har skortet pA, men nok av og til evnen til i
tid" A forstå nAr tiden var inne til
il I;pne pengepungen.
Helge var særlig opptatt av å
fo,'\E'lle hvor lang tid det tok før
be''-llgningene gjorde seg gjelden,. i praktiske resultater. Og der.01' nevnte han eksempler pA hvor
la.ng tid det normalt tar fl oppnii.
og fli. utnyttet en ordinær stortinf,rsbevilging. Ikke minst var det
viktig å være oppmerksom på
hvor lang tid det tar' fl få gjennomført endringer i øVelsene.
I praksis hadde det etter Ruges
oppfatning vært temmelig likegyldig for forsvaret hvilket parti
som hadde regjeringsmakten. En
regjering som ikke akter å begå
politisk selvmord, legger nødig
fram forslag som den vet vil bli
nedvotert, fordi de ikke interesserer velgerne. I de senere år har
velgermassen spurt etter andre
ting og har fått det den har spurt
om. Velgerne har ikke bedt om
klar beskjed om vårt forsvarsberedskap sett i forhold til stillingen
i Europa, og har heller ikke fått
det.
Det er velgerne som bestennner,
legger Ruge til i sin artikkel i
«Samtiden:. 1935, her hjemme som
i alle land. Så. lenge mannen i gate.'1 og hans talerør i presBen ikke
spør, kan han heller ikke vente å.

til grunn for den generelle vurdering, idet foredraget i sin grunntendens korresponderte med situasjonen ved månedskiftet februar/mars 1940.
Dossieret vedrørende denne problematikk bærer da også. Ruges
foredrag som undertitel. Ettersom
Ruges synsmåter ble tillagt slik
vekt, kunne det selv:følg~lig være
på Ilin plMS å gjengi de springende punkter fra foredraget i Oslo.
:Militære Samtund, sA. meget mer
som Ruge j egenskap av øveratkommanderende for de norske
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Hemmf'!ig.

III f 11 3009 10.37 hem.
Konsept.
Vedlegg 2 a
Hannover.

den 25. oktober 1937
avsendt 25. okt. 1937
Konsept.
Henvisn.:
Rapport
om
Norgeskommandering
i
juli
1937 I. og Il. del og korresponderende skrivelse
fra Abw. av 2.10. 37.
Angår: Militære forhold
i Norge.
vedlegg: 6 (sammenlagte jark.
Til

w
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Som sup'plement til
oven nente rapport overrekker Abwehrstele Hannover som vedlegg en
avisartikkel fra ~Aften
posten»
for
5.10.37:
, lærerikt foredrag av
_ eralstabssjefen
oberst Ruge."
Da man med sikkerhet kan gå ut fra at også England kjenner den
norske generalstabssjefs
syn og setter sin etterretningstjeneste inn etter
det. har Illf-medarbeideren
(medarbeideren
for
kontraspionasje,
villedn.) likeledes foreløpig til hensikt ved siden av Oslo og Bergen
å rette sin oppmerksomhet mot det område som
ble nevnt av den norske
generalstabssjef, hemlig
området
«StavangerKarmsund».
I tilfelle det ikke kommer
motsatt ordre fra Abw.,
setter etter alt å dømme
Illf-medarbeideren aller . . . ..;e

i

ar

personlig

g

de egnede
pa
forannevnte
der. B.

i

skritt
ste-

v. Pf.

Major i G.

styrker fra 11. april 1940 ble stillet overfor en fiende som hadde
utnyttet den fhv. ,generalstabssjefs
erfaring-er og grunnsyn i sitt strategiske og operative opplegg.
Det nærmest paradoksale ved
situasjonen og de strategiske forutsetninger trådte klart frem allerede få timer etter invasjonens
åpning: fienden fikk føle og erfare i høyst dramatiske former
nettopp det dillemma som hans
generalstab i sin analyse og prognose ved månedskiftet februar!
mars 1940 hadde betegnet som det
norske forsvars avgjørende svakhet og handikap. Norge hadde
nemlig, sine naturlige forsvarsmuligheter til tross, ikke anledning til å foreta noen virkelig
oppmarsj mot en invasjonshær,
måtte passe på ikke å blott-

legge noen av landsdelene. PlasS€ringen av de seks divisjonsstaber
var også et vitnesbyrd om det. Et
svakt utbygget vei- og jernbanenett tillot heller ikke rask og raus
overføring av styrker og forsyninger fra det ene område til det annet. Det var intet som minnet om
det strategiske sambands- og veisystem i oldtidens Italia. Bare østlandet med sine geografiske forutsetninger og sine to norske divisjoner (i hvert fall på papiret)
ga rom for en viss operativ bevegelsesfrihet og eventuell utkrystallisering av et tyngdepunktøanvendt etter Hindenburgs berornte ord: Et angrep uten tyngdepunkt er som en mann uten ka-

I

rakter.
Det var en skjebnens ironi at
komrnanderen-

de general for de norske militære
styrker fra 11. april 194.0 skulle
komme til li. kjempe mot en fiende som i sitt strategiske og' operati,"e opplegg bl. a.. kom til å basere seg på, i det minste legge betydelig vekt på, synsmåter som
generalen selv i egenskap av fhv.
genualstabssjef hadde lagt frem
2 1,;' Ar tidlig en:. Denne refleksjon
kan man gjøre seg på grunnlag
av aktstykker som først nærmere
30 år etter begivenhetene er blitt
tilgjengelige for den historiske
forskning.
I det foredrag generalstabssjefen
holdt i Oslo Militære Samfund den
4. oktober 1937, ga han en apenhjertig karakteristikk av hvor
dårlig det sto til med det norske
forsvar. Man hadde riktignok
oppnådd noen fremgang med hæ-

rens beredskap, men ikke tilstrekkelig. Det var ingen gTUnn til å
legge skjul på hvordan den norske
hær .fremdeles var den dårlif.,"'St
trenede og dårligst ruste de i Europa. Og hadde admiralstabssjefen stått i oberst Ruges, i foredragholderens sted her i Oslo Militære Samfund, sa måtte han ha
sagt det sa!1une onl n1arinen. og
hadde man haU en representant
for fly-våpnet, sa hadde han enda
større grunn til å male situasjonen med dystre farger, la Ruge til.
Det var penger som manglet.
Ruge påviste at utgiftene til utdannelse av en soldat i Norge lå
under halvparten av hva man in-

vesterte I i Danmark, og det var
som bekJ!ent heller ikke overveldende.
Det v r for øvrig ikke bare
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de sannsynligvis mest utsatte områdene Stavanger-Karmsimd.
Norges sydvestre hjørne ligger
militært sett like isolert som
Nord-Norge. Og det er en alvorlig
sak, fremholdt Ruge ifølge foredraget og Aftenpostens referat.
Riksveien til Nord-Norge var et
populært nasjonalt anliggende, og
med rette: Men det samme kunne
m8n ikke sl
riksveien til det
sYdøstre hjørne av Norge. Dlskusjonen oni den var gått under i
krangel; og projekterlngen var
skjøvet tU side pA. gTunn av and~
interesser. Likevel var det militære problem der det samme som i
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nord. Vi kunne bli angrepet på
hele kystlinjen. Det var vår oppgave så raskt som mulig å sette
inn våre forenede krefter til sjøs,
i luften og til lands, der hvor angrepet måtte komme.
Hvorfor ble oberst Ruges foredrag av fjerde- oktober 1937
tillagt slik vekt? - Det hadde
falt mange andre uttalelser, både i skrift og tale, som det hadde vært god grunn til å. feste seg
ved. Men Ruge var generalstabssjef, og -det ga- hans ord og meninger en særlig vekt, helt bortsett fra de mange gjetord om
hans faglige ekspertise.
Men det er, med det kjennskap
man har W kaptein, senere major
Benecke, som lEider av KO. i Nor~
ge, meget som tyder på at det avgjørende nok må ha vært at AI-

tenpostens referat av Ruges foredrag kom Benecke i hende etter
at hans første misjon til Norge var
vel avviklet og hadde fått sin
anerkjennelse i et særskilt brev
fra admiral Cana.ris W avdelingen
i Hannover. Denne Canaris' attest
til kaptein Benecke ankom til
Hannover samme dag som Ruge
holdt sitt foredrag i Oslo. Noen få
dager senere forelå Aftenposten
av 5. oktober hos Benecke, og man
Skjønner godt hvordan de opplysninger~om Ruge hadde' meddelt,
spesielt om betydningen av det
sørvestre Norge, ga" kapteinen

blod på tann.
Han hadde vært ytterst begels~r"
ret for å få. reise W Norge, Oi~
med referatet i hende øYnet
en mulighet for A fortsette dqr _
han slapp ~ed mAnedsskiftl!!t iuI-tf

h:1

-~

l
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kristian LAAKE, Ko=and'c,,;'ender GenerEc~
Geboren 1875 in UllensaJ.:-er (Oslo GeserJ.d; ~ ~~ohn el.}}es.
Bauern. Sei t 1897 Offizier. L'.ili tarische AusbilduD{;
sls F'eldarti .. llerist: ':i1i tarhoehschule. (:,oneralstabs<x=en, 1923 Oberst.
Sei t 1931 Ger:nalmaj cy

S~udien

genacht.

Hm'

~. Rp-nden
General"'l"1jo!_.9p.~_ll~l·)iv*_Ko~ar:dFlt
er estur..,e.~ ershus

In Oslo geboren, Vater Grosskautm~, 'ut ter aus
al tem Bauerngesdcleeht. Eaug 5ehi:irt das Gut EVj,,"cer:.
Grosster 7ei1 der mil i t:~rischen Laufbahn mit deo
Generalstab verk""TIupft. ':."ahre:-:d einiGer JcJ:re /,d~l:..tc..!_ ~
beim Kqnig-\:'B.hrend des Lrieges ~tab.schef beit!! r.C''::-.J::r:r::-

nant:=~ ~der I:'estun.s !:rist: c.I:!sand. H[-!ch :..ier: t~rif:'[;c
Ge.scna:t t.8n:!ann in lei tender ~tel1ung "be1 C:er ';;2 :e;-:.
iabrik ~..agen ?:: Co. 59 Jælre alt. T!1t 56 <-~ahre!'t
zum Generalmajor befordeTt.
Qtto ~uget Oberst, Gen",ralin~l:eJcteur eieT =r:f3nt~:r j e
~,lilit aes
eneralstabes bj ~ 1 )8
' ---'
Geborell 1882, Sol1l1 eLnes Krur.I'1eyherrn. Lehrer an Ce.T
:;:nfanterie Sehiess Schule =d'Uiliter Eochschule.
1932 Oberst und C-"ef des Genernistabes bis 1931:'.Sei tden .GeIleralin!Opekteur. Gil t al,s eine:r der f;'11:'[sten Offl.z:cer".
erader aufrechter Charakter, kei"
Hann C-er l~o,"r:roI!!isse. I>enkt nie;-,t gut von den
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KRISTIAN LAAKE komman- Kristiansand festning. Etter kri'derende general.
gen forretningsmann i ledende
Politisk deltok Laake tidligere I stilling ved våpenfabrikken Hagen
"Venstre" og sto på partiets ytter- & Co. 59 år gammel. 56 år gamste fløy. Ikke mulig å fastslå hvor mel befordret til generalmajor.
Laake står utenrikspolitisk. Tok_
I sin tid Imot Innbydelsen til «de~ OTTO RUGE, oberst, generalin,: ""'''rer»s 50. års dag. Senere sa' spektør for infanteriet, generalja takk til en Innbydelse fra stabssjef inntil 1938.
, acn britiske overkommando. LaaFødt 1882. Sønn aven kam.- kes forhold til, forsvarsminister merherre. Lærer ved infanterl-sky'Ljungberg skal I kke være særlig teskolen og den militære høyskole.
'godt. Laake gjorde I sin tid stu- 1932 oberst og generalstabssjef
dier ved et av RIksvernets artll- inntil 1938. Deretter generalinlerlreglmenter.
spektør. Gjelder som en av de
dyktigste offiserer. Likefrem åp,
,VINDEN HAUG, Generalma- en karakter, ingen kompromissets
b r' a
., jor Chef Il. Div. Kommandant. mann. Ten k e r i k k e
om
Stortingsmennene.
på festningen Akershus.
venn
av
parla'" Født I Oslo, far grosserer, mo- Ingen
Ikke
a v '" 'ren av gammel bondeslekt. Haug men tar I s men.
hører til godset Hvinden. Største h o I d t a v p o II tik e r n e. Elsker
sitt
fedreland,
lng
end
e : delen av hans militære løpebane
Innen generalstaben. Noen år m o k r a t, akt. I v I s ti IS k, E n
mest verdifulle
::Kongens adjutant. Under krigen av de
,
hos kommandanten på menn Norge har

und kO~aLdiereDder General.
_ Politisch hat sieh
Laake fruher in der "venstren-Partei (I'smokraten
Linke) cetiHigt und stereo auf deren linl:eJO FliigeL
Aus$~npoli tisch :,3t La.ake n1cht erkenncar. ;':ah::: E,. :::.
die Einladung zum 50. Geburtstag des FUhrcrs ei~.
Spater nah!!1 er eine Einladung der bri tis ch"n '::ehrmaeht an.
Laakes Verillil tnis zum Vert~eidisun5s
!Cinistccr Ljungberg soll Dieht besendu's gui, sein.
Laake hat s.Zt. bei eiI1P;:':\ J-..rt.ReL41 der Reichs',-:ehY
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(Denned er det ikke sagt

man skal legge ensidig vekt pA

:;~ ~rironlige ønskemA!, og se bort
;~;tni. ~ 8a.kuge overveielser og mot!'~ ·ver.)~'
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':." " Etterat den Internasjonale sltua:'., Bjon forve~t seg, og konturene
1"
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kommende væpnet konflikt

.om: stormaktene ble tydelige-

~:ble BeIiecke av lederen for avdeling Abwehr øst, major PrUck.

'foreslått til oppgaven A bli fast
stasjonert i Norge. som leder av
e- "å.kalt K.O., krigsorganisasjon.
var umiddelberl etter MUnchenkrlsen..
, De. Norge ble lagt under lupen
1939/40 og overkoIlUDSlldoen sendte en særlig vel skolert etterretningSoffiser tu Norge den 21. jaI nuar 194A fikk han i utpreget
grad nytte av· de erfaringer som
Benecke h&dde høstet, ikke minst
'av hans kltpparkiv fra norsk
presse.
De. det sA, i forbindelse med utnevnelsen av von Falkenhorst den
21. februar, ble aktuelt A lage en
foreløpig hovedrapport over situasjonen 1 Norge, den milltære beredskap der In. v. gjorde Benecke
major Pruck oppmerksom på sin
skrivelse av 1937 til Abwebr. Dermed kom Ruges' foredrag av oktober 1937 påny i fokus. Og der•. ved fikk den norske. ~neraIstabs
,: sjefs 'foredrag via. referatet 1 AI" tenpos1:en
Beneckes utnyttelse

av det en resonans som det neppe
noensinne oppnådde i Norge. Det
hører til de interessante eksempler på hva der skjer pA skjebnens
uransakelige veier. '
General Ruges store Innsats
Bom leder av felttoget i Norge er
vel kjent og trenger ingen ytterligere kommentarer. Det som
tremstilllngen 1 de foregående artikler har tatt sikte på å vise, er
hvordan nasjonalbevisste nordmenn under Situasjonens trykk
fant å mAtte trekke konsekvenser
som de' ellers i høy grad ville ha
kviet seg for. Hvordan man vil
bedømme deres handlemåte, vil 1
høy grad variere med politiske
pla8seringer og /lympatier. Men
utover det finnes det selvfølgelig
kr1~rter /lom gjør det mulig å
mAle graden av aktsomhet, grunnlaget for A pAberope seg konstitusjonell nødrett, og eventuell tustedeværelsen aven større eller
mindre grad av feilvurdering, p0litisk ~ pl\. annen mAte.
r Krigens dagbok bind 1, utkommet 1946, skrev general Ruge
på side 451 i forbindelse med det
tyske gjennombrudd og de alliertes sammenbrudd 1 vest i midten
av mal: <En katastrofe av slike
dimensjoner har dypere årsaker
enn Bom så. Vil vi forstA disse
saker, er det bedre å gA. ut fra at
aktørene var seg sitt ansvar bevisst og prøvde A gjøre sitt beste,

u-

hver ut fra. sine forutsetnmger.
Sannsynligheten taler for at vi pl\.
den vei kommer sannheten nær' Inere.,.
General Ruge kom tu å oppleve
de, psykologiske ettervirkninger av
katastrofen ! vest også når det
gjaldt hans egen bedømmelse av
situasjonen i Norge etter at konge
og regjering var reist. Vi vet i dag,
bl. a. fm den tidligere justisminister og den tidligere kirke-- og undervisningsminister
i
Londonregjeringen, at de disposisjoner
som den ,fhv. forsvarssjef traff
etter kapitulasjonen for en viss
ikke uvesentlig dels vedkommende var ukjent for regjeringen. r
det ligger ikke noen. dom over de
diRposisjoner som general Ruge
traff og så aeg berettiget ill å
treffe. Uten sammenligning viktigst er instruksen av 23./24. juni
1940 om A utnytte ordningen med
grensevaktavdelinger i FinIunark
som en befalsskole for hæren. At
den ikke ble meddelt Londonregjeringen, bar ingen bestridt.
Hvorvidt den ville ha blitt meddelt dersom første fase ifølge avtalen av 10.. og 11. juni hadde fAtt
vare noe lenger, lar seg ikke besvare. Vi vet at de forslag som
major Lindblick-Larsen utarbeidet
pA grunnlag av instruksen, ikke
ble meddelt vAre myndigheter 1
ekail.
'
Den kritikk som er konun.et til

uttrykk 1 fremstillingen, har ikke

tatt sikte på forslagene og hand-

lingene sommeren og hooten 1940,
men på fortielsen av -det som man
dengang mente seg berettiget å
foreta under inntrykket av situasjon og trusel fl-a øst. Det hører
med i vAr historie, og det UtgjØl'
nødvendige komponenter av det
helhetsbilde som vurdering-snormene skal formes etter.
General Ruge har selv skrevet
konklusjonen:
Var Petain en forræder d~. bar
Bom Frankrikes lovlige regjeringssjef nektet A forlate Frankrike, og
i steden sluttet sin våpenstillstand? Eller var de Gaulle det, da
han mot sin lovlige regjering
- startet sin motstandsbevegelB'"
utenfor Frankrike ? Var kong Leopold forræder da han mot sin lovlige regjerings råd ble i Belgia og
kapitulerte? Eller var hans regjering det da den forlot sin lovlige
konge og fortsatte krigen fra Loudon?
Nøkternt sett er her ikke spørsmAl om forræderi eller patriotisme, den var sikkert like eh"te på
alle sider. Det avgjørende er de
divergerende syn på situasjonen
og fremtidsutsiktene; nøyaktig
som l Norge, hvor Kongen, Regje-

ringen

og

Btortl~resldenten

gikk en vei, sto~.gets presidentskap og rlksrAdsforhandieme den
motsatte.
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