
Krigstiden aktuell 115350 

Diskusjonen om hva som skjedde under og etter krigen,har i de siste 

månedene fått fornyet aktualitet.Debatter har pågått i flere aviser, 
også her i Nationen.I 1988 kommer en rekke nye bØker som behandler 
emner fra krigstiden. Om få uker starter NRKs fjensynsserie som er en 

dramatisert utgave av rettssaken mot Vidkun Quisling og bare om ham 

kommer det i år tre bØker. 
Grunnen til den fornyede aktualitet,er at det nå kommer frem adskillig 

stoff som har vært fortiet eller holdt tilbake i etterkrigstiden.Nye 

generasjoner kommer til som ser også på Den annen verdenskrig ~~ 

hiS' 422SR med historisk distanse. 

Et av de ,aktuelle stridsspørsmålene er hvorvidt Norge kapitulerte 

helt eller delvis den 10.juni 1940, 
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som under den første verdenskrig.A binde store styrker i Festung Norwegen,var det 

sanme san å svekke Tysklands slagkraft på andre fronter. 

TØV =--General Buschenhagen har i et brev karakterisert påstanden an at Norge bare 

kapitulerte delvis i 1940,sam det reneste tøv(unsinn) .Er det også Deres oppfatning? 

_ Selvfølgelig.Sam jeg allerede har sagt,var det aldri tale am at noen deler av 

Norges stridsmakt var unntatt fra avtalen.At den flyktede arbeiderpartiregjering i 

London kam til å samarbeide poli tisk med britene, var alle parter klar over. s'Eor 
Men jeg husker at i 1940 :Ul @iSa også blant nordIænn var tvil cm hvorvidt London-

regjeringen hadde noen legalitet. 

Billedtekster: 

1.Jtlrgen Bieler studerer kapitulasjonsavtalen og konstaterer at han husker 

riktig. 
2. Et historisk bilde fra Hotel Britannia i Trondheim}O.juni 1940.General von Falken-

horst(til vens~ i forreste rekke) diskuterer den feltmessige situasjon i Norge foran 

kapitulasjonsforhandlingene.Nr. to fra venstre,er hans stabssjef oberst Buschenhagen. 

Den rrørke,unge offiseren til hØyre bakerst er J" B' l urgen le er. 

Under selve kapitulasjonsforhandlingene ble det ikke tatt bilder. 
3.PremierlØytnant JUrgen Bieler ved tele fOlien på Hotel Britannia kapitulasjonsdagen 10. 

juni. 
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JUrgen Bieler(72) 

JUrgen Bieler var i 1940 adjutant(l.ordonansoffiser) for oberst Buschenhagen sam 

var stabssjef under general Falkenhorst ved den tyske overkommando i Norge.En del av 

generalstaben rred general Engelbrecht i spissen,var ombord på krysseren "B1Ucher" da 

den ble senket i DrØbaksundet 9.april.Premierløytnant Bieler hadde ansvaret for en 

koffert med hemmelige dokumenter sam skulle overleveres i Oslo. 

Under kapitulasjonsforhandlingene i Trondheim 10.juni 1940,var Bieler hele tiden til 

stede og fulgte utformingen av kapitulasjonsteksten.Hans konklusjon er klar:Norge 

kapitulerte med"samtlige stridskrefter" slik det står i avtalen.Det var aldri snakk 

am at eventuelle fly og båter san var dratt over til England,var unntatt fra den. 

Bieler tilhØrer en kjent offise!.sfamilie som opprinnelig var utviste hugenotter fra 

Frankrike på begynnelsen av l700~tallet.Hans far var general Bruno Bleier som ved 

slutten av Den annen verdenskrig var sjef for Hannover forsvarsavsnitt.En tyve år 

yngre halvbror av JUrgen Bieler er idag oberst i Bundeswehr.Deres far stod 20,juli~ 

kretsen nær ved attentatet på Hitler i 1944.Han ble av statsminister Adenquer etter 

krigen bedt an å lede oppbyggingen av Bundesvlehr ,et tilbud han imidlertid avslo. 

Selv ble Jfirgen Bieler under krigen forfremmet til major og ble i 1943 tatt til 

fange av russerne på Østfronten og satt i krigsfangenskap frem til 1948.Også han ble 

senere tilbudt en stabsoffisersti~ling i Bundeswehr,men valgte en sivil løpeb~ne med 

ledende stillinger i kjemikonsernet Bayer. 
For fØrste gang er han av Idar Aarheim blitt intervjuet an sine opplevelser i Norge 

under krigen. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




