
Klassekampen
21.11.1989Ruges felttog 

BØKER 
Felttoget 
Otto Ruge 
Aschehoug 

E 
ndelig har Otto 
Ruges beret
ning om feltto
get i 1940 blitt 
offentliggjort. 
Siden Ruges 
død i 1961 har 

fa milien sittet på materia
let, selv om det ganske 
sikkert har vært tilgjenge
lig for spesielt betrodde. 
Meningsløst, fordi det ikke 
inneholder usprengte bom
ber av noe slag. 

Selve offentliggjørelsen 
blei gjort til en stor nyhet i 
seg selv. Men utover det er 
det ingen anmeldere som 
har funnet de store nyhete
ne i teksten. Ruge skriver 
bedre og mer levende om 
felttoget enn de fleste. For
såvidt er det ikke så over
raskende at mange 
anmeldere h~r f_unnet en 
bok til «å glede seg over». 
Det de tenker på er fram
stillingens stil. Ikke mis
forstå, det er ikke det at 
ikke stilen er ok. Men det er 
vel noe mer? 

Æresfange 
Manuset blei lagd somme
ren og høsten 1940. Ruge var 
«æresfange» på Grini, og 
hadde velvillig fått utlånt 
en norsk stenograf av tys
kerne. Det var tid for intimt 
samarbeide med tyskerne 
på alle plan i samfunnet. 
Mens administrasjonsrå
det la forholdene til rette for 
tysk-norsk økonomisk 
sammarbeide etter ønske 
fra norsk industri, stemte 
partienes stortingsgrupper 
for å avsette regjeringen og 
kongehuset. 

Fra krig 
til samarbeid 
Det er ufattelig for oss i dag 
å forstå hvordan en for
svarskrig noen få uker tid
ligere kunne bli endret så 
totalt over natta til samar
beid. Men tyskerne hadde 
stor respekt for Ruge. De 
ønsket av egne grunner å 
oversette og studere hans 
syn på felttoget . De hadde 
hå p om å trekke over på sin 
side høye militære, politike
re, embetsmenn og faglige 
tillitsvalgte, for gjennom 
det å passivisere hele sam
funnet. Aldri kom d e så nær 
å oppnå det som tidlig på 
høsten 1940. 

For Ruge som forsvars 
sjef var det et problem å 
skrive for fienden. Det løste 
han ved å lage to ver s joner. 
En «nors k » og en «tysk», 
hvor den siste v a r en bar
bert vers jon av den førs te . 
Pussig nok har ingen an
meldere hengt seg opp i hva 
tyskerne fikk lese, og hva de 
ikke fikk lese. Vi får heller 
ikke vite det. Hva Ruge 
mente der og da om norsk-
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tyske forhold kan en selv
sagt få en mening om utfra 
dette. Det er mins t like 
interessant som hva han 
mente om felttoget. For Ru
ge satt internert som garan
tist for sine offiserskolle 
ger, som is tedet avla 
æresord på ikke å kjempe 
mer mot Tyskland. D ermed 
slapp de å bli intern.ert (så 
lenge det varte ). 

Utnevnte nye 
Æresordet brukte svært 
mange av dem seine r e som 
argument mot å delta i mot
standskampen. Ruge er 
svært kollegial nå r ha n 
kommenterer offisere r som 
blei fjernet under fe lttoget . 
Etter at han blei utnevnt 

den 10. april, blei overkom
mandoen snudd på hodet , 
og en rekke militære ledere 
blei «syke», «gikk for a l
dersgrensen», «sendt på 
spesielle oppdrag» osv. 
Istedet utnevnte Ruge unge 
kampvillige offise r e r, og 
sendte dem ut til de forskjel
lige frontavsnittene som 
kommisærer. 

Ruge bete gner selv det 
som skjedde som «et r evo
lus jonæ rt oppbud». P å tross 
av at Rug e i 1946 i «Krigens 
dagbok», poengterte det 
samme, har dette svært v ik
tige poenget blitt u telatt i 
nest en alle «offis ie lle» 
framstillinger. Vi må huske 
på at den skriftlige mobili-

seringsordren først gikk ut 
den 11. april. D e som møtte 
g jorde de t der for frivillig, 
de gjorde de t i motsetning 
til overkommandoen som 
ville innstille m otstanden 
den 9. og 10. april. 

Ruge ny sjef 
Den frivillige m obiliser in
gen gjorde mots tanden på 
Midtskogen mulig, og det 
heldige utfa llet h e r var av
g jørende for at Laa ke fikk 
avskjed og Ruge blei ny 
s jef . Ruge e r fu lls tendig 
klar over a t de t var denne 
friv illige m obiliseringen 
som utgjorde de n grunn
leggende dy na m ikken i 
fe lttoget. Det var den som 
gjorde m otstanden mulig, 

o g ga den kar a kter av et re
volusjonæ r t oppbud. Tys
ke rne, som satt i Oslo med 
en Quis ling-r egjering, fryk 
tet m est av alt en borger
krigsliknend e situasjon . D e 
gamle militære ledern e lik 
t e h eller ikke situas jonen. 
D e fikk ikke kr ige e tter re
g lementet. Derfor var de 
m otløse og ville forhandle. 

Levende stil 
Boka e r holdt i en levende 
stil. R uge d røfter løs t og 
fast. Nokså respe ktløs in
nenfor rammen a v hv a en 
general kunne skrive for et 
h a lv t århundre siden . P å 
slu tten har han hektet på en 
«epilog». hvor han forteller 
om sin befatning med for
svarsordningen før k r igen. 
Som generals tabssjef had-
d e han vær t ansvarlig for 
m ye av utfor m ingen a v for
svarsordningen innenfor 
kna ppe r a m mer. D et inte
r essante er at ha n kritiserer 
d en militære t enkingen for 
å være konservativ , a t den 
ikke tok hensyn t il den enor
me tekniske utviklingen 
som hadde skjedd. Han bry- -
ter m e d den tradisjonelle 
oppfatningen som gikk ut 
p å a t man ønske t å by gg e 
opp for sva r e t s lik det var 
under den 1. v erde nskrigen . 

Stille mobilisering 
Parallellen tU Polen e r slå
ende: Polen hadde by gd ut 
et s tort og «kostbart» for 
s var, m en blei likevel feid 
a v banen av Wehrmacht 
høsten 1939, fordi det var 
h å pløst ga mmeldags. Men 
Ruge er lojal overfor syste
m et. Best vise r det seg i at 
h a n ikke b erøre r selve m o
biliser ingsformen. Den 
mobiliser in gsordren som 
gikk ut 11. april var stille og 
delvis mobilisering. Det var 
d en gamle mobiliserings
formen som skulle brukes 
v ed indre opprør og urolig
h e t e r . D ette var den største 
o g m est uforståelige skan
d a len rundt k r igsutb ruddet. 
Ruge avsløre ringen t1ngom 
denne ordningen, og er like 
«tra disjon ell» som a lle offi. 
sielle forfattere om emnet 
som ha r skr evet e tter kri
gen. 

Tragedien 
Ruge var en dyktig militær 
leder. Han grep dagen og ti
men i 1940. Han s tragedie 
var at han knyttet sin mot
s tand til den b r itiske hjel
pen. Da den sviktet, brøt alt 
samm e n. De politiske forut
setningene for at motstan
den skulle bli langvarig 
forutsatte at det fan tes en 
politisk strategi for d e t , og 
at det fantes en gruppe m en 
nesker som arbeidet mål
beviss t for det. Slike 
forutsetninger eksisterte i 
Sovje t og på B a lkan , og der 
for blei også utviklingen der 
a n nerledes. Men R uge b e
varer sin storhet , innenfor 
d e sn evre rustoriske r am
m en e han var hen vist til. 
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