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KAPITTEL l:

a.

INNLEIING

Utgangspunkt og formål

Utgangspunktet for denne oppgava var en undersøkelse av den
militære og politiske utviklinga av felttoget i Norge i 1940.
Jeg kom raskt bort i problemer av en art som ikke lot seg løse
ut fra det skrevne materialet om krigen, og heller ikke ut fra
det skrevne materialet som foreligger om den militærpo litiske
utviklinga i 30 - åra.
Hvorfor var den eneste mulige måten å mobilisere på i 194 0 del vis og s tille mobilisering? Hva var bakgrunnen for de ant ydede
ryktene om ubrukelige våpen og forræderi fra offiserene?
Disse og andre spørsmål tvang meg inn på en undersØkelse av den
militærpolitiske utviklinga i mellomkrigstida som skulle bli mer
omfattende enn jeg hadde rekna med. Dermed kom også hove dtyngden av oppgava til å bli forskjØvet fra krigshandlinge ne i
194 0 til en analyse av og påvisning av et omfattende og hemmelig
indre militærapparat i Norge i tida 1918 - 1940. En kan med
atskillig rett si at de t var karakteren av det kildemate rialet
som etterhvert dukka opp, som tvang fram denne utviklinga . På
grunn av det betydelige omfanget av kildemateriale, måtte jeg
tidlig gjøre et va+g av hvilke konkrete saksområder og problem stillinger jeg skulle unders øke . Valget falt da på en undersøkelse av for ekomsten av ubrukeliggjØring av våpen og en under 1
og
søkelse av oppsetting av militær avdeling mot folket
endringer i disse oppsettingene. Dette valget var begrunna ut
fra en generell forståelse av krigsmaktas funksjon i det borger lige samfunnet. Jeg antok for det fØrste at det var rimelig å
tro at når det engang var fastslått at slike avdelinger eksister te, så ville endringer i deres struktur, oppsetting osv . reflektere spesielt vesentlige endringer i samfunnsutviklinga.
For det andre antok jeg at det var rimelig å tro at det borger ~
lige samfunnet la stor vekt på å sikre seg mot at arbeiderklassen
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væpna seg ved hjelp av militære mob iliseringsbeholdninge r .
Gjennom undersøkelsen av di sse to forholda har je g ette rhvert
avdekket trekk av en generell utvikling i perioden, som j eg tr or
er av vesentlig betydning for forståelsen av moderne nors k kri gs-·
historie.
Denne undersøkelsen har så vært utgangspunkt for oppgavas sentra le
problemstilling: Kan det påvises noen sammenheng mellom ubruke ligg jØring av våpen og oppsetting av militære avdelinger mot
arbeiderklassen og grupper i folket i mellomkrigstida, - og de n
utviklinga krigen i 1940 fikk? La den indre beredskapen i
mellomkrigstida begrensninger på muligheten til å fØre kri g mot
en ytre angriper i 1940?
På bakgrunn av disse og liknende problemstillinger har je g i de l
II tatt for meg mobiliseringsordninga generelt, og den fakt iske
mobiliseringa i 194 0 . Dernest har jeg undersØkt om ordninge. .-:.me d
ubrukeliggj Øring av våpen framleis var ved lag ved å ta fo r me g
oppsettingene i Østfold, og hvilken betydning ubrukeliggj Øringa
av våpen fikk der.
Det som er nytt ved denne problemstillinga er i og for seg ikke
at krigen i 1940 ses utifra den forutgående militærpoliti ske
utviklinga. Det som er nytt er at den militærpolitiske a nalysen
klart knyttes til den rolla militærapparatet spilte i den indre
politiske kampen i samfunnet, i kampen mellom klassene.
Det har vært en generell motsigelse i tradisjonell norsk krigs historie at vesentlige strukturendringer i krigsmakta har vært
redusert til hovedsakelig Økonomiske årsaksforhold. Det beste
eksemplet på dette er behandlinga av forsvarsordninga av 1933.
I svært liten grad har det vært søkt etter den politiske kjerne n
i slike endringer. Nestoren i denne tradisjonen i Norge er
Nils Ørvik med sin "Sikkerhetspolitikken 1920-1939", bind I og II .
Ved hjelp av en slik metode! har han omhyggelig unngått å avdekke
det jeg oppfatter som det viktigste trekket ved "sikkerhets poli -
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tikken" i mellomkrigstida, nemlig at den fØrst og fremst var 1.,e t t a
mot "den indre fiende" . Metodologisk er Ørviks framstil l ing et
klassisk eksempel på Økonomistisk reduksjonisme som unngår a vg j Ør ende politiske sammenhenger .
Jeg vil anta at det nettopp fra denne synsvinkelen vil bli re i st
innvendinger mot min metode: Kunne ikke dette eller hint tiltak,
f.eks. ubrukeliggjØring av våpen nettopp ha sin årsak i Økonomi ske
forhold?
Generelt vil jeg bemerke til dette at det utmerka godt kan v ~ e
slik at Økonomiske årsaker umiddelbart slår igjennom og avgjØr
milit~politiske saker av betydning.
Men for min oppgave er det
avgjØrende spørsmålet å påvise den blotte eksistensen a v fo rhold
som tidligere ikke har v~t systematisk påvist. Begrunnelse n fo ~
denne eksistensen er av sekundær betydning. Hva angår denne
sekundære betydningen så kan det godt v~e at Økonomiske fakto re r
har virka i samme retning som de politiske. Jeg kan vel også f ast slå at dette har vært tilfelle f.eks. med forsvarsordninga av 1933 .
l\1en jeg vil like fullt hevde at forståelsen av forsvarso rdninga av
1933 blir svært grunn og derfor feilaktig hvis en ikke se r den i
forhold til et allerede eksisterende og sterkt indre mi li t c:e-rapparat som til og med blir styrka i samme periode.
Samtidig vil jeg hevde at mitt kildemateriale mer enn tils tre kke lig gir grunnlag for å kunne ta standpunkt til denne mots igelsen .

b.

Me tode

Et relativt rikholdig kildemateriale har g jort det mulig å fore ta djupere og mer detaljerte undersøkelser ved to tidspunkt : av slutninga av den fØrste verdenskrigen og begynnelsen av 3 0-tal let .
Disse analysene har kasta verdifullt lys over tida mellom og etter
disse tidspunktene. Samtidig har det ikke vært vanskelig å finne
kildemateriale for hele perioden 1918 -4 0. Det er derfor lite n
grunn til å tro at det forekommer helt støre bomskudd i ana lysen o
Likevel vil jeg ta forbehold om såvel uklare punkter som vikt ige
www.larsborgersrud.no

problemstillinger som ikke er tatt opp overhode. Tids per i oden
1918 -4 0 omfatta svært mange, tildels ganske drastiske e ndringer
i det norske samfunnet og i militærapparatet ikke minst . De lvis
har det vært vanskelig å danne seg et bilde av utviklinga for di
det ikke finns noe offentlig litteratur om det indre mi litær apparatet i denne tida. Jeg har stått på bar bakke m h p de
fleste viktige motsigelsene, og har ikke kunnet korrige re og
utvikle hypoteser utifra annen litteratur enn kildematerialet ,
i all hovedsak. Jeg har derfor vært avhengig av å kunne konfe r ere med allmenne verker om samme tid. Men på grunn av den
relativt lange perioden som oppgava strekker seg over, har det
vært vanskelig å gå særlig i dybden i dette allmenne s tud ie t.
Den allmenne kunnskapen som jeg sitter inne med om perioden har
derfor satt en del begrensninger for framstillinga.
Jeg har prøvd å sette den militære utviklinga i forhold t i l den
generelle politiske og Økonomiske u~viklinga ved hjelp a v i nn leiinger til hovedkapitlene. Det kan sjØlsagt-hevdes s om in..."l -vending mot dette at det ikke står noe nytt i disse innle iingene ,
at det som står her er kjent stoff, og i og for seg uinteress ant
i denne sammenhengen.
Jeg vil imidlertid fastholde at det har vært nØdvendig å knytt e
den militære utviklinga til samfunnsutviklinga ellers. Om måten
jeg har gjort dette på alltid er like vellykka er sjØlsagt et
annet spørsmål.
Det . er å håpe at det materialet som blir lagt fram vil f øre t il
en diskusjon som igjen vil bringe mer materiale fram i d agen~
både om mellomkrigstida og 1940. Spesielt er dette håpe t retta
til mi li tært personell som åpenbart må sitte inre med kunnskaper
om emnet som det vil ha stor betydning å få fram . Forel Øpi g har
jeg av militært personell blitt møtt med vekselvis lure smi l"
sinte blikk og kalde skuldre . Vi får håpe at dette endrer seg
når dette materialet foreligger i sin helhet.
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c.

Kildene

Framstillinga bygger i hovedsak på kilder som ikke tid l igere er
publisert. I første del av oppgava er det viktigste ki ldematerialet henta fra forskjellige militære arkiver, som befinner
seg i Riksarkivet. Av disse er generalstabens arkiv e n samlebetegnelse for militære arkiver fra forskjellige instanser hvor
det meste er henta. En del materiale er også funnet i HOKs arkiv
(Hærens Overkommando). En inngang i forsvarsdeparteme n tets arkiv
etter stikkord og skjØnn har supplert og fylt igjen en god del
huller.
Om de militære arkivene er det det å si at det har vært en stor
ulempe at Riksarkivet ikke har fått tilstrekkeli ge be vi lgninger
til å sette arkivene såpass istand at de kan være gjens tand for
en mer systematisk gjennomgåelse enn det har vært mulig for meg.
Hovedtyngden av arkivene er på Hovedøya, og det har vært en omstendelig og tidkrevende prosess å få materialet på bordet . Den
viktigste årsaka til arkivenes stand er så vidt jeg for s tår de
innhogg og omdisponeringer som blei gjort av tyskerne under krigen.
Resultatet er at inngang via journaler og kopibØker er meget
vanskelig. Dette har satt sterke begrensninger for sys t ematikken
i undersøkelsene mine.
Når det på tro$s av disse vanskelighetene har vært mulig å samle
såpass mye materiale ·:at det har lykkes å lage en mer he l hetlig
framstilling på bakgrunn av det, så skyldes de.t ikke mins t den
velvilje og store hjelp jeg har fått fra de ansatte ved Riks arkivet. Spesielt vil jeg takke de som har lett og båre t tungt
på Hovedøya. Til slutt i denne sammenhengen er jeg fr is ta til
å understreke hvor viktig det er at Riksarkivet får st ørre be vilgninger slik at disse og andre viktige arkiver blir ' t ilgjengelige for forskere i et større omfang enn nå.
Til vurdering av kildematerialet til del I: I hovedsak e r det
militære skriv fra distriktskommandoene, divisjonene og regimentene til generalstaben, kommanderende general og visa versa.
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Mitt inntrykk er at det te materialet er meget pålitelig og
eksakt hva angår opplysninger av faktisk art. I stor grad tro.r'
jeg dette kan tilskrives den embetsmessige arbeidsrutinen , som
i det militære apparatet nådde store hØyder i byråkrat is k perfeksjonisme. Jeg skal gi et lite eksempel på ·hvordan d i sse
s'krivene blei til i generalstaben, skildraav en som h ar gått
gradene fra bunn til topp: 2
"Litt generelt om tjenesten i generalstaben.
Kontortjenesten var et viktig ledd i utdannelsen . Saks behandling en bar preg av det. Den var omstendelig og grundig. En sak
startet som regel hos en aspirant. Etter grundig studium av saksdokumentene produserte han et konsept som måtte være sakl ig og
språklig vel gjennomarbeidet. Produktet leverte han ti l sin fore satte, en stabsadjutant . Nå gikk denrei sin tur nøye gj ennom saken, pusset på innhold og form og leverte det forbedrede produkt
til kontorsjefen. Etter ny kritisk gjennomgåelse og e ve ntuelle
endringer leverte kontorsjefen saken til avdelingssjefen . Avdelingssjefen foretok den siste finpussing, men fØrst når general stabssjefen hadde satt sitt merke på konseptet, gikk de t til
renskriving. Det renskrevne produkt ble korrekturlest a v to
aspiranter. Når de var sikre på at det renskrevne ste mte med
konseptet, satte en av dem sine initialer i øverste venst re hjØnne9
og var med det ansvarlig for at alt var iorden. Da kunne generalstabssjefen trygt sette sitt navn under.
En slik behandling måtte ta tid. På den andre siden, kunne man.
stole på at det som var satt på trykk var grundig gjennomtenkto
Og det er et beviselig faktum at uttalelser fra ~eneral st aben fr~
fØr krigen har sin fulle gyldighet den dag i dag •
Ute ved avdelingene og kontorene hadde sj Ølsagt denne rutinen mye
mindre omfang, men det er åpenbart at generalstabens byråkrati
her har virka som en kontrollinstans gjennom sin blotte eksis tens.
Denne byråkratifunksjonen har også hatt en annen og uti ls ikta
funksj on: den svære mengden papirer som kontinuerlig gikk ut og
inn mellom alle mulige militære instanser har satt såpas s grundige
spor i arkivene at evt· kontroversielle planer og tiltak vanskelig
kan forsvinne helt for forskingens oppmerksomhet .
Et annet spørsmål er sakligheten av de synspunktene og betrakt -·
ningene som gjØres, - denne må sjØlsagt nøye vurderes i tilfelle
etter tilfelle opp mot den forventede rolle krigsmakta har hatt
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på ethvert tidspunkt, og de angrepene som har vært ret ta mot de n.
Det viktigste kildematerialet til annen del av oppgava har vært
de stridsrappbrtene som blei innlevert fra l. divisjons offiserer
til "Institutt for historisk forsking", 3 og seinere t il "Forsvarets krigsh±støriske avdeling".
I behandlinga av disse rapportene blei det tidlig kla~ t at de t
gjorde seg visse generelle forhold gjeldende ved mange av dem,
som best kan karakteriseres med begreper som tidsforskyvning 3
kronologisk feilerindring eller apologetisk vridning et tersom
hvor snill man er. I mye større grad enn hva angår kildene til
del I har jeg derfor måttet avgrense meg mot "allmenne vurde ring er og betraktninger" av forskjellig slag, og i hovedsak bare
bygge på faktiske opplysninger som på et eller annet vi s har l a tt
seg prøve. I noen sammenhenger har jeg imidlertid også gjengi tt
og bygd på utsagn av slik karakter, men jeg har da lagt vekt på
i hvilken sammenheng og av hvem. Spontane rapporter fra lave r e
befal og menige som riktignok bare forekommer i begrensa grad ,
er tillagt større vekt enn andre. Likeens rapporter fr a enkelte
offiserer som spilte en mer progressiv rolle enn andre. Et
vesentlig -fellestrekk ved rapportene til l. divisjons s tab og
spesielt gen maj Erichsens er at de blei utarbeidet i Sverige
under inntrykk av den katastrofale utgangen på l. divisj onens
skjebne. De er derfor ~terkt farga av det. Den videre rapport skrivinga fra divisjonens ledelse skjedde i sammenheng med en
innbitt og opprivende indre strid mellom divisjonens le dende
offiserer under resten a v krigen og etter frigjØringa_, som e nnå
i slutten av 60-åra ikke var avslutta. En må også anta a t de
enkelte offiserenes forhold seinere under krigen har virka inn
i sterk grad. Dette er imidlertid mer uklart.
Av publiserte kilder har jeg benyttet meg av en rekke st andar d verker om perioden og også leksikalsk litteratur. Jeg henviser
her til litteraturlista i slutten av oppgava. Undersøke lseskommisjonens innstillinger og stortingsbehandlinga av dem i nngår som
viktig materiale til del II .
www.larsborgersrud.no
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Jeg har også gått igjennom Quislingsprosessens referate r, og en
de l juridisk m?,teriale .i forbindelse med dommer mot · hØye re
offiserer etter krigen .
Endelig har jeg gjort en del intervjuer i tilknytning t i l f elt toget i Østfold. Disse er det også gjort rede for i s is te de l
av oppgava.
Til slutt vil jeg nytte hØvet til også å tq.kke persone llet ved
Forsvarets krigshistoriske avdeling, som har vært til . s tor hj elp
ved utarbeidelsen av del II av oppgava. Jeg vil også ret te
en takk til professor Rolf Danielsen som har lest gjennom r å utkastet til oppgava og gitt nyttig veiledning og krit i kk e
Ortografien i oppgava har vært prØvd gjennomført etter l ærebok normalen av 1959.
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DEL I:

EN UNDERS Ø~LSE AV FOREKOMSTEN AV
ET HEMMELIG INDRE !\1ILITÆRAPPARAT
OG TRADISJONEN MED UBRUKELIGGJØRING
AV VÅPEN I TIDA 1918 - 1940

KAP.
KAP.
KAP .
KAP.

Il :
Ill :
IV :
V:

INDRE FIENDE FARLIGERE ENN KRIGEN
ORDENSVERNA VDELINGENE I FASTE FORIVJER
NYE lffiiSETI DER, INDRE 1\ULIT ÆR OPPI'RAPPING
SOSIALDEMOKRATIET OVERTAR LEDELSEN

"Alminnelig mobilisering, menes det slik
at jeg skal møte på Ilen sko le for å gå
imot utenlandske fiender, el ler er det
mot norske arbeidere? 11
Notert av en soldat av års klassen 1920 på s itt krigstjenestekort. So ldaten var,
uten at han visste det, ut tatt til ordensve rnavdelingene.
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KAPITTEL II:

a.

1917 - 1918, INDRE FIENDE FARLIGERE ENN KRIGEN

Krigsprofitter, . spekulasjon og jobbing avler dyrti dskamP..

Våren 1917 brakte med seg en sterk forverring i levevilkåra
til det store flertallet av den norske befolkningen. Vare knapphet, prisstigning og åpen nød for svært mange gikk sanH11An
med en blomstringstid for jobbere og spekulanter som a ldri fØr ~
Utviklinga i verdenskrigen hadde skapt en ny og uhyre guns t5g
situasjon for risikovillig kapital: Den desperate tyske krigs~
industrien hadde i et siste rasende forsØk på å bryte den
allierte blokaden begynt å pØse store mengder ubåter ut i ....... , ··
sjøen. Resultatet blei at finanskapitalen og spekulasj ons 1~..r:t l...i.
talen i Norge strømmet til skipsmeklerne og rederne som ti ! r'·'
magnet. Og rederne satsa velvillig på stadig mer drist ige
seilaser, med den fØlgen at tusenvis av norske sjØfolk b lei
drept. fviens kapital blei sugd ut av det direkte forbruket og
konvertert i forskjellige former for spekulativ og profitabe l
eksportvirksomhet, blei resultatet heime prisstigning, vare -·
knapphet og dyrtid. Samtidig strømte nye forsyninger t il de
krigfØrende.
l\1en krigen ramte det a r beidende folket i Norge også på e t annet
vis: den skjerpa krigssituasjonen Økte faren for at Norge skulle
bli trukket med i krigen . Dette styrka de kreftene som agiterte
for Økte mi li tærbevi lgninger og styr ka nøytralitet svakt . For ··
slag om store ekstraordinære bevilgninger blei reist, og de t var
klart at en innfrielse av dem ville bety enda mindre ti l å dempe
dyrtida. Det var også dem som hevda at forslaget om å s tyr ke
krigsmakta hadde andre siktemål, - nemlig som et springbret t til
å hoppe inn i krigen i siste minutt for å bli med på å de le
seierens frukter. 1 Dernest for å demme opp mot den uro dyrtid a
hadde frambrakt i de lavere klasser, arbeiderklassen i Norge
hadde for alvor kommet i bevegelse.
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Dyrtidsaksjonen begynte som et reint svar på den sterke senkningen av levevilkåra. De viktigste krava var stopp på prisstig ningen på matvarer og statlig regulering og tiltak mot spekulasjon i forbruksvaresektoren. 150 millioner blei krevd til dyr tidstiltak. Oppslutninga om aksjonen spredte seg som ild i tørt
gras, og våren og sommeren kom til å se demonstrasjoner og masse aksjoner som aldri tidligere var sett i Norge. Dyrtidsaksjonen
i seg sjØl klarte ikke å presse gjennom mer enn deler av krava
sine, men særegne forhold skulle fØre til at bevegelsen i massene
fortsatte i nye og mer framskredne former: den revolusjonære
rådsbevegelsen i 1918.
Dyrtidsaksjonene hadde tvunget gjennom en del krav, og ledelsen
i LO/DNA gjorde sommeren 19i7 forsøk på å blåse aksjonene av på
dette grunnlaget. Dette førte til at venstreopposisjonen overtok det politiske initiativet.
Bolsjevikenes besluttsomme ledelse av de russiske arbeidermassene
i oktober styrka venstreopposisjonens linje, og i 1918 erobra den
ledelsen i DNA. Samtidig hadde massebevegelsen funnet nye former
i rådsbevegelsen. Erfaringene fra dyrtidsaksjonen og fra den
russiske revolusjonen viste at arbeiderklassen måtte organisere
seg for kamp, - i egne sjØlstendige organisasjoner som kunne ut fordre det borgerlige maktapparatet.
SjØl om en kan diskuter~ hvor alvorlig v~nstreoppos:i,sjonens
ledelse tok sitt eget revolusjonssnakk, så kan det neppe herske
tvil om at borgerskapet tok det alvorlig.

b.

Krigsmakta sover

i~ke

Både den politiske og militære ledelsen så en vokse~de trusel
mot det bestående samfunnet i aksjonene i 1917/18. Krava om
slØyfing av våpenøvelsene og heimsending av nøytralitetsvakta
dempa neppe denne frykten.
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I hvilken grad den militære ledelsen hår vært engasjert i
situasjonen viser den omfattende korrespondansen som ennå finnes
i generalstabens arkiv og i forsvarsdepartementets arkiv. Velmenende samfunnsstøtter av forskjellig · art har heller ikke unnlatt å gjØre generalstaben oppmerksom på dens oppgaver. I det
fØlgende skal jeg gjengi en slik henvendelse 2 fra midten av
februar 1918, mottatt av generalstabens etterretningskontor.
Generalstaben fant denne skrivelsen så viktig at den den 19/20
februar sendte gjenpart av brevet til samtlige 6 distriktskommandoer, festningsartilleriet, justisdepartementet, opdagelsessjefen,
kommanderende admiral kommandanten på Akershus, og forsvarsdepartementet.

Generalstabens
etterretnings kontor

HE MMELIG

Fra navngiven kilde vestenfj elds har Generalstabens Etterretn ing~ kontor mottatt fØl g~nde, datert' 13. februar 1918:
Jeg tror at det er min plikt at meddele Dem f Ølgende:
Allerede hØsten 1917 fik jeg fra paalidelig ho l d meddelt meg
at man paa Zimmerwaldkongressen hadde besluttet væbnet reisning
av arbe i dermasserne i alle land paa et givet te gn. Urolighetene
skulle forplantes videre. Hvad der vil komme til at skje er
ikke godt a t vite, men man bevæbner seg i all hemmelighet. Der
arbeides i det skjulte. Jeg tror Generalstaben allerede nu b Ør
skille bukkene fra faarene , saa man faar avdelinger man kan
stole paa. Her hjemme er man saa rolig og naiv, men vent bare,
man kan faa angre paa at man ikke "var røre var, men efter snar " .
I et nu kan vaabendepoterne være i hænderne paa dem der vil bruke
dem.
Det blir værre her, thi hodet er kultiveret.
Jeg er ikke nærvøs og heller ikke bange, men tror det er en plikt
at være fremskyndt allere de nu - og ikke la seg nar~e.
Mit raad er: tag ingen ukjendte som depotvakt, hverken i Kris ti ania eller nogen andre steder.
Den almindelige tro blant de revolutionære herrer, baade de smaa
og de store, er at man ikke tør gjØre noget. HØire og venstre
r ivalisere r for sterkt.
SpØrg mig ikke. hvorfra jeg har det, le heller ikke av meg.
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Det kan drive over, men tro mig, det kommer igjen. Der arbeides .
Send mig denne skrivelsen tilbake igjen, ng noter ikke mitt navn .
Jeg har de allerbedste forbindelser, og skal være til tjeneste
om det kan synes nødvendig.
Husk de mere sindige kan bli tvunget med. Finske-russiske og
svenske aktivister har hat møte her. De kommer ganske enkelt vis. Sidst hØst var HØglund fra Stockholm her i 8 dage.
Ammunitionsdepote~~e og vaabendepoterne bØr i hvertfald ikke
komme i de urette hænder. Lykkes den finske, og det tænder i
Sverige, vil det gå videre til Norge, gjerne med hjelp fra øst.
De tar gjerne i mot den .
Rigtig gjenpart:
Gudbrand Østbye, pr. lØytnant.

Men brevskriveren hadde liten grunn til å uroe seg. Allerede
i begynnelsen av måneden hadde forsvarsministeren drØfta saka
med kommanderende general (KG). Kort tid etter sendte KG ut
fØlgende skriv: 3

Kristiania 12. februar 1918.
KOMMANDERENDE GENERAL
HEl'vTMELIG

Til l. - 6. Distriktskommandochef.
Efter konferanse med Forsvarsdepartementets chef anmodes Hr.
Generalen om at træffe de forberedelser som maatte ansees nØdvendige til daitning av militære beholdninger av vaaben og ammuni tion inden kommandodistriktet mot angrep av ondsindede.
Kommanderende General har tænkt sig at dette blant andet kan skje
på den vis, at Hr. Generalen lar forberede indkaldt paa kort
varsel dertil særlig egnede dækningsavdelinger, hvis styrke av passes efter de stedlige forhold.
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!~an gaar ut fra at forberedelsene træffes efter konferanse med
re gimentsjefene og at yderligere meddelelse herom ikke paa forhaand ut gaar.
Man i møt eser Hr. Generalens snarlige rapport om de trufne forfØyninger.

In fidem
R. Roscher Nielsen (sign)
PremierlØitnant

Rapportene f r a de 6 distriktskommandoen-e om hvilke Øyeblikkelige
tiltak de hadde tatt var allerede 16/17 feb. nådd tilbake til
dept. Her er et utdrag av skriv fra 4. distriktskommando (Bergen),
datert 16. feb~ 1918: 4

I anledning av hr. generalens skrivelse av 12. d s. (K.G. j.n.a.)
skal meddeles:
Av de militære beholdninger inden 4. kommru1dodistrikt - saavel
av vaaben og ammunition som pro viant og beklædning - er det kun
de beholdninger som er magasinert i Bergens by og nærmeste omegn
(I s dalen, Heggrenes, Nesttun, Ulven), som kan tankes utsat for
angrep av ondsinde de. Hverken i Nor df jord, ve d Flaamsdalen el l er
ve d avdelingernes og intendanturens magasiner paa Voss er der
grund til at fry gt e noget saadant angrep. Paa Vo ss (Tvilde-BØmoen) har man dessuten indtil videre liggende n øitralitetsvernsavde linger s om betryggelse herimot.
Ef ter undertegnedes opfatning, som deles av chefen for 10. regiment og f or Sunhordlands bataljon, er der derfor ikke nogen apfordrin g - ialfald forelØpig - til at træffe forberedelser til
indkaldelse av dækningsavdelinger med kort varsel til forannævnte
steder.
For Bergens by og ome gns vedkommende er man ogsaa forsaavidt heldig
stillet, som man i paakommende tilfælde paa kort varsel vil kunne
d is ponere over en l&!dmilitær styrke paa ca. 150 mand, tilkaldt
fra Bergens befestninger og dækningskompaniene på Herlø og Haaøen,
likesom man vil kunne faa as si stanse fra herværende sjØmilitære
nøitralitetsvern. Dette sidste vil v~e av særlig betydning ved
et overrumplingsforsøk paa Bergenshus, proviantmagasinene i Skuteviken eller krudthuset på Heggrenes.
www.larsborgersrud.no
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Hertil kommer s~ divisjonens underoffiserskole.
For alle tilf ~ldes skyld er imidlertid truffet fØlgende forfØyninger:
l. Vakten på Bergenhus er fra 18 ds. bestemt forsterket til 22
mand.
2. 9. Regiments landevernbataljons chef er efter mundtelig konferanse paalagt under samarbeide med Bergen politi at forberede
hurtigst mulig indkaldelse og fremmøte av det milit~e ordensvern (her i Bergen en avdeling på 100 mand).
3. Bergens linjebataljonschef er - likeledes efter mundtelig
konferanse, paalagt under konferanse med politiet at utta av
bataljonens ældste aarsklasse et par hundrede paalidelige
mannskaper for av disse i tilfælde at opsætte et kompani.
4. 4. infanteri mitraljØseavdelings chef er paalagt hurtigst
mulig opsat 2 mitraljØser - ved uttagning av paalidelige mandskaper - og færdigopstilling av mitraljØsene i et rom paa
Bergenhus.
Paa Ulven er for tiden en magasinvakt av nøitralitetsvernet. Der ·
vil bli truffet en ordning hvorved sikres indkaldt hurtigst mulig
en sikkerhetsvakt av paalidelige nærboende mandskaber.
Hvad endelig angaard 9. regimentslandvernsmagasin ved Nesttun,
hvilket rummer 500 geværer og 96000 patroner, er git ordre til efter konferanse med herværende arsenal · - at patronene (52 kasser)
snarest skal føres til krudthuset i Isdalen, og at slutstykkene
skal uttages av geværene, indpakkes i kasser og sendes til Bergenhus.
Disse forholdsregler vil bli tnuffet i al stilhet og mest mulig
ubemerket. Slutstykkene vil saaledes bli utsat og nedlagt i
kasser av vedkommende kompanisjef.
In fidem

Rapportene fra de forskjellige distriktskommandoene bar preg
av at de vurderte situasjonen forskjellig. Generalstaben fant
det derfor n ødvendig å presisere spesielt to punkter ytterligere.
FØlgende telegram g ikk den 19 . februar ut til divisjonene: 5
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Efter ordre fra Kommanderende General skal Generalstaben anmode
Hr. Generalen om snarest mulig at sikre sig at samtlige vakter
ved depoter, magasiner og broer udelukkende bestaar av fullt
paalitelige folk.
Ennvidere skal fremtidig alle poster ved vigtigere magasiner og
depoter være dobbeltposter. Generalstaben.

Rigtig gjenpart
R. Lowzow
pr. lØitnant.

20 ~

februar blei det fulgt av dette telegrammet:

6

Efter ordre av Kommanderende General skal man anmode hr. Generalen om saa snart som mulig at træffe forfØining til at slagfjærene blir uttatt av skytevaabnene i de magasiner som paa
grund av sin beliggenhet maa ansees særlig utsat for angrep av
ondsindede og som . nu ikke maatte være tilstrækkelig sikret.
Slagfjærene blir derefter at opbevare paa et sikkert sted.
Det overlates divisjonen at avgjØre hvorvidt ogsaa ammunitionen
bØr fjernes og opbevares andetsteds.
Foranstaltningene bØr foretages saa diskret som mulig.

Indmelding forventes
generalstaben

Rigtig gjenpart
R. Lowzow
pr. lØitnant
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Den militære ledelsen forberedte seg altså på en skjerping av
de politiske motsetningsforholda ved å sette i verk en rekke
klare militære tiltak. Generalstaben hadde i en stor mengde
militære skriv og direktiver gitt utvetydige bestemmelser om at
det skulle opprettes pålitelige og utplukka avdelinger. Disse
avdelingene skulle brukes i tilfelle indre uro. Like klare
beskjeder var gitt om at våpen skulle ubrukeliggjØres og at
stempelfjærer og tennstempler skulle lagres hemmelig.
Samtidig var det en åpenbar svakhet i de direktivene som var
gitt, at de ikke hadde klare bestemmelser for samarbeid ~ed
politiet. En annen uklarhet, som sikkert kunne danne utgangspunkt for misforståelse, var at en militær sjef eller en politi mester hadde svært lite å holde seg til når han skulle bestemme
seg for hva som var "opptøier", "angrep av ondsindede", eller
"oplØp".
I slutten av februar lagde generalstaben flere utkast til nye
bestemmelser om disse problemene. Resultatet var et skriv som
kommanderende general sendte ut 26. februar til. _l. distriktskom rr.
mando. 7 Jeg gjengir her et utdrag:

Kristiania, 26/2 18

KOM~~NDERENDE

GENERAL
:PÆiviMELIG

I forbindelse med skriv herfra av 12 ds angående nødvendige for beredelser til dækning av militære beholdninger av vaaben og
ammunition inden kommandodistriktet mot angrep av ondsindede ,
meddeles at disse forberedelser skal omfatte ogsaa sikring av
statens beholdninger i sin alminnelighet og av større kommunale
beholdninger samt
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Offentlige kontorer
Lager av vaaben og ammunition
Banker
Telegraf og telefon
Jernbaner
Elektrisitets-, vand og gasverker
· Fangsle r .
Distriktskommandoen bemyn.digesherved ennvidere til at ive r ks~tte de planlagte sikringsforanstaltninger saasnart dette s kulle
vise seg nØdvendig. Ekstraordinær indkaldelse maa dog skj e efter
indhe ntet bemyndigelse fra Kommanderende General, medmindre det
paa grund av tidens knaphet eller av andre grunde ikke maat te være
anledning hertil.
Stadig vakthold ve d de nævnte etablissementer blir fØrst at aprette paa specielt for langende av politiet.
Vaabenmagt kan bringe s i anvendelse naar forsvaret av de ann~nte b eholdninger m.v . gj Ør dette paakrevet.
Likefor optØier
for øvr ig kan dækningsavdelingene i tilfælde paa vanlig ma ate
stilles til disposition for de civile myndigheter paa henve ndels e
fra disse (kfr. forøvrig vedlagte veiledning).
Det gjælder selvfØlgelig for chefene at ha opgjort en deta ljert
plan for hvorledes der i de forskjellige tilfælde bØr gaaes frem,
hvorhos der den hele tid maa være et intimt samarbeide mel lom
de militære og civile myndigheder i alt hvad der foretages .
Man gaar ut fra at Distriktskommandoen til enhver tid holder sig
underrettet om stemningen blandt de vernepliktige. Faarsaavidt
der blir grund til at befrygte uroligheder blandt disse, bØr man
forsøke at skaffe oplysning om hv em der er ledere •••••••• • "

Forholdet til de lokale politimyndighetene blei avklart i et
hemmelig skriv som blei sendt ut fra justisdepartementet 4 . mars.
Her blei det fastslått at politimesteren hadde myndighet ti l
d irekte å innkalle "militær assistanse" og at det skulle opprettes et intimt samarbeid mellom politimesteren og de lokale
militære myndighetene. Noen steder tolka de militære myndi ghetene de nye militære reglene slik at tilogmed lensmannen dire kte
kunne innkalle militær støtte. Justisdepartementet var imid lertid
ikke villig til å gå med på en så lØs ordning. 8
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c.

1918, rådsbevegelsen og militære aksjoner

Det er her nødvendig å lmytte noen få ord til rådsbevegel sen .
Rådsbevegelsen tok utgangspunl;:t i de krava som var reist e;jennom
dyrtidsaksjonen året fØr og rørte dem videre. Levevilkåra hadde
forverra seg ytterligere sida vinteren 1917. For arbeidsf olk,
gjorde året 1918 sin entre med rasjonering på matvarer, mens r ikfolk hamst~a og dreiv svarteb ørs . Kristiania Arbeiderråd, som
var stifta 17. februar 1918 reiste krav om beslaglegging av al le
levnedsmidler, slØyfing av våpenøvelsene og nøytralitetsvakta
og vidtgående arbeiderkontroll for å bedre forholda for arbe ider klassen. Arbeiderrådene spredte seg fort over hele landet , og på
sommeren 1918 blei det også danna soldatråd over hele landet.
Rådsbevegelsen blei av militærledelsen sett :: på som det siste
varselet fØr revolusjonen, og den satte alt inn på å få den g jort
ufarlig. Ledende enkeltpersoner i rådene blei satt under postog telegrafsensur. 9 Det blei vedtatt at "dem som støtter s a mfundsfiendtlige bev~elser , ikke kan være medlem av s~tter l ag ". 1 0
28. februar sendte KG ut fØlgende skriv til de seks distrikt s kommandoene, Generalinspekt øren, Chefen for Fæstningsartille rie t
samt Akershus Fæstnings Kommandantskap:

Kristiania, 28. febr uar 1918

KOMMANDERENDE GENERAL

Da det hertil er inmeldt , at der paa forskjellige steder i l andet
inbydes til møter hvis hensigt er at danne soldaterforeninger me d
forsvarsfiendtlig formaal, skal man under henvisning til Kommanderende Generals cirkulære av 17. januar 1905 og skrivelse he rfr a
av 3. april 1916 meddele, at det er forbudt vernepliktige i ndka ldt
til tjeneste og andre krigsmand samt militære i uniform at delta
i saadanne møter og foreninger.
In fidem
R. Rocher Nielsen (sign)
PremierlØitnant
www.larsborgersrud.no
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Håndhevelsen av et slikt direktiv må ha bydd på uoverstige lige
problemer våren og sommeren 1918, ettersom oppslutningen rundt
rådene var meget stor. Et eksempel på dette er da Orkdalen
bataljon tynt skriver til SØndre Trondhjems Infanteriregiment
nr. 12 og spør om det er 11 de nu stiftede soldateraad" KG har i
tankene . Sjefen for ·r.R.l2 , oberst Carl Erichsen svarer at sl ik
er det. Samtidig får Orkdalens bataljon oversendt general advokatens syn på soldatrådene :
Tilbakesendes Kommanderende General, idet jeg i anledning av det
i foranstaaende skrivelse fra Orkdalens bataljon under pkt . 2
reiste spørsmaal skal tillate mig at uttale, at det antages a t
maatte v~e den aktive deltagelse i de omhandlede foreninger ,
som sØkes forebygget ved skrivelsen av 28. februar d.a. alt saa
deltagelse i foreningens møter, liksom anden aktiv optræden t il
forsvarsfiendtlig agitat i on er forbudt vedkommende ved de i s amme
nævnte skrivelse av 17/1 05 og 3/4 16 .
Et forbud mot at "staa som medlem" i en saadan forening kan i kke
antages at ville kunne haandhæves og bØr derfor ikke søkes gjor t
gjældende.

den 15. apri l 1918

Generaladvokatembedet, Kristiania
(s) Axel Andersen.

Den siste setningen i dette. skri vet er interessant, fordi den
stiller generaladvokatens juridiske resonnement skarpt til skue .
Det er ikke prinsipper om lov og rett i konkret forstand s om
brukes som utgangspunkt for å bedømme om det bØr v~e forbudt
eller ikke å være medlem av soldatr ådene. Utgangspunktet e r tvert
imot hvorvidt et forbud ville være po litisk mulig å håndheve .
Et forbud mot å være medlem ville sjØlsagt og være et forbud mot
soldatrådene. Generaladvokatens åpenhet kan kanskje forklares
ut fra at det · var i hemmelige og interne skriv han uttalte seg .
l

'

l

Jeg har i dette kapitlet prØvd å vise at m'ilitærapparatet våren
1918 forberedte seg på indre uro og at det blei forordna en del
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viktige tiltak for å tillempe apparatets indre struktur med
dette som formål.

Felles for tiltaka var at de blei kj Ørt

igjennom på kort sikt, som umiddelbart svar på den politi ske
situasjonen - som utvikla seg i februar / mars 1918.

Jeg har gjen-

gitt en del hemmelige militære direktiver og skriv for å prøve å
gi et inntrykk av hvordan den militære ledelsen vurderte situa sjonen.

Jeg kan imidlertid i den videre framstillingen i kke

gjengi dokumenter i så stort omfang som jeg har gjort he r.
ville gi oppgava en vanskelig form.

Det

Derfor vil jeg i de t videre

stoffet mest mulig sitere og henvise til dokumentene, samtidig
som et utvalg

~il

bli gjengitt i sin helhet som vedlegg.

Det er imidlertid nØdvendig f Ørst kort å kommentere hvord an
militærledelsen brukte troppene sine i 1918.

Omfanget a v den

alminnelige beredskapen er v ans kelig å pavJ.se nØyaktig u ten mer
11
systematisk gjennomgåelse av generalstabens arkiver.
Det ser
imidlertid ut som om det har vært beredskap i de fleste store
12
byene en eller flere ganger .
Militære avdelinger blei i stort
omfang anvendt tre ganger ;

i Kristiania, i Sulitjelma og i

Kirkenes.
I Kristiania blei Garden mobilisert

5.

mars.

Den dagen h adde

nemlig Kristiania Arbeiderr åd innkalt til massedemonstras jon
f oran Stortinget, Garde n l å i stortingskjelleren, fullt f eltmessig oppsatt.

Ellers v a r det beredskap i militærleirene rundt

Oslo, og på Akershus f estni ng lå bl.a. et mitraljØsekompani klar
til forsterkning av garden .
De militære aksjonene i Sulitjelma og Kirkenes var av st 01tomfang ,
og fant sted i en meget spent atmosfære og under dramatis ke for lØp.

Begge aksjonene inv o ~ verte både hæren og marinen.

Det vil

falle for langt å komme i nn p å utviklinga av disse aksjonene i
denne oppgava, men jeg vil peke på at betydningen av den virkningen de fikk på rådsb eve gelsen i landsdelen vanskelig kan over vurde r es i f Ørste omgang.

En slik massiv demonstrasjon av

militærmakt må også antas å ha fått betydelig innflytelse på ut-·
viklinga i resten av l ande t .
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d.

Hvem var den "ondsindede" indre fi ende?

Arkivene levner ingen tvil om hvilke grupper i . samfunnet den
mi litære ledelsen betrakta som kilden til indre urolighe ter .
Navngitte politiske retninger som sosialismen~ "bolsjevismen",
syndikalismen, kom~unismen , faren for arbeideruro generelt , råds bevegelsen, den anti-militaristiske bevegelsen og en rekke andre
deler av den virksomheten som var knytta til den framvokse nde
arbeiderbevege lse n, - stilles åpent fram som trusel mot de t bestående. Det kan også knapt herske noen tvil om at denne truselen
blei analysert som en militær trusel i tillegg til den pol itiske ,
noe som n ødvendiggjorde bruken av be grepet "indre fiende" i poli tisk og militær forstand.
Med sli ke retningslinjer som grunnlag. organiserte generalstaben
en allsidig og omfattende virksomhet som rakk fra reine mi litære
tiltak til spionvirksomhet, det siste gjennom generalstabens
etterretningskontor. I arkivene fins det et rikholdig materiale
fra denne spionvirksomheten, f.eks. agentrapporter fra arbeidermøter, presseklipp fra arbeiderbevegelsens aviser, avskrif ter av
oppsnappe de brev og tele grammer, anonyme tips om våpensmugling
osv. Det fins også et r ikholdig ut valg av "stemningsrapporter"
fr a forskjellige steder i landet. Disse "stemningsrapport ene"
utgjØr på mange måter et eget kapitte l, både for d i de er så mange
og fordi de i de fleste tilfellene bare kan angi "rykter" eller
"paalidelige efterretninge r" som kilde for sine på stander om
snarlig påtenkte angrep på det l okale våpendepotet og påf Ølgende
"revolution". Konklusjonen om at det fØlgelig var nødvendig med
"dobble vakter", "paalide lige avdelinger" og 11 f jærnede ste mpelfjærer" var derfor ikke vanskelig å trekke, verken for den anonyme
forfatteren eller for den militære leseren. Jeg har alle re de
g jengitt et slikt brev på s . l 2, og finner det unø&vendig å
komme med ytterligere dokumentasjon på dette punktet .
I en sammenheng kan det imi d lertid være av interesse å undersøke
disse "sterrmingsrapportene" og "ryktebr~vene" l3 nærmere . Mye
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tyder nemlig på at generalstaben i sine situasjonsbedømme lser
ved flere anledninger har lagt denne typen materiale til gnmn.
Sakli ghetsgehalten av materialet, bedØmt utfra elementære kildekritiske kriterier, sett i forhold til denne typen anvendelse,
reiser spørsmålet om den egentlige status og opprinnelse av dette
materialet. Hvem var de an onyme forfatterne? Hvilken målsetting
hadde de med brevene? For å avgrense mot spekulasjoner kan vi
omformulere kjernen i problemet slik: Hvilken funksjon spi lte
dette materialet?
Jeg skal ta et eksempel på hvordan dette fungerte i en s pesie ll
sammenheng: Hvordan 5 . distriktskommando ubrukeliggjorde sine
våpenbeholdninger.
Den 27. januar sendte 5 . DK i Trondheim en henvendelse 14 til
kommanderende general og foreslo at slu.ttstykkene måtte tas ut
av gev:erene og lagres på andre steder enn geværene. Ars ak:
politimesteren i Trondheim hadde mottatt et anonymt brev, "hvori
der blev git oplysninger om at de revolutionære socialis ter i en
n:sr fremtid vilde bem:sgtige sig militærets vaaben og ammunitionn o
KG sendte svar tilbake allerede den 28. januar, l5 hvor han svarte
at statsråden, forsvarsminister Holdtfodt ikke gikk med på å
fjerne sluttstykkene (sit nmaa undgaaes"), men at arbei det med
å f orsterke vakter og å sette opp pålitelige avdelinger måtte påskyndes.
Jeg antar at årsaka til at Holdtfodt veik tilbake for 5. DKs forslag i f ørste omgang, må ha v:srt vurderinger av nødvendi gheten
og risikoen av et slikt vidtgående tiltak sett i for~old til
verdenskri gen som ennå raste med stor styrke. Ubrukeligg j Øring
av mobiliseringsh:srens våpenbeholdninger på et tidspunkt da det
blei hevda fra militær t h o ld at det var fare f or å bli tru kke t
inn i krigen, måtte umiddelbart framstå som vel drastisk . At
dette var kjernen i statsrådens betenkeligheter forsterke s av at
det var nettopp disse mo targumentene 5. DK tok opp i sin rapport
16 Først blei problemene med slutttil KG datert 13. februar.
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stykkene kommentert:
"Geværenes slagfjære er tat ut av geværene og anbragt i kas ser
s om opbevares skult paa selve magasinerne.
(Tilsvarende for anstaltninger er truffet med rev o lvernes kammerstykker , kan onernes slagf j:ere og bajonettene). Distriktskomma.ndoen fandt det
uor;1g j:mgeli g nødvendig paa en eller anden maate at g j Øre geværene
ubrukbare. Heri erklærte chefene for de avdelinger, som har
magasiner (med bevsebning) her · i Trondhjem ••• ( ) •••• • sig enige" .
Distrikts kommandoen velger altså å omgå KGs retningslin jer riktig nok i pene ordelag, - og fortsetter:
" •••• man vilde ingen garanti ha forat ikke en st ørre e ller mindre
del av vaktstyrken bestod av revolutionære, som muligens vilde
være mere til skade end til ga vn.
Distriktskommandoen som har ansvaret forat de nødvendige s ikker hetsforanstaltnin E;er tr :::effes her i Trondhjem, fandt det som oven··
f or anført a bsolut nødvendi g at sikre sig, at ikke en re volutionser mengde vilde faa anle dning til at bevæbne sig, særlig ikke
med hærens gev:erer, hvorved hærens avdelinger vilde staa magtes 11Øse like overfor mmgden o
Da en f jernelse av gev:erenes slagfjære ikke betegner n oen for sin~else av avdelingens mobilisering, fandt Distriktskommandoen
i kke at mobiliseringshensyn burde avholde den fra at s:ette denne
foranstaltning i verk.
er av den opfatning, at denne foransta ltning
i kke er i strid med hr. Generalens bestemmelse om at "bortføring
av gevc-g renes slut stykker maa und gaaes"." (min understrel{) ..

D istrikts~ommand oen

Dette er den eneste innvendinga s om er nevnt i skrivet fr a 5.
DK. Jeg har ikke k lart å finne ut hvilke reaksj oner KG og for svars ministeren hadde på dett e brevet. Men det som er viktig
er at den 2 0 . februar; altså 3 - 4 dager etter at brevet f r a
Trondhei m var mottatt, sendte KG ut sitt direktiv l7 til alle
DKer om sikring av slutts tykkene. Vi må da tro at forsv ars minist eren i mellomtida snudde helt om: Nå var situasjonsbedØm melsen den at f~ren fra i ndre fiender var st ørre enn fare n fra
ytre, på tr oss av den pågående krigen. Dette ser jeg som den
eneste log iske slutningen av et slikt tilt ak .
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Det som imidlertid er mitt viktigste poeng i forbindelse med
h',.rordan "rykte brevene" blei brukt av de milit:t3re sjefene, - det
er den halen som 5. DK har lagt til sitt brev av 13. februar.
Der st å r det nemlig, som et anonymt ps :
"Distriktskommandoen vil samtidig inmelde for hr. Generale n at
det ovenfor n::evnte anonyme brev til politimesteren nu har vist
sig å vsere en mystifikation. Det er en yngre mand, som vi s s t nok i en for stor forsvarsiver har ladet sig forlede til a t
skrive dette brev til politimesteren for derved at fremtvinge
igangssettelse av omfattende forberedelser. -"
·
Det "ryktebrevet" som fikk hele sn:~ballen til å rulle blei altså
karakterisert som en "mystifikation" laga "i en for stor f or svarsiver". t·1en DKen trekke r ikke konklusjonen at dermed h a dcle
ting skjedd på sviktende prem isser, for s~ å revurdere sine t il tak. Det eneste som skjedde var at KG på denne måten blei
informert "apropos" om feiltakelsen.
8m ikke annet, så er dette et eksempel på hvordan tingene skjedde .
At tingene skjedde er her åpenbart mye viktigere enn hvil ken
begrunnelse som blei valgt .
Så et eksempel fra en helt annen kant av landet. Hvordan sao
mi li t::erlede l sen i Østfold på "den indre fienden?" Delte de
on-ofatnin oo·a til kollegene 18 i s. distriktskommando?
.L....

I et brev l 9 av 28. nov. fra l . divisjon i Halden til general staben refereres ARls rapport om "sikringsforanstaltninge r"
datert 18. nov :
"·• • •••• man tør henle de opmerksomheten paa, at der blandt de n
ved Ski boende ganske talrike arbeiderb60lkning findes et s tørr e
anntal Krag-jØrgens gevserer, og at eventuelle oprØrsflokke , der
ankommer fra Kristiania visnok ogsaa vil medbrin6e saadanne .
?or dem vil da de store foraad av haandvaabenammunition paa Ski
vsere et lokkende objekt" .
I f j rste omgang foresl o ARl å flytte alle ma ~ asinbeholdni ngene
inn på "Fossumstrøkets bef::t >,stninger (unntatt ammuni t ion )" o De t te

www.larsborgersrud.no

26

bre vet er undertegna f or divisjonen av kaptein utt o. Ruge .
Den samme Ruge hadde tidligere på året innrapportert 20 til
kommanderende gene r al at l . DK h add e re kvirert 4 mitralj Øse r til
Undero fficersk olen " •• f or i tilf:Blde at kunde optræ:ie med mere
klem som ordensvern".

e.

En kr i g slutter, en annen f ort setter

Høsten 1918 l !ziP verde nskr i gen ut i sanden. I store deler a v
Europa b l e i den avl øst av revolusj onsere folkereisninger og ste rk
sosial ur o. Folkemassene i sent ral-Europa hadde blitt stadig
radikalisert mot slutten av krigen, og motstanden mot krigen
var b litt så sterk at den la ei lammende hand ov~r alle fr ontlinjene.
Inge n st ørre offensiv var mulig i 1918, og t otalt sammenbrudd
l ot seg bare forhind re gjennom brutal terror og massehenrettelser
a v !!desert ører". 21
Fram til revolusjonsutbrudde ne i 1917/18 hadde hoved motsigelsen
i Eur opa vært kampen mellom de to store imperialistiske grupper ingene . Delvis dreide kampen seg om tilgangen på koloniområder ,
s om det engelske indus tri i mperiet stengte det tyske ute fra .
Delvis dreide den se g om hvilken av de to som skulle domine re
de s entral-europeiske industriområdene. Innholdet i kampenvar
alts å omfordeling mell om tysk og engelsk monopolkapital . Da
kr i gen brøt sammen, betydde i kke det n oen endeli g l Øsning a v mot si gelsen. r1otst_anden mot kr igen i hvert enkelt land, spesielt
'
Tyskland og Russland, hadde imidlertid nådd slike h Øyder at den
blei en st ørre trusel enn krigen sjØl. Slik blei hovedmotsigelsen i Europa radikalt endra, de som tidligere hadde sendt millioner
av menn mot hverandres imperium, slo se g nå sammen i en a ll - .
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eur o peis k kontrarevolus j on mo t folkereisnin g ene i hvert enke lt
land.

Revolusjonen i Finla n d b lei kvalt i blbd av et kom b i ner t

tysk-finsk-svensk eksped isj ons korps.

Folkerepublikken i Ungarn

og oppstanden i Østerri ke b lei valsa ned av tysk og stor- øste r ri ksk b or g erskap.

Den t y s k e revolusjonen blei kvalt i blod a v

tyske junkero ffiserer , s o s i aldemo k rater og eksilrussere .
I samarbeid med USA sam l a så den europeiske kontrarevolusj one n
se g i et storml Øp mot den unge sovjetstaten.

Nettopp på grunn

av d en internasjonale kara kteren kontrarevolusjonen fikk, så
s osialister o g kommunister over hele Europa at det var n ødvendig
med et sterkt inte r nasjona l t samarbeid.
3 a yern, Ung arn og

Tyskl ~nd

Revolusjonene i Fin l a nd ,

var b litt midlertidi g knust en ette r

en, reaksj onert kunne sam l e sine krefter og konsentrere dem p å et
punkt om g ang en.

Under d isse livsvikti ge erfaringene for

rev o~

lusj onen, blei så Komintern, den III Internasjonale stifta i

1919 .

At d et nors ke bor gerska pet n :Brte sterk sympati f or sine klasse frender p å kontinentet , gir d e b orgerlige avisene et klart vi tnes Øy r d om.

Mer interessan t er det i midlerti d at sterke indis i e r

peker på et atskillig me r konkret samarbeid på internt stat l i g
plan.

I b å d e gene r alst abens og f orsvarsdeparte mentets arki ver

f o reli gger det dokumenter s om t y d e r på et org anisert samarbe id
uå e tterretning/spion -plane t mell om Norge og enkelte euro pei ske
land , re tt a mot So v jet og Kominte r n f ørst og fre mst, men også på
ut veksling av opply sninger om i nd r e politiske f orh o l d i fl ere
and r e land .

Spesielt kan det n evnes en rekke etterretning s -

ra pp or ter om forh o l d a i Sovj e t som sannsynlig vis er utarbe idet
22
av tys k mili t ært etterre t nin g s v e s en .
Det fins o g så en lang
2
r ekke avs krifter av opps n appe d e brev 3 mell om arbeiderbe ve ge lse n
i f orskjelli ge l and , g jenparter av

spionrapport~r

fra påst å tt e

møter i Kom intern o sv .

De t ser og så ut til å h a v ær t en vi ss
24
internasj onal mø te- o g avtale v irksomhet,
men omfan get s yne s

uklart.
Je g skal g jeng i et eksempel på
Danmark o g Norge.

et t er~etnin g ssamar b eid

mell om
25
Det g å r t ydeli g fram av d okumentet
at de t
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ikke dreier seg om tilfeldi ge opplysninger basert på presse klipp el. likn.:
Krist,ia!fia . den

l~.

november 18

Generalstabens
etterretningskontor
Til chefen for Forsvarsdepartementet
HEMI'JIELIG

Ekstra-rapport
Stemningen hos myndighetene i Danmark er for tiden nervøs.
Den 8. ds. utdelte syndikalistene trykte opfordringer til
soldatene til ikke å skyte på sine egne kamerater i tilfelle
av gates petakler.
Den 9. des. er der gitt ordre til uttagning av
g ev~er på samtlige de poter.

slut~tykker

av

Der er bestemt at fra nu av skal der holdes Øie med ankommende
post til milit~e leire.
Ennvidere er der bestemt at der skal holdes skarpt opsyn med
alle bolsjevikiske elementer.
De r er h o ldt konferanse i justisministeriet angående de forholds r e gler man skal treffe mot bolsjevikisk innvandring og mot den
bolsjevi kiske propaganda.
er ennvi dere engsteli ge for at de mange flykte de russiske
kri gsfanger som er kommet ti l Danmark skal begynne å r øre pa sig.
På grunn av det s :z5nderjydske spørsmål skal der være en !3terk
str dmning i Tyskland mot Danmark.

~ an

Man mener at Ententens planer med hensyn til det s ønderjydske
spørsm å l vil innskrenke sig til at la reguleringen omfatte den
danske del av Slesvig.
Den danske utenriksminister har meddelt at all den danske politik
i det s ;,)nder jydske spørsmål bare går . ut på å få den dansk-talende
del av Slesvig tilbake .
Efter hva d der meddeles fr a Ententehold menes der at en av de
f Ørst e opgaver Ententen nu f å r er å bringe orden i Rusland.
Særlig s kal dette være et sterkt ønske fra u.s.A.s side av hensyn
til J apan.
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Nærvserende er meddelt H.M.Kongen, chefene for Utenriksdeparte mentet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet, Komman derende General og Kommanderende Admiral.

To da ger f Ør fredsslutnin gen i Ver sailles fulgte altså den
d anske staten det n orske eksemplet, alle gevserer blei ubruke li gg jort av frykt for revolusjonen. Samtidig som det danske
bor gerskapet forberedte se g på at revolusjonen ville komme med
freden, ser vi at Ententen f orberedte seg på "å bringe or den i
Rusland".
Høsten 1918 kunne milit~rledelsen i Norge se tilbake på et me get
urolig år . Kravet om vidtrekkende endr inger i det norske samfunnet var b litt møtt med militsere forberedelser og militsere a v delinger hadde ved en rekke anledninger blitt mobilisert. De
mes t alvor lige var okkupasjonene av Sulitjelma og Kirkenes.
3 åde de s pesielle og de mer generelle tiltaka s om blei iverksatt
viser at d en militsere ledelsen var villig til å g å svsert langt.
På den andre sida b Ød 1918 på et rikholdi g erfaringsmateriale
f or sentrale og lokale militsere sjefer, uten at dette var spes ielt
26
k"Ø
a.yre
J ' pt •
Et annet f orhold av stor be t ydning kommer her inn i bildet . I
hele peri oden fram til november 1918 hadde n Øytralitetsvernet
vært mo b ilisert. Det betydde at store militsere avdelinger st o
under våpen hele denne "urolige" perioden. Den militsere lede lsen
ben yttet se g bevisst a v dette tosidige forh ol det, de kamuflerte
den egentli ge hensikten med de mobili se rte avdelingene med
"nøi tralitetshensyn". Dette kommer helt klart fram av en re kke
militsere ctokumenter. 2 7 Det betydde også at det allmenne bere ds ka ps ni vået var h Øyere enn i tider med ytre fre d . Et slikt
allment beredskapsnivå innbefatter alt fra ekstraordinsere for s yn ings tilt ak, alle mul i ge politi- og sikkerhetsmessige tiltak
og over til den reint mentale holdningen hos f o lk flest. I en
situ as j on med stadi ge ytre kri gsforberedende tiltak vekker f . e ks .
f orberedelser til indre borgerkrig mye mindre oppsikt. Vi skal
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seinere se at fredsslutnin gen og den reduksj onen av st ående
n øytralitetsavdelinger den tvang fram, f Ørte til at visse andre
indre si kkerhetsmessi ge tiltak b lei sterkt utvi da.
På denne bakgrunnen skal je g nå se nærmere på hvordan de si kker hetsmessi ge tiltaka fra fe bruar/mars blei ful gt opp h Østen 1918 .

f.

Sikkerhetskomiteen av 1918

I februar nedsatte regjerin ga en hemmelig komite som fikk na vne t
Sikkerhet skomiteen. Denne kom iteen har, s å vi d t j e g kan be d ømme ,
sluppet unna historikernes oppme rksomhet, på tr oss av s i tt oppsiktsve kkende Virke område . Vitnes byrdet om dens e ksistens fins
i f~rm a v noen få refer4te r ~ra mø ter i komiteen. ~B
J e g kan utfra mitt kildemate ri ale 2 9 slutte ytterst lite om
komiteens sammensetning og mandat. Det går :fram av materialet
at utenriksdepartementet, f or svarsdepartementet og den milit ære
le delsen ( iallfall gene11alstaben og generalfeltt øymesteren) har
vært re presentert. Videre gå r det fram av dette materialet at
komi tee ns ar beids område ha r vært indre overv åking mot arbei der beve gelsen og at den har hatt en forsla gsstillende og rådg ivende
st at us overf or re g jeringa. Hvor omf a ttende dens virksomhet har
vc-ert, h vor lenge den var. i virks omhet og hvilken status den e llers
ha r hat t, kan j e g dessverre i kke si noe om.
J e g skal i det fØl gende kor t gå g jennom de k o nklusj o nen~ s om
kom iteen kom fram til i s i ne m~ ter den 12. n ovember 19 18 .
Kom iteen be handla f Ørst 3 0 nhvorledes man til enhver ti d s kulqe
v:ere aj our med den bo ls ,j e vikiske (syndikalistis ke) be vegelse her
i l andet 11 • Fordi "det er åpe nbart at bolsjevikene (syndikalist ene) und er visse omste nd i gheter, her i Norge s om i andre land,
kan gri pe til det mid del å omstyrte den nugj eldende forfatn ing •• "
fant komiteen enstemmi g å he n stille til re g jeringa at det må t t e
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kunne innføres post· og telegramkontroll "hvor der foreligger
mistanke •• " Så behandla man spørsmålet om å hindre "bo~evik 
iske elementer" å komme inn i landet, og foreslo i den forbind else en rekke tiltak ang. passvisering. I det tilfellet at det
s kj edde en "raskere utvikling" i nabolanda, f oreslo komiteen at
det burde innføres passvisering også for svenske og danske stats borgere. Spesielt blei det advart mot forholda i Finland. Det
b lei foreslått å styrke grensetolloppsynet og politiet i grense d istriktene mot Finland. Som i Danmark blei det foreslått ut visnj_ng av utenlan0-ske "bolsjevikiske elementer". Endringer i
tele grafsensurordninga av hensyn til felles overenskomst mellom
de tre n ordiske land av 13. sept 18 blei foreslått overlatt
tele grafstyret i samarbeid med den milit:Sre ledelsen.
1

Komiteen foreslo videre 3l at bankdirektørene måtte få som oppgave å overvåke evt. kapitaltransaksjoner fra utlandet "til
fre mme av bolsjevikisk Øiemed". Forat man skulle vsare ajour med
utviklinga i hele Skandinavia, burde det etableres "et intimt
samarbeide på dette området med de nordiske land". Spesielt
interessant er at komiteen foreslo oppretta et spionnett(nkunnskapsmenn") i de "større byer og industricentra"" og at dette
s \culle sentr a liseres under opdagelsessjefen i Kristiania. Til sist, og det er av spesiell interesse for te maet i denne hoved oppgava, ~ tok komiteen for seg en del reint milit~e spørsmål ;
"Korrliteen var av den opfatning at der burde henstilles til
Kommanderende Genera~ at
a) øke garnisonen i Kristiania, da den nuværende styrke 567 mann
var forliten i påkommende tilfelle,
b) Øke reserveinnka~delsene til Garden i betragtelig grad.
Efter de nugjeldende bestemmelser blir der kun innkaldt mannskaper av den styrke som sidst har vsaret ute til tjeneste ,
c) g j Øre håndvåben og !):anoner i magasiner usikket t :il Øieblikkelig
bruk,
d) opta til overveielse om ikke enkelte landvernsavdelinger
(pålitelige folk) med tilstrekkelig befal skulde gjøres
·
mobiliseringsklare til anvendelse i tilfelle uroligheter" .
Av disse punktene ser vi at Sikkerhetskomiteen foreslo å Øke den
indre milit:areberedskapen generelt, og spesielt styrke de avdel -
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inge ne s om hadde hovedoppgave i Os lo-området. Allerede dagen
etter, den 13. november, ful gte generalstaben opp vedtakets punkt
c ved å sende ut fØlgende hemmelige telegram til 1. - 6. di vi.
32
SJOn:
1

"Da der muligens vil bli gj ort voldelig fors Øk på en omstyrtning
av den beståend.e samfunnsorden og herunder gjort overfall på
armeens beholdninger av våben og ammunisjon har Kommanderende
General efter konferanse med Forsvarsministeren bestemt at
samtlige skytevåben (håndvåben, håndgranater, mitraljØser og
kanoner) straks skal midlertidig ubrukeliggjØres derved at
viktigere deler fjernes. Disse deler blir derefter å opbevare
efter divisjonschefenes nærmere bestemmelser på et sikkert ste d
under betryggende garantier. Man henviser forøvrig til tele gram
fra Generalstaben av 29 . februar d.a.
Størst mulig diskresjon.

Inmeld ing forventes".

"Samtli ge skytevåben" kan forstås slik at også sikkerhetsavde l ingene skulle ubrukeliggjøre sine våpen. En slik tolkning måtte
implisere at generalstaben nå mente å lØse mulige konflikter med
fredelige midler. Kommanderende general fant det derfor n Ød vendig
å sende ut en presisering i nok et hemmelig chiffertelegram,
33
..
datert 20. november:
l

"På foranledning undlater jeg ikke å meddele at b estemmelsen
i Genera lstabens chiffertele gram av 13. november d.a. ikke må
gj ennomføres således at der ikke til enhver ti d på kort varsel
kan disponeres de for sikkerhetsavdelinger o.l. n ødvendige våben".
Som jeg ti d ligere har vist, blei det så ti d li g som i februar 1918
gitt or dre til at lagrede våpen skulle ubrukeli ggjØres. Det te
var i en situasjon med verdenskrig, men på tross av dette va lgte
den militære ledelsen å gå til et så drastisk skritt. Hvilke
konsekvenser det kunne f ått hvis Norge hadde blitt trukket inn i
krigen ved et overraskelsesangrep, er vanskeli g å si. Men det
er åpenbart at regjerin ga og den militære ledelsen forsto at de
r ørte ved brennbare spør smål, det vitner det meget intense
hemmeTighetskremmeriet rundt saka om.
Høsten 1918 var situasjonen helt ny, nå var kri gen slutt. Da
dire ktivene om ekstraordinære tiltak blei sendt ut i februar,
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var det å betrakte som helt midlertidige tiltak, som svar på den
situasjonen som var oppstått i løpet av hØsten og vinteren.
De direktivene som nå blei sendt ut, omhandla langsiktige tiltak .
De ordningene som blei satt ut i livet skulle komme til å gjelde
hele det tidsrommet som var prega av den indre politiske situa sjonen gen.e ralstaben skildrer i sitt direktiv av 13. november .
I sitt vesentlige innhold stod de ennå ved makt i 1940, da det
tyske angrepet kom~ I sin form blei de ved et par anledninger
en del modifisert. Hvilke f Ølger disse direktivene fikk i 1940,
er et av hovedemnene for andre del av denne oppgava. Jeg skal
i seinere kapitler også komme inn på modifikasjonene som blei
gjort i 20/30-åra.

g.

Omfanget av den hemmelige desarmeringa av våpen hØsten 1918

Jeg har tidligere 34 gitt et eksempel på hvilke umiddelbare ti ltak som blei satt ut i livet utfra generalstabens direktiv av
12. februar. Det var en rapport fra 4. distriktskommando, som
omfatter de sentrale delene av Vestlandet med sentrum i Bergen.
Et av de viktigste poengene i denne rapporten var at den store
vå penbeholdningen som tidli gere var lagra på Nesttun blei splitta
opp slik at mens gev~ene blei igjen, blei sluttstykkene sendt
til Bergenhus festning og ammunisjonen til Isdalen. Rein logikk
skulle tilsi at sett i forhold til et mulig ytre angrep på
Bergensdistriktet, var dette en sterk komplisering av eventuelle
mobiliseringsopplegg. Samtidig var det og åpenbart at Bergen by
og dermed 3ergenhus var det h Øyest prioriterte angrepsmålet for
enhver angriper. I et slikt tilfelle ville eri mobi~isering av
de bakre områdene bli umulig , fordi sluttstykkene til våpna var
lagra i f Ørste linje hvor fienden måtte b~finne seg. Dette er
element:ø.rkunnskap i all forsvarsstrategi og taktikk. A gj Øre f orsvaret i dybden avhengi g av seier eller nederlag i f ørste lin j e
betyr i virkeligheten å avskrive forsvar i dybden. 35
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5. distriktskommando, s om omfatter TrØndelagsområdet med sentrwn
i Trondheim, plukka også ut sine sluttstykker i februar . Disse
blei midlertidig lagra i sterkt be vokta militæranlegg i Trondheim ..
I slutten av februar fant imidlertid distriktskommandoen ut at
::l isse magasinene ikke var godt nok trygga, og at alle måtte bli
overfØrt til Agdenes festning.
Agdenes befestninger besto av 4 kystfort som li gger ved munnin gen av Trondheimsfjorden. Beliggenheten er slik at ska l en
fiende angripe i de sentrale Tr ~ ndela g sområden e , m~ Agdene s
f Ørst forseres. Agdenes hadde på denne måten en like sentral
betydning for l. linjes forsvar av TrØndelag som Oslofjorden
befestninger hadde for Osloområdet.
I en r apport 3 6 datert 22. februar ser vi at sluttst ykke ne til
Infanteriregiment nr. 12 (IR12) blei sendt til Agdenes. Det te
omfatter sannsynligvis de de.lene av regimentet s om skulle mobili seres i Trondheim, og som hadde sine magasiner der. De avdelingene av regimentet som hadde sine magasiner i Orkdalen og Røros ,
fikk i fØrste omgang sine sluttstykker ekspedert til Trondhe im.
Infanteriregiment nr. 13, s om blei mobilisert i inntrøndelag med
sentrum i Steinkje r, fikk og sine sluttstykker s endt til Agdenes.
Av en seinere rapport, 37 datert 16. april, ser vi at til ogme d
infanteriregiment nr. 11 (IRll) som hadde sitt mobi lise rin gssentrum i Ålesund/Molde -område t fikk sine sluttstykker lagra på
Agdenes. I en oversikt 3B fra 4. desember ser vi at også det
meste av de resterende sluttstykkene til IR12 har funne t veie n
ut fjorden. De t samme gjelder for samtlige andre avdelinger i
tr Øndelagsområdet, bl.a. et dragonregiment (DR3), og et arti llerire g iment (AR3) og en rekke mindre avdelinger.
I februar var de mest "utsatte" våpenlagrene blitt uskade li ggjort,
dvs. de som hadde sine magasiner i nærheten av arbe i ders trøk osv.
I n ovem ber blei desarmeringa gjennomfØrt ned til minste det alj.
og sluttstykkene fra hele tr øndelagsområdet blei flytta ut til
Agdenes. Kaptein Carl Erichsen formulerer . seg slik i en rapport39
date rt 12. desember:
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"De forfØyninger som dengang (februar 1918 - LB's kommentar)
blev truffet har siden ikke vseret ophævet, men tildels utvidet ,
idet vaabnene ved alle magasiner, hvor bevogtningen efterhve rt
er inndradd, ogsaa er blit ubrukbargjort og enkelte dele bort bragt.
Ordre desangaaende er herfra git gjennom heDmelige skrivelser .. •••• Den strengeste diskretion blev selvfØlgelig paalagt alle . - ø

.. "

Rapporten av 4/12 er såpass detaljert at det er mulig å få et
godt innblikk i hvordan divisjonen oppbevarte sine våpen. Jeg
skal ta et eksempel fra et av divisjonens tre infanteriregimenter "
IR13. Samtlige 4189 gev:erer og karabiner" 219 revolvere og 4
mitraljØser var ubrukeliggjort. Av disse var 2519 slagfjærer
til gevær og karabin og 58 kammerstykker til revolvere på Agde 40
nes.
I tille gg kommer at håndgranater også blei ubrukeliggjort ved å
fjerne detonatoren" og at bajonetter blei gjemt bort etter samme
prinsipper. !''lest interessant er det kanskje at tilogmed a rtille riet blei ubrukeliggjort. AR3s 7"5 og 8"4 cm kanoner blei des armert ved at tennstempler og stempelfjærer blei tatt ut av kile mekanismene og sendt til Agdenes. Det var tydeligvis ikke bare
dyrtidsdemonstrasjoner 5. distriktskommando forberedte se g på .
Et annet poeng som er viktig å merke seg" er at for de tennmekanismene · .som ikke blei sendt til Agdenes blei det utspeku lert
"hemmelige" gjemmesteder som bare helt betrodde personer kjente
til" gjerne et par tre mann. Disse tennmekanismene hØrte til de
avdelingene som skulle brukes som ordensvern og sikkerhetsavdel inger i tilfelle indre uro" derfor kunne de ikke bringes den
lange veien ut til Agdenes. Det er heller ikke i denne sammenhengen vanskelig å pelæ på hvor utsatt en slik lagringsmetode
ville gjØre en mobilisering, når det var en strengt overholdt
hemmelighet hvor sluttstykkene var gjemt.
Hvordan h c:r 5. distriktskommando vurdert denne sida av saka?
Hvordan kan det ha seg at militærledelsen ikke har sett de mobiliseringsmessige betenkelighetene ved slike tiltak?
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Her er det sj ølsagt umuli g å granske sjeler og n yrer hos enkelt ~ ersoner.
Det viser se g imidlertid at det fins et dokument som
tar opp akkurat disse spør s må la . Foranledningen var at tilog med generalstaben i et skriv av 9. april syntes at distri kts kommandoen hadde gått vel langt da de valgte Agdenes som lagrings plass f or sluttstykkene f or hele trøndelagsområdet. Svaret fra
distrikts komma.n doen er uhyre klart, logikken enkel og umulig å
misforstå. Jeg gjengir derf or utdrag av dette skrivet: 41
" •••••••• Agdenes blev efter moden overveielse valgt som det
heldigste opbevaringssted for slagfjærene fra de avdelinger s om
ops ættes i Trondhjem eller Indtrøndelagen. For I.R.ll er som
bekjendt slagfjærene opbevar~~ hos bataljons- eller kompani chefene (Molde og Aalesund)
• Agdenes blev valgt under hens yntagen til at det valgte sted maatte yde betryggende sikke rhet
og ha ras~ og sikker forbindelse med vedkommende magasiner .
ad l.

Sikker opbevaring

Med hensyn til sikkerhet mo t anslag av ondsinde de vet Dist rikts kommandoen intet bedre sted at f oreslaa end Agdenes, idet dette
sted maa ansees at være heldigere end StjØrdals eller Verdal s
befestninger,- og utenfor en befsestning bØr der ikke bli spørs maal om at lagre slagfjære saasandt der haves en befæstning me d
passende beli ggenhet.
Med hensyn til Agdenes sikkerhet i tilfælde av krigsfare se
nedenfor.
ad 2.

Rask og sikker forbindelse med magasinene.

Distriktskommandoen var ved valget av opbevaringssted for slagfj:Brene fuldt opmerksom paa at det kunde være v isse ulemper f orbundet me d Agdenes, hvis landet blev inviklet i krig, og man
konfererte med festningens kommandant herom. Da kommandanten var
av den opfatning at han kan bringe slagfjærene til Trondhjem pa a
et par timer i tilfelde av at den utenrikse situasj on skulle bli
forur oli gende, kan Distriktskommandoen ikke tillægge disse ulemper
nogen avgjØrende ve gt.
Forutsætningen herfor er imidlertid at centralmynd i gheterne
itide h older Distriktskommandoen underrettet hvis der intrær me re
f or uroli gende svingninger i den utenrikspoliti~;ke situasjon •
••••••• ( ) •••• Naar der videre spørges hvilket opbevaringssted
gir den be dste sikkerhet for at slagfjærene s~al komme tilbake
til r.1agasinet uten at falde i onds indedes hsender, maa man helt gi
Agdenes fortrinnet. Baade fra StjØrdals og Verdals befestninger
maa man i tilfælde benytte jernbane- eller lancieveistransport ,
begge dele like usikre under en revolusjonær bevegelse. Fra
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Agdenes kan transporten ske ved befX6tningens egne fartøie r
til forut avtalt utlastningssted.

Distrikts kommandoen er saaledes fremdeles av den opfatning at
den trufne ordning er den heldigste .
R:aier

sign.
Carl Erichsen

. sign"

Argumentasjonsrekka går som fØl ger: For det fØrste er det n ød- ·
vendig å velge Agdenes som lagringsplass av hensyn til den indre
fienden. Fordet andre byr ikke en eventuell ytre trusel på
vekti ge motargumenter utover "visse ulemper". Og disse "ulempene"
l øses ved at "centralmyndigheterne itide holder Distriktskommandoen
underrettet hvis der intrær mere foruroligende svingninger i den
utenrikspolitiske situasjon". Altså, distriktskommandoen ønsker
å disponere sine krigsmidler utifra gunstigst mulig utgangspunkt
overfor dens definerte indre fiender. Overfor en mulig ytre
trusel derimot, pålegger den "centralmyndigheterne" ansvaret for
mi litære mottiltak. Formelt sett er dette den samme argumenta sj onen som seinere blei angrepet i voldsomme ordelag, spesie lt
av hØyere befali da den blei anvendt som forsvar for reduksjoner
av forsvarsbevilgningene av Venstre og Arbeiderpartiet. 43

Jeg har n å vist ved studium av f orholda i TrØndelag, at samtli ge
våpe nlagre blei ubrukeliggjort. Denne desarmeringa var omfatt ende allerede fra februar/mars på et tidspun kt da krigen ennå
varte. I november blei den total. I mellomtida var krigen slutt ,
og nøytralitetsavdelingene b lei trukket inn. Men de nne reduk sjonen av stående avdelinger f Ørte ikke bare til at antallet
"si kre" våpenlagre sank, den f Ørte også til at krigsmakta måt te
bygge ut andre milit~avdelin ger som kunne ta over de indre opp-
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gavene som n øytralitetsavdelingene hadde hatt. En viktig f or skjell var imidlertid at mens n øytralitetsvernet hadde en " legal
status", så måtte de nye avdelingene omgis med et omfattende
hemmeli ghetskremmeri. For at analysen av de militære motti ltaka
i Trøndelagsområdet skal bli fullstendig vil jeg kort gjengi de
viktigste opsettingene av "ordensvern og sikringsstyrker" .

44

Disse "sikkerhetsforanstal t n inger"
er datert 4. desem ber 1918 :
11
IR 11: Av Romsdal bataljon 100 paalide1ige soldater med f or n Ødent befal av Sætnesmoen nærboende for i tilfælde at assi ste re
politiet (i Aalesund og Molde) med at holde eller gjenopprette
ordenen". Landvernsbataljonen skulle opsætte vakter, hver paa
l befalingsmand og 8 paalidelige mandskaper ved de kommunale korn magasiner i Hareide, Hen og Ørsta ••• "
IR 12: I Trondheim "er forberedt opsat med kort varsel 2 sikrings kom panier (a 200 mand) og 5. infanterimitraljØseavdeling" .
Vi kan lese at det var pønska ut et sinnerikt system for hurtig
og hemmelig varsling, med byen oppdelt i ordrekretser, med iikre
mellomledd, ordrestikkord avtalt 45 og hemmelig kode på de t hele :
"Sikringschefen". Om utstyret ser vi at det har bestått av
karabiner , re vol ve re og tunge mi traJcj øser. " . .. Vaaben i f ærdig
brukbar stand • •• () • •• t i l enhver tid rikeli g ammunition og
a bs olut sikker vakt ••• paa Kasernen".
Utaf or Trondheim "er f or bere dt opsatt med kort varsel"
"l sikringskompani i Orkd a len (Fandrem) paa 120 mand".
Våpen var mitraljØser, karabiner og revolvere.
I R 13: Steinkjer: 60 mann + befal . "Hertil er av Innherad
bataljon uttatt paalidelige mannskaper som er saaledes besi ttende
at de paa kort varsel kan indkaldes pr. tele'f on" .
Namdalen: 30 mann+ befal. Kornmagasinet pa~ Egge: l va k t kommand Ør + 8 mann. Kornmagasinet i Verdalen: l vaktkommandør +
8 mann. I tillegg kommer be vo ktningen av en rekke milit ære
magasiner.
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DR 3: "er ved hver eskadron uttatt 50 dragoner, ved mitr . avdel ingen 15 11 • Tilsammen en styrke på ca. 250 mann.
~Ji_2:

Ca. 200 mann v~pna med karabiner, revolvere og 4 7 , 5 cm
feltkanoner. Kanonenes "saker er beroende paa magasinet paa
Kalveskindet, kanonerne er paa Kongsgaarden". Disse kanonene
hadde altså ikke fått sine tennmekanismer sendt til Agdenes .
N. Ing. B:

ca. 85 mann.

Til slutt de generelle retningslinjene:
"I.R.ll, I.R.l3 og D.R.3 er bemyndiget til at opsætte sikr ings styrkene og handle paa egen haand i paakommende tilf$lde for saavidt de anser saadanne forfØininger nødvendige og telegraf - e ller
telefonforbindelse ikke kan opnaaes med hØiere myndighet. -

I Trondhjem er etablert hemmelig direkte telefonforbindelse mellom
sik~ingsvakten (central i vaktsersjantenes rum), Divisjonsche fen,
politimesteren, stabschefen og underofficersskolens Kaserne , samt
Kristiansten og sikringschefens kontor i Underofficersskolen .
Som sikringschef i Trondhjem er utset oberstl;5ytnant Falsen" .
Som en kuriositet til slutt kan nevnes at hvis telefon og and re
kommunikasjoner skulle bryte sammen, så skulle ordensavdelingene
i Trondheim beordres til "Øieblikkelig fremmøte" ved 4 kanonskudd
fra Kristiansten Festning. Så her var alle eventualiteter tatt
med i betraktning. Tilsammen utgjorde Øyeblikkelig mobiliserbare
avdelinger altså ca. 1500 mann, væpna med alle typer våpen, ogs å
artilleri.
Tilsist i dette avsnittet vil jeg oppsummere fØlgende:
Vi har sett at ubrukeliggjØringen (desarmeringa) av våpen må
ses i nøye sammenheng med oppsettinga av de spesielle "indre"
avdelingene, desarmeringa var et passivt sikringsmiddel med hensikten å hindre at massene væpna seg. Skulle imidlertid på tros s
av dette situasjonen bli usikker, så ville statsmaktene ha r yggen
fri. Derfor også godt V$pna hemmelige avdelinger som på kort
varsel aktivt kunne bruke våpenmakt mot massene. Det er unØdvendi g
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å d okumentere at denne logikken i kke bare gjelder Tr Øndelags området og Bergensområdet slik je g har vist. På dette punktet
e r d0 kumentasjonen i arkivene s å detaljert a t d et overhodet ikke
kan hers ke tvil. De samme prins ippene ble i tille mpa i a lle
landsdelene, sjØl om det også oppsto sære genheter. Noen st eder
blei f.eks. også bajonetter g jemt vekk, andre ste der t orde man
46 Noen sbeder viste offiserene større oppfinnsomhe t enn
ikke.
andre steder, noen steder va r klassekampen mer skjerpa •. En kru1
ogs å oppsummere at overalt satte lagringen av våpendeler he mmel ig
og atskilt fra våpna verdi en a v den ytre mobiliseringa i e t
temmelig tvilsomt lys. 47 Spesielt eksemplene fra S~litje lma og
Kirkenes viser at planene var lagt for å brukes, og at fr ykten
fra arbeiderbeve gelsens side ove r for krigsmakta var me get godt
begrunna.
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KAPITTEL III:

a.

1918 - 1930, ORDENSVERNAVDELINGEN I FASTE FORl'fJEH

Fra skjerpa klassekamp til roligere år

Da krigen slutta, arbeidet den norske Økonomien i hØygi r., Men
tilbakeslaget kom også til Norge. I det krigsherjete Eur opa og
i det krigsprofiterende Norge virka omlag de samme mekanismene "
krigsanspent Økonomi brakk over i overproduksjon og kri se . Først
kom en kort periode etter krigen hvor den umiddelbare varehunger en som freden fØrte med seg dreiv fram en kort boom, med s t igende
inflasj on. Så, i 1920, kom tilbakeslaget. Vareproduks j onen sank
48
voldsomt, i Norge ca . 30 % fra 1920-21.
Tidligere hadde
kapitalistene håvet inn store og Økende profitter, nå ble i
problemet å holde profittnivået oppe, og å hindre reduk sj one r~
Dette la grunnlaget for en ny politisk offensiv fra storborger skapet. På den ene sida krevde de at lØnnsnivået for de s tore
~ assene skulle reduseres, på den andre at staten skulle gri pe inn
og støtte bankene med sv=~e ekstrabevilgninger. Slike be v ilg ninger slo også tilbake på massene gjennom skattene. Kr a vet om
Lannsreduksjoner kom fØrst i 1921, og utløste storstrei ken og
deretter en streikebØlge som fØrst skulle legge seg igj en i 1924
etter jernstreiken. Krisa herja voldsomt med n ~~ ingsli v e t, og
førte til en sterk monopolisering som gikk sammen med pr olet ar isering , arbeidslause og lønnssenkninger . Arbeiderbeve ge lse n
gikk inn i denne krisetida med sterke revolusjonære kreft er og
hØy mobilisering av massene . Den voldsomme kampen i tid a 1918 - 24
virka g jennom de indre motsigelsene i arbeiderbevegelsen og fØrt e
til at enheten sprakk, antagonismen splitta ut en revolus jon:oer
og en reformistisk flØy. Denne antagonismen bidro sterkt t i l at
hele arbeiderklassen blei splitta opp i streik etter stre i k, slik
at da den revolusjon::ere perioden gikk mot sin avslutning i 1924/
25, var det klart at borgerskapet hadde klart å ri storme n av o
Krisa innleda omsvinget , arbeiderklassen gikk fra en offe n siv t i l
en defensiv posisjon.
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I forhold til den revolusjonære situasjonen i fØrste halvdel av
tjue-åra, var den siste halvdelen prega av oppgang for kapitalistene og en relativt rolig situasjon, fØr neste krise slo til
i 1930. Samtidig var slutten av tjue-åra prega av en klar styrking av ultrahøyre-orienter,te, sterkt reaksjonære krefter, som i
st ørre grad enn tidligere fikk fastere former og klarere politiske
paroler.
For militærapparatet stilte den nye situasjonen nye krav. Den
sterke massebevegelsen i tida 1918-24 krevde et omfattende militærapparat for å opprettholde ro og orden. Et like hØyt beredskap i de påfØlgende åra var ikke nØdvendig, fordi det ikke lenger
var en revolusjonær situasjon. Samtidig som denne endra situasjonen f Ørte til at en del ytre trekk ved krigsmakta blei noe
endra, f.eks. ved innfØringa av den nye hærordninga av 1927, så
blei alle dens indre oppgaver opprettholdt. Sj Øl en reduksjon av
normalbuds jettet til 40 mill. kr. etter ordninga av 1927 4 9 betydd e ingen vesentlige reduksjoner av den indre beredskapen. Også når øvelsestida blei redusert noe, så er det viktig å ha klart
for seg at dette ville få liten betydning for den indre kampberedskapen. Den indre beredskapen var ikke s om ytre krig avheng i g av samØving av store enheter under lange tidsrom. Den
var heller ikke i særlig grad avhengig av om kri :;sskipa var l eller
3 0 å r gamle eller om feltkanonene var av nyeste type. Det var
st ort set t bare ett problem f or bundet med den reduksjonen av
:3ve lsesdager som ful gte av den nye hærordni?ga. For;'di soldatene
var kortere tid inne til øvelse, blei det vanskeligere for offi serene å kartlegge deres "pålitelighetsgrad". Dette fikk den
fØlgen at når klassekampen i g jen tok til å tilspisse seg i slutten
av tjue- åra, så blei det vanskeligere å sette opp pålitelige
avdelinger til ordensvern o.l. Den endeli g$ l Øsningen på dette
pro b lemet kom først fra 1937 av, da et helt nytt system med indre
beredskap blei introdusert. Det gikk ut' på å bruke feltavcielingene i sin helhet. Mer om det i neste kapitt e l. J e g skal nå
re de g j øre for tiltak i 1921, 1922, diskusjonen omkring den nye
situasjonen i 1925, og tilslutt overgangen til den nye militaristiske offensiven som kom med den neste krisa i 192 9/30.
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b.

Ordninga av 1922

Fram til 1922 hadde de fleste sidene ved indre militær virksomhet blitt satt ut i livet. I militærmaktas terminologi falt
den i tre hovedgrupperinger: For det f Ørste oppsetting av
ordensvernavdelinger, tropper som feltmessig utrusta blei brukt
mot folkemassene i forskjellige situasjoner. For det andre
jernbanevakter, som blei brukt til milit93!' jernbanedrift "under
urolige forhold". Disse blei f.eks. under jernbanestreiken i
1920 brukt i regul93!' streikebrytervirksomhet. Ellers var deres
oppgave å drive og sikre jernbanen for forflytn~ng av ordensvernavdelingene. For det tredje sikkerhetsvakter som beskytta
våpenlagra og evt. andre viktige anlegg mot angrep fra massene.
En svakhet ved disse indre tiltaka var at de ikke var samla i
en enhetlig plan. De forskjellige tiltaka var vedtatt etter
hvert som det blei behov for dem, og måtte stadig opp til ny
behandling når situasjonen endra seg. Det blei derfor i begynnelsen av 192?. vedtatt en samla plan som omfatta alle sider ved
tiltaka, og som samtidig var generell nok i formen til å kunne
brukes i de fleste situasjonene. Denne planen fikk betegnelsen
"Regler for opsetning og anvendelse av sikkerhetsvakter, ordensvern og j e rnbanevakter i tilfelle av uroligheter". 50
Denne planen blei omgående satt ut i livet, og trakk opp de
retningslinjene som var i bruk fram ' til ca.l933/34. Jeg skal
gjengi hovedpunktene:
Distriktskommandosjefene blei gjort ansvarlige for oppsettingene
og bruken av jernbanevakter, sikkerhetsvakter og ordensvern i
sitt eget distrikt, og for
"at de n ød vendige forberedelser er truffet f or sikring og forsvar
av militære etablissementer og beholdninger m.v. og at det er
truffet forfØininger til at Politiet i tilfelle kan få den nØdvendige assistanse til sikring og forsvar av andre offentlige og
av viktigere private etablissementer og beholdninger - herunder
særlig sprengstofflagre - samt til oprettholdelse av den offentlige orden".
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Distriktskommaridosjefene skulle
a)
b)

c)

d)

lage en samla plan for sikkerhetsforanstaltninger i tilfelle
av uroligheter.
forberede innkalling, op psetting, transport, forpleining,
forsyningstjeneste, sanitet og veterinærtjeneste for de avdelingene som blei oppsatt, og samordne disse tiltaka på
landsbasis.
holde politimestrene underrettet om hvordan rekvisisjon av
militær avdeling "til ordenens oprettholdelse" skulle skje ,
samt
"våke over at alt som angår denne sak, blir behandlet med
diskresjon".

. Distriktskommandoene skulle sende
. innl planene sine til KGl gene ralstaben og var seinere ansvarlige for å holde dem ajour.
skulle inneholde oversikter over
a)
b)
c)

Planene

forberedte oppsettinger: avdeling, styrke, disposisjonssted
innkallingsmåten og
oppsettingssteder og·tider.

Distriktskommandoene var hvert år ansvarlige for at en samla
oversikt over oppse.tting av jernbanevakter, ordensvern og si kkerhetsvakter blei sendt inn til generalstaben. En ·slik oversikt
kalles "mobiliseringsoppgjØr".

l

I de alminnelige bestemmelsene blei det slått fast at "alle i
kommandodistriktet stadig tjenestegjØrende eller opsatte utskrevne
avdelinger ( •• )samt for tilfellet ekstraordinært innkalte avl
de linger 11 skulle kunne brukes. I praksis betydde det at alle av delinger kunne . brukes. Samtid_ig hetJr det når det gjelder "Uttagning •• og organisering •• " at "den bØr kun uttas fullt pålidelig befal og mannskap. Om nødvendig kan uttagningen s kje
under konferanse med politiet og samfundshje lpen". Videre at
det burde innkalles 15-25 9{; for mye for å sikre oppsettingene
pga manglende oppmøte. "Utskrevne avdelinger bØr såvidt mulig
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ikke anvendes på sitt hjemste d". Om væpningen av styrkene, blei
det påpekt spesielt at ordensvernet burde oppsettes med mitralj Øser.
I punkt 16 i "Regler ••• 11 blir de t slått fast spesielle regler
for forsterking av Oslo Garnison. Punkt 22 omhandler nØdvendi gheten av dobbel ekspedisjonsvei, dvs. to sett ordrer, - i til felle enkelte militære myndigheter var sa~t ut ?-V funksjon . I
punkt 24 blei det slått fast at alle ordrer skulle ekspedere s
i vanlige konvolutter, "uten utstyr som kan betegne brevet som
militær tjenestesak".
"Når innkallelsesordenen innløper, skal de i anledning av dens
utf ørelse nødvendige ekspedisjoner uopholdelig settes i ve rk,
uansett hvilken tid på dØgnet ordren kommer".(Pkt. 26)
Videre en rekke regler for hvordan militær avdeling kunne rekvirere forsyninger, transport, levnetsmidler osv. når den hadde
behov for det. Regler for "militært vaktområde" fastslår at
når militær avdeling hadde okkupert et område,gjaldt militær
lovgivning innafor dette omr ådet. Til sist kan det kanskje også
ha interesse å legge merke til at en "avdelingschef" på stedet
hadde fullstendig blanko til å avgjøre om og hvordan våpen skulle
brukes.
De t viktigste ved disse reglene er utvilsomt at de fastslo at
alle distriktskommandoer måtte sette igang å legge planer for
hvordan ordensvern, jernbanevakter og sikkerhetsvakter s u lle
brukes innen sine distrikter. Her er det f Ørst og fremst ordensvernsavdelingene som interesserer. Både jernbanevakten~ og
sikkerhetsvaktene hadde relativt definerte oppgaver, de skulle
sikre jernbanedrifta og forsvare våpenlagrene under alle forhold.
Ordensvernavdelingene fikk imidlertid fØrst og fremst den meget
vide oppgava "opprettholdelse av den offentlige orden", dernest
kunne de også brukes til andre formål (f.eks. som jernbanevakter
og sikkerhetsvakter). Når en di striktskommandostab skulle sette
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seg ned å lage planer for hvordan slike ordensvernsavdelinger
skulle kunne brukes innafor sitt distrikt, må dette i praksis ha
betydd at de måtte undersøke hva eventuelle "ondsindede" folke masser kunne finne på å gjøre innafor kommandoens distrikt. Et
"P!vi" 5l jeg kommer tilbake til seinere synes å bekrefte dette .
Dette må ha betydd et enormt arbeid for DKene. Helt utvilsomt
er det at DKene blei pålagt gjennom "Regler •• " hvert år å utarbeide et fullstendig mobiliseringsoppgjØr som skulle inneholde
alle sikkerhetsforanstaltninger hva angikk avdelinger, mannskaper,
planer, materiell,oppsettingssted, oppsettingstid, staber osv .
Dette "mobiliseringsoppgjØr" innebar fØlgende: Tidligere hadde
det bare vært ett "mobiliseringsoppgjØr", som gjaldt mobi lisering
og oppsetting i tilfelle (ytre) krig. Med . de nye reglene, s kulle
det altså også utarbeides et for indre uroligheter. Det betydde
at DKene hvert år måtte gj ennomarbeide og rapportere samtlige oppsettingsalternativer for sikkerhetsforanstaltninger i tillegg
til de to mobiliseringsalternativene for krig, samt planer for
begge opplegg ved mobiliseringsØvinger og stabs øvinger. Sikkerhetsforanstaltningene omfatta både ordensvernavdelinger, jernbanevakter og sikk~hetsvakter, som alle skulle ha separate,
hemmelige ordresett etter et n øye utspekulert system. I til legg
kom de "ordinære" ordresetta. En må her holde klart for øye at
alle disse planene gjaldt for samme staber og mannskaper. 52 I
tillegg til den reine arbeids byrden dette må ha medf Ørt, inne -·
bærer det også at DKene skulle planlegge for indre krig . på linje
med ytre krig. Uansett det enkelte befalets innstilling sku lle
planene legges med den fo r utsetning at folke massene var e n
fiende på linje med en angripende stormakt.
Et annet viktig punkt er at ordninga baserer se g på det vi kan
kalle "pålitelighetsprinsippet". Det hadde nemlig vist seg som
et stort problem at svært mange soldater var lite villige til å
la seg bruke mot sine klassefrender. Da det blei mobilisert mot
den indre fienden i 1921, under storstreiken, var frafallet blant
soldatene stort. 53 Det var derfor en smidi g tillemping av dette
prinsippet at inan helst skulle unngå å bruke samme avdeling flere
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ganger etter hverandre, at man ikke skulle bruke en avdeling t il
å slå ned arbeidsfolk på soldatenes hjemsted. Vi kan her bar e
tenke oss hvordan denne mobiliseringsplanen må ha sett ut. IR6
skulle f.eks. etter silckerhetsforanstaltningene settes inn mot
Oslo-arbeiderne, mens det etter mobiliseringsplanene delvis s ku lle
disponeres på Ringerike hvor det var satt opp,- delvis andre
ste der i ;J stlandsområdet. I tillegg blei det også i "Regler • • "
bestemt at befal som oppholdt seg eller bodde i et annet dis trikt
enn det distriktet som deres avdeling sokna til, skulle avgis ti l
tjeneste i det distriktet de oppholdt seg, hvis de ikke var mobili sin egen avdeling. Og på toppen av det hele komme r de
is ert
retningslinjene som gjaldt f or vå pen og ammunisjonslagring, s om
fØrte til .at sluttstykker o.l. og ammunisjon blei lagra utaf or
avdelingenes magasiner, og da gjerne i sterkt sentralise rt e og
derfor utsatte magasiner.
Altså, kravet om pålitelighet for den indre mobiliseringa f Ør te
til et uhyre komplisert og utspekulert opplegg, med planer som
greip over i hverandre for alle eventualiteter. Er det noe som
sl å r en ved gjennomlesing av aikivene fra slutten av tjue- åra og
begynnelsen av tredve-åra, så er det den enorme papirmengden, det
rotet og den uoversikteligheten som må ha eksistert i mobil i s eringssaker. Hvordan dette satte spor i planene for ytre kri g, e r
et meget viktig spørsmål. En fullstendig kartle gging av de t t e
forholdet i tjue- og tre dve -åra fram til kri gen vil kunne a vsløre
hvordan mobiliseringsplanene var lagt, hvorfor det så ofte svikta
og hvor stor betydning dette i virkeligheten har hatt. 54 En
slik detaljert unders økelse vil være meget verdifull, men s vært
vanskelig p.g.a. arkivenes tilstand.

c.

Tennstempler på vidvanke og soldater i gatene

3estemmelsene om ubrukeliggj Øring av våpen, lagring av våpen,
våpendeler og ammunisjon blei fornya 3. november 1921. Stående
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bestemmelser var da altså at det var opp til DKene å avgj Ør e ~
ammunisjon burde fjernes f r a ma gasinene på samme vis som slut t stykkene, og hvor sluttstykkene skulle gjemmes.
Det blei og bestemt at det hvert år skulle utarbeides ove rs ikte r
over hvor våpen og ammunisjon blei lagra, og at d isse overs iktene
skulle inngå som en del av mo biliseringsoppgj Øret.
Jeg skal nå se litt nøyere på hvordan disse bestemmelsene blei
tillempa for AR l i l. divisj on. AR l hadde f å tt en meget vikti g
oppgave i den indre mob iliseringa. Regimentet skulle nem lig sette
opp to b atterier med bataljonsst ab som skulle utgjØre orden s vernets feltartilleri, utst yrt med 8 feltkanoner og 2 ammunisjons vogner. Denne avdelinga blei kalt 11 0rdensvernbataljonen 11 , og
b lei tillagt stor betydning. Resten av regimentet blei forde lt
til "Sikringsavd. 11 som s kulle passe på magasinene ved Ski og jern banevakter for indre Østfold . Allerede våren 1918 blei te nnmekanismene tatt ut av kilene til ARl. I f Ørste omgang blei de
oppbevart i Ski magasin. I l Øpe t av kort tid, sannsynligvi s
rundt 14. november, blei de fl ytta opp på Høytorp fort ved r1ysen . 55
17/4 1923 blei kanondelene sammen med tilsvarende mekanisme r fra
regiment ets revolvere og geværer flytta ut på Oscarsborg fes tning
i Dr øbaksundet. 5 6 HØyto r p f ort blei alts å også vurdert s om en
f or usikker lagrin gsplas s . Av oversikten fra 1923 går det fram
at tennmekanismer til 72 kanoner , 2 mitralj Øser, 1804 karabiner,
338 geværer, 340 pistole r og 898 revolvere befant se g på Os cars borg , mens våpna og ammuni sjonen var i Ski depot.
Vi ser at det er akkurat samme tendensen som vist f or Trøndelags området og Bergensområdet . Kr a va til den indre mobiliseringa
f Ørte til at våpendelene endte i store, sentrale magasiner som lå
sv ~rt utsatt til i tilfelle kri g .
At Oscarsbor g hadde en uts att
beliggenhet i tilfelle kri g, går fram av det faktum at fortet
utgjorde hovedforsvarsverkene fo r Indre Osl ofj or d .
Tar en for seg hele landet, og går rundt kysten fra svens kegrensa
til sovjet grensa,finner en a t det var de mest utsatte bye ne, og
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kystforta som var valgt som gjemmesteder for sluttstykkene og
tennmekanismene. Det vil falle for langt å gå inn på deta ljert
dokumentasjon for landet som helhet. Regelen synes imidlertid
å ha v~t at kystforta og festnin gsverker i store byer var vel
e gna som g jemmesteder. Resonnementet synes her å ha v~t at
.slike steder var vanskelig å ero bre for evt. folkemasser , lette
å forsvare mot folkemasser. Derfor blei det valgt plasse r som
Fredriksten i Halden~ Oscarsborg i DrØbak, HØytorp fort i Mysen/
Askim, Akershus/Hovedøya i Oslo, Kongsvinger fort i Kongs vinger ,
Tønsberg befestninger i Vestfold, Odderøya fort i Kristiansand,
3ergenhus festning i Bergen, Agdenes og Kristiansten fest ning i
Trondheim. I nord-Norge ser det ut som om det har vært fo rskje l l ig· praksis, bl.a. fordi det var dårligere med "sikre" lagrings plasser. Våpenbeholdningene blei imidlertid ubrukeliggjo rt
systematisk, og. tennmekanismene oppbevart i de største byene , og
militæranlegga. 57

Dette var det jeg kalte de passive tiltaka. Hva veit vi om de
aktive tiltaka~ - oppsetting av "pålitelige" avdelinger i samme
tidsrom?
I den revolusjonære pe r iode n fram til 1925 var det mer eller
mindre kontinuerlig h Øyt militært beredskap. Storstreiken i 1921
og jernstreiken i 1924 forårsaket den største mobiliseringa i
denne ti da (etter 1918) . Dokumentasjonen avP bredden av
oppsett.
ingene er mangelfull. Visse opplysninger 5 ~ f or hele perioden
1918 - 25 gir iallfall en pekepinn for året 192 1. Je g ska l kort
gå gjennom oppsettingene av ordensvernsavdelinger og sikke rhetsvakter for det året. Her er det imidlertid vikti g å være klar
over at opplysningene sannsynligvis er ufullstendige.
Ordensvernsavdelinger blei satt opp på fØl gende steder:
Fredrikstad, Moss, Drammen, Hokksund, Kongsberg, Tønsberg, Holme strand~ Hvittingfoss, Larvik, Sandefjord, Sarps bo r g , Mysen,
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Raufoss (forsterkning til Kongsvinger festning), Krist i ansand"
Stavanger, Skien, Bergen, Trondheim og flere andre steder i
TrØndelag, Narvik, Alta (til Hammerfest) og Oslo.
Sikkerhetsvaktavdelinger blei satt opp på fØl gende ste de r:
Sande, TØnsberg, Sarpsborg, Eidsberg, !'vlysen, Ski, Hvalsmoen"
Greaker, Skien, Arendal, Evje, Kristiansand og i Kristi ansands~
distr., Voss, flere steder i Trøndelagsområ,.det, MosjØen, Narv ik.
Oversikten for 1921 summerer opp med et nøyaktig 4977 mann blei
mobilisert. 59
Jeg skal ikke ta nøyere opp de foreliggende opplysninge ne om
hvilke forskjellige tiltak som blei tatt i de andre åra e 1921.;
var antakelig 69et siste året med indre militSBr virksomhet av s a mme
størrelsesorden som 1918 og 1921. Etter 1925 er det tydelig at
faren fra de "ondsindede" var blitt mindre akutt i den militære
ledelsens Øyne. En viss usikkerhet om det ennå var nødvendig med
like stramme sikkerhetsforanstaltninger gjorde seg gjeldende .
Generalstaben fant det derfor nødvendig å avklare situasjonen, og
61
sendte ut et nytt direktiv om saka.
Direkti vet opprettholdt bestemmelsene fra 1918 og 1921 om ubruke ligg jØring av våpen, samtidig som det presiserte distri ktskommando sjefens generelle a,nsvar for "betryggende" lagring innafor sine
distrikter.
Men den mi li tSBre ledelsen hadde ikke dermed rydda all us il{kerhet
62
av veien. Den viser seg med jamne mellomrom helt fram til 19L~o.
På tross av at det i åra etter 1924 hele tida var en vi ss indre
militservirksomhet, 63 var den av begrensa omfang, og avs peilte et
generelt lavere beredskapsnivå sammenlikna med begynnel s en av 20 åra. I tida 1925 - 29 dreide det seg stort sett om stre ike brytervirksomhet og forskjellige vaktoppdrag.

www.larsborgersrud.no

51

KA PITTEL IV:

a.

1930-35

NI E KR ISETIDER, INDRE MILITÆR OPPTRAPPING

Den nye po litiske situasjonen

Den neste internasj onale kr isa slo fØrst til for fullt i Norge
i slutten av året 1930.
Den sosiale uro den fØrte med s eg, ga
ny fart i den aggressive reaksjon~re strømningen som hadde gjort
seg gjeldende i n oen år . Tukthuslovene fra 1927 markert e tydeltg
hvilken vei borgerskapets vind b låste, på samme vis som legaliseringen av de fascistiske ·organisasjonene Samfundsvernet og
64 Situas jonen lar seg måle illustrerende ve d de
Leidangen.
resultat ene som blei oppnådd ved stortingsvalgene i 1927 , 1930
og 1933. Arbeiderpartiets store valgseier i 192 7, den vo ldsomme
reaksjonære mobiliseringa i 1930 og Arbeiderpartiets n ye sei er
i 1933, er må l på et omfattende brudd og oppgjør med de gamle
b or gerli ge partiene fra arbeiderklassens side. 65
I··1 ilit "3rapparatet møtte den nye situasjonen me d hektisk virksom het , som vi skal se n øyere på. En ny giv i planlegginga mot "indre
uroli gheter" kan spores tilbake til 1928 , og må ses på bakgrunn
av såvel DNAs val gseier i 1927, kampen mot tukthuslovene og den
kortvari ge, men sikkert sjokkartede opplevelsen av Horns rud intermess oet i 1928. Kjernen i et av de vi ktige nye prob lemene
for mi lit ær ledelsen kan formuleres slik: !Vlan måtte se i øynene
at det var store muligheter for at DNA kunne komme til å erobre
flertalle t i Stortinget ve d lovlige valg, - fØr eller se inere~
I vers'te fa ll kunne de t skje allerede i 1930 eller 1933 . Samtidi g
kunne en ikke se bort fra at det relativt roli ge pusterommet i
slutten a v 20-åra brått kunne slå over i sin motsetning. Til det
var den politiske uroa latent nok.
Den ti dl i gere planlegging fra gene ralstaben og d istri kts kommando enes side forutsatte et intimt s amarbeid med forsvarsde partementet,
justisde partementet, statsministerens kontor og pålitelige folk
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i den kommunale administrasjon.
Spesielt viktig var de lo ka le politimestrene. Med en arbeider parti-regjering som umiddelbar trusel, måtte militærledelsen velge
mellom to veier: enten å komme til "forståelse" med DNAs le delse
på et eller annet grunnlag, eller å fortsette som fØr - med det
unntak a~ i så tilfelle måtte det også planlegges mot regjeringa .
Jeg skal sein~re vise at mye tyder på at militærledelsen presterte
det kunststykket å forene disse to hensyn, fra 1935/36 av fort satte den gamle militærledelsen med sine hØyst hemmelige "orde ns vernsavdelinger" i en tilsynelatende falsk qg delvis . privat for •
ståelse med DNAs toppledelse.
Jeg skal nå gå over til å ta for meg de nye planleggings tiltaka i
begynnelsen av perioden.

b.

Ettersyn av beholdningene.

Ajourføring av ordensvernet

22. november 1928 sendte generalfelttØymesteren et skriv 66 til

KG, som resulterte i at KG sendte ut pålegg 67 til alle hØyere
sjefer om å forvisse seg om hvor våpendeler var lagra, og at a lt
var i ord~n. DKene skulle innen utgangen av 1929 levere rapport
til KG, som så generalstaben skulle legge til grunn for en vurder ing av hvorvidt ordninga skulle endres. DKenes rapporter var
detaljerte, og tegna et godt bilde både av den faktiske situasjonen
hva angikk lagring av våpen og hvordan de lokale militære myndighetene utover landet vurderte de lokale "ondsindede". Utdrag av
rapportene og vurdering av de foreslåtte tiltaka fra DKene blei
68
foretatt i et "PM" s om blei avgitt til generalstaben 24/3 1930.
"PM"et og rapportene skal jeg komme nærmere tilbake til.
I slutten av 1929 og i begynnelsen av 1930 sendte KG ut en re kke
forespørsler til bKene om hvordan de vurderte de ~ksisterende
ordnin [:ene med oppsetting av ordensvernsavdelinger og sikkerhe ts avdelinger i forhold til den nye situasjonen. Med den nye situa-
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sjonen mente KG det forh ol det at fordi antall øvelsesdager pr.
år var noe redusert, blei det mye vanskeligere å sikre se g mot
at "upå litelige elementer" kom inn i avdelingene. KGs f orslag
til løsning var å skjære avdelingene ned til et minimum, med
sikring av at 100% av soldatene var "pålitelige". Som vi skal
se viste dette seg å være et upraktisk prosjekt som ikke var
gjennomfØrbart. KG ba også på bakgrunn av dette materia let om
å få rapporter om de enkelte ordensverns-oppsettinger rund t i
landet.
På bakgrunn av alle disse rapportene om aktive og pass i ve tiltak
mot folket i 1930, satte generalstaben igang arbeidet med å til passe tiltaka "de nye f orhold". Det blei utarbeidet f l e re om fattende "PM angående foranstaltninger under særlige f orhold"
som tok for seg alle si dene ved tiltaka, og foreslo en hel de l
endringer. Hva dette planleggingsarbeidet dreide seg om skal
jeg ta n :zlyere opp i ne'ste punkt. Først vil jeg . gå nærme r e inn
på hva rapportene i 192 9/30 forteller om status.
Fra l. distriktskommandos rapport: 6 9 •••.•• "Chefen ·for A. R.l,
70
oberst Laake · har i sin rapport bl.a. uttalt: " •..•
Opbevaringen er bra forsåvidt at ståldelene ikke tar skade ved
rust; men den er resikabel fordi magasinet er træhus.
l

o o o

o.

o ••• o

A opbevare vitale dele til kanoner og håndvåpen utenfor r egi mentets magasiner bØr kun v ~re en nødutvei, både fordi ordningen
som re gel innebcerer et resikomoment for at delene kan gå tapt,
og fordi c et krever ekstra tilsyn og arbeide (henting fØ r våbenøvelser og tilbakebringelse efter øvelsene).
De forhold som i sin tid bevirket at foranstaltningene blev iverksatt er efter min mening helt endret, og med en hurtig etab lert
sikkerhetsvakt på Ski mener jeg at det ikke skulle være no get
faremoment forbundet med herefter å holde våpenbeholdningene irintakt.
Jeg vil derfor foreslå at ordningen med opbevaring av våbe ndele r
utenfor regimentets magasiner ophører'"'. DK tilf øyer:
"Til 'dette spørsmål kan distriktskommandoen ikke ta det e ndelige
standpunkt forinnen man har inntatt uttalelse fra avdel ingschefene,
spørsmålet må nemlig sees i forhold til de ulemper i fre d og ved
mobilisering som den nuværende ordning medfØrer. Såfremt distr ikts ~
kommandoen ikke får nærmere ordre fra Kommanderende Gene ral vil
distriktskommandoen ikke f orelØpig forelegge dette spørsmål · f or
regimentschefer m.v.".
'
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Fra 2. distriktskommandos rapport 7l tar jeg med noen punkter :
For I.R.4s vedkommende blei det nevnt at et av kompanies maga siner lå uvokta, men det gjorde ingen ting fordi "magasinet
ligger i et "trygt" distrikt" (Løken i HØland). Sluttstykke ne
lå gjemt på Akershus festning, , • 11 en av sikkerhetshensyn nØd vendig, mert for mobilisering uheldig ordning. Fornødent hensyn
er tatt i regimentets mobiliseringsplan''. Ellers lå det meste
av divisjonens sluttstykker på Kongsvinger festning. For I . R. 6s
landevernsbataljon befant tennstempler og sluttstykker seg på
Kongsvinger festning, mens ammunisjonen lå lagra på Oscarsborg
festning. Samtidig var det ;meninga at bataljonen skulle settes
inn i Tønsbergdistriktet . På toppen av det hele, tyder mye på
at bataljonens våpen var lagra i magasiner henholdsvis på Høne ~
foss, Lunner og Dokka, i områdene hvor sjØlve oppsettingene
skulle skje. I sannhet et ~nkelt system:
3. distriktskommando hadde ingen kommentarer, 7 2 alt var i orden,
og 'alt svarer til sin hensikt".
4. distriktskommando klagde over at etter at de garnisonerende
avdelingene på festningene blei trukket tilbake, 73 var Bergens
befestninger på Kv arven blitt liggende ubevokta. Iv'len bortsett
fra det lå mesteparten av tennmekanismene på Bergenshus, som var
vel bevokta.

5. distriktskommando 74 hadde samme problemer som 3ergen . Alle
de argumentene som DKen i 1918 brukte for å lagre alle sine ten-

---

stempler og stempelfjærer på Agdenes var nå blitt argumenter mot
å lagre på Agdenes. Årsak: at garnisonen på Agdenes var trukket
tilbake som ellers i landet. Noen utdrag fra avdelingene:
A.R3 hevda" ••••• Efterat befestningene ikke lenger har noen
sikringsstyrke skulde regimentet imidlertid anta at omhandlede
materiell vilde ligge vel så sikkert på Kristiansten, hvor man
altid har en militær styrke tilstede. En magasinering på Kristi -
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ansten er forøvrig å foretrekke, da man derved får alt materiell
samlet i Trondhjem.
Regimentet vil derfor foreslå at det omhandlede materiell overflyttes til Kristiansten".
Nordenfjeldske IngeniØrbataljon: " •••• nu da, denne (festningsgarnisonen LB's kom.) er inndradd, er Agdenes befestninger ikke
sikrere enn et annet sted og ved et plutselig overfall på festningen vilde alle Trondhjemsavdelingene kunne bli desarmert ••• "
DKen tilføyer for egen rekning: "Rent bortsett fra at også tilsyn- og pusshensyn taler mot oppbevaring på Agdenes, så kommer
hertil også det efter Distriktskommandoens formening betenkelige
. forhold, at der ved mobilisering og særlig ved eventuell opsetning av ordensvernsavdelinger kan befryktes forsinkelse og
vanskeligheter ved materiellets avhentelse".
·
Den oppmerksomme leser vil kanskje ha lagt merke til at disse
' argumentene i 1918 blei brukt av samme DK til å trekke · nøyaktig
motsatt konklusjon.

6. distriktskommando meldte i sin rapport 75 at alt som var
kontrollert var i orden, men at DKen dessverre ikke hadde klart
å inspisere alle beholdninger. DKen ba i sin rapport om ikke
FD kunne foreta en ekstrabevilgning til etterretningsvesenet,
så kunne DKen på sin side kombinere inspeksjonsreise til resten
av beholdningene med "efteretningsreise til Karasjok og Kautokeino".
Hvordan blei disse rapportene oppsummert? Jeg skal sitere utdrag fra konklusjonene i "PM. Sikkerhetsforanstaltninger. Om
opbevaring av våben og ammunition". 76 :
" •••••• Det synes således som om l. DK er av den opfatning at det
kan v~re spørsmål om nu i almindelighet å avskaffe den passive
side av sikkerhetsforanstaltningene som består i å ubrukeliggjøre
midlertidig enkelte særlig utsatte våbenbeholdninger ved fjernelse
av våbendeler.
Saken må sees i forbindelse med den aktive side av sikkerhetsforanstaltninger): opsetning av sikkerhetsvakter, ordensvern m.v.
Hvad disse opsetninger angår vil det nu vissnok bli nødvendig å
gå til betraktelige reduksjoner, for herigjennom å muliggjØre
effektiv opsetning av helt pålitelige folk med nødvendig militærutdannelse.
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Dette forhold tatt i betraktning må det ansees lite rime l i g å
sl Øyfe den passive side av sikkerhetsforanstaltningene. Forholdene
skulle heller tilsi at den passive side blir vel så vikti g som f ør .
Det må imidlertid nøie overvåkes at de trufne anordninger ti l
enhver tid så vidt mulig svarer til sin hensikt. Det er det DKenes plikt å gjØre.
Det skulle efter gjeldende bestemmelser v~re overflØdig for 5 .
DK å innhente KGs bemyndigelse til å ta opp til revisjon de
gjeldende planer for opbevaring av våpen og ammunisjon . Såda n
revisjon er det DKenes plikt å ta opp hvis den ansees n ødvendi g • ••
••••••• Jeg foreslår at DKenes uttalelser f ørst sendes til Gen .fm.
til "teknisk" uttalelse, idet Genst. meddeler at den finner det
nødvendig fremdeles å oprettholde de alm. regler av 13/6-1925 .
Der bØr derefter - med KGs bemyndigelse - skrives til DKene
m.fl. I skrivelsen innskjerpes de alm. regler av 13/6-1925 11 •
Som vi ser, blei alle forslag om avslapning på sikkerhetsfor anstaltningenes passive sider avvist med henvisning ti l n ødve nd ige
reduksj oner av de aktive sikkerhetsforanstaltninger. Vi skal se
hvordan den "reduksjonen" blei det motsatte, - styrking. Ellers
er det bare å tilfØye at den ønskede "tekniske" uttalelse fra
generalfelttøimesteren kom som bestilt, datert 15. juli 1930 . 77
Den endelige innskjerpinga fra KG forelå 25. okt ober 1930. 78
I et skriv til DKene datert 15. jan 1930, 79 ba KG DKene utta le
seg om det var forsvarlig å basere seg på bruk av utskrevne mannskaper ti l ordensvernsavdelingene, "når hensyn tas til den måte
for holdene i milit:ert henseende har utviklet si g på hos oss i
den senere tid". 80 Jeg skal gå gjennom noen av svarene s om ble i
innhenta fra avdelingene.
A.R.3/5.div. skreiv 81 at avdelingene var lite å stole på. "De rtil er den sociale samfunds- og klasseopfatning og den revolusj o.~ ånd f or utbredt innen alle lag av folket".
Re gimentet f or t satte me d at pga av at de årlige øvelsene stadi g var blitt fo r korta, s å kunne en ikke rekne med at avdelingene ville vise
disiplin " ••• om det skulle bli tale om å anvende dem i kamp mot
deres menings- og klassefeller''. Derfor hadde en også tille mpa
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prinsippet fra 1922 om å foreta et utvalg av de på litelige sol d atene til slike avdelinger •••• 11 fvlen som forholdene har utviklet
sig hos os vil også en avdeling opsatt på denne måte v~e mindre
å stole på. Man kan ikke grans ke hjerter og nyrer, vedkommendes
sociale stilling og utdannelse er ikke lengre nogen pekepinn for
hans politiske · oppfa.tning og for hvilken ho ldning han vil innta
under visse forutsetnin ger 11 •
Re giment e t konkluderte med at en burde finne en ordning som inne bar at en unngikk innkalling av avdelinger etter "politisk standpunkt" f ordi dette "i hØi grad vil virke provocatorisk". Under te gna av sjefen, oberst J. Lauranzon. 82
I . R.l2 var i sitt svar 8 3 ivri g tilhenger av "På liteli ghetsprinsi ppet". Regimentets ordensvernsavdeling besto av utpl ukka folk
fra alle kper, og ville beho lde den eksisterende ordninga. Samti d ig pe kte re g imentet på at det var vanskel ig å være sikre på
· hio~ pålitelige soldatene var.
For å illustrere problemene, blei
det nevnt at eri soldat av årsklassen 1920 s om var uttatt til
ordensvernsavdeling hadde skrevet på krigstjenestekortet fØlgende:
"Alminnelig mobilisering, menes det slik at jeg skal møte på Ilen
skole for å gå mot utenlandske fiender, eller er det mot norske
ar beidere?"
Som til skrekk og advarsel kommenterte re gimentet: "Soldaten
har været uttatt til tjeneste ved ordensvernlmmpani, uttaket .gjort
av en f ordelingschef, som helt siden 1920 har bodd 7 km fra sol datens hjem". Tilfellet var tydeligvis sjokkarta, for det går
i gje n i rapportene til hØyeste plan.
Re gimentet avslutta rapporten sin slik:
"S kulde sikrings- og ordensvernsavdelinger bli opps a tt med op pga ve å slå ned et revolusj onært kup, er det efter . re g imentets
mening ikke helt trygt å st o le på kjennskapet til soldatene fra
vå penøvelsene. Da må uttaket være bygget på et sikkert kjennskap
til soldatene fra deres civile liv og deres medlemskap i politisk
organisa s jon.
Skal fre mdeles sikrings- og ordensvernsavdelinger oppsettes av
utskrevne soldater - og de~ må vel fremdele s gj øres - da bØr ikke
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avdelingens styrke på forh ånd Vo~e fastsatt, men det må v~e
ove rlatt til regimentet å ta ut bare de folk regimentet gj ennom
sitt befa l kjenner fra det sivile liv som helt pålidelig, når det
gje lderkamp om opretholdelse · av den bestående samfundsorden . Og
avde lingene får så oppsettes med den styrke som på denne måte kan
skaffes. ·
En liten, sikker avdeling er under de forhold bedre enn en stor
usikker".
Je g skal også ta med noen utdrag fra en annen rapport; fra "Chefen
for Altagruppen" til Finmark Bataljon, datert 4. februar 1930. 84
En kan skjØnne at livet ikke kan ha vært lett for militærledelsen
i Finmark anno 1930:
"Innen Altagruppens distrikt er 50% av befolkninge n av fremme d
eller b landet rase. Disse kan man gaa ut fra ikke er nasjonal sindede eller i heldi gste tilfelde indifirente i saa henseende.
De ansees av undertegnede f or ikke paalidelige. Av de øvrige
50% er minst halvparten kommunistisk eller revolusjonært innstillet. Tilbake blir kun 25% som man kan regne for helt paalidelige, ja selv denne prosentsats tror je g er hØit ansatt.
r·:Jed det ringe kjendskap de mi li tære chefer paa grund av kortvarige
rekrutskoler og slØifede regimentssamlinger har til sine mannskaper, vil man forstaa hvor vanskelig det er ved uttawning til
ordensvern m.v. aa treffe innen den riktige fjerdepart'.
At milit~livet i Finnmark alt i 1930 kunne gi noen og enhver av smak, forstår vi av f Øl gende hjertesukk:
"Jeg har sydpaa .sett at der av vedkommende kompanichef til
ordensvern er blitt uttatt erklærte kommunister. Dette kan kun
tilskrives manglende kjennskap til mannskapene. Naar saadant kan
hende sydpaa, hvor forholdene er mere sammentrengt og ihvertfall
i landdistriktene mere gjennomsiktige, hvad kan man ikke da
risikere her i Finnmark ••••• "
En kunne ikke stole på noen:
"Aa basere seg paa oplysninger fra f.eks. lensmennene er ikke
alltid betryggende, da man inge n garanti har for . at ikke en enlcelt
lensmann kan være kommunist'' •
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I det hele tatt var sj efen f or Altagruppen av den oppfatning
at situasjonen var vanske li g. De rfor måtte en le gge stor ve k t
på n Ødvend i gheten av orde ns verns avdelinger, og en må tt e vær e
n øye me d "omhyggelighet og fo rsiktighet ved uttagning ".
Uttalelsene fra samtli ge dis tri ktskommandoer var o ppsummer t i
8
et "P .M. " datert 29 . a pril 1930. 5 Samtlige d i s tri-k tskommandoer
var av den oppfatningen at si t uas jonen var alvorlig. En kunne
ikke lenger være sikke r på res ultatet ved innkalling av uts kr e vne
manns ka per til ordensve rnsavde l ingene, "under de nuvserende f or hold ". Derfor måtte en l e gge s t ørre vekt på uttaking av pålite li ge folk. Generalstaben f ormu l erte seg slik :
" ••••• s ituasj onen me d hens yn t i l opreth oldelse a v si kke rheten
innen landet e~ blitt mege t van skelig på grunn a v den po l iti kk
som siden krigen har vært dreve t hvad militære øvelser an går ,
idet man blir nødt til å redus e r e styrken av de avdelinger som
opsettes f or å være si kker på å få pålitelige f olk".

se°

Konklusjonen på "P. M. "e t var at generalstaben
foreslo a t KG
skulle s Ørge for at avdelinge ne i st ørre grad skaffa se g en n øye
oversikt over mannska penes pål i telighet. Det b lei f oresl åt t at
avdelingene måtte g jennomarbe ide sine oppsettinger, og helle r
sette opp mindre avdel inge r enn tidligere hvis en da fikk sikrere
avdelinger .
På sommeren og h Ø st~n 1930 gikk det derf or ut nye brev f ra KG
til distriktsko~mando e ne. KG vi lle vite hvil ke tiltak og endring er som var g jort i oppsettings p lanene for or densvern. Han vil le
også vite hvilke tiltak DKene kunne foresl å fo r be dre å s ikre
at det innkalte befal og manns kap var helt på litelig. KG antyda
sj Øl at re duksjoner a v opps e tti ngene kunne være l Øsningen .
J e g skal her kort oppsummere prob lems tillinga sli k den b le i stilt
f or avdelingene: Git t som foru tsetning at vi må ha sikre ordens vernsavdelinger, må vi da gå inn på en reduksjon av opps e t tinge ne?
Sett på bakgrunn av a t våre mul i gheter til å plukke ut "upålite lige elementer" er st erkt red us e r t, fordi antall øvelsesdage r er
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redusert.

Bedre små, men s i kre - enn store, usikre.

Svarene fra DKene sto , tilsynelatende overraskende - i st erk mot strid til KGs ·forsla g om re duksjoner. Deres konklusjon var mot satt. Ei ny ordning ble i f oreslått, og den innebar i vir kelig heten ei auke av oppse ttingene .
Skarpt og logisk kom de t te ti l uttrykk i den korrespondansen
som fulgte mellom 4. dis trikt skommando og KG i november 193 0 . 87
Innvendingene mot den eks iste r ende ordninga formulerte 4 . DK s lik:
"Det nu anvendte system lide r av store mangler:
1.

2.

3.
4.

Alle 88 er enige om a t uts ki llelse av de "påliteli ge'' (både
befal og $Oldater) er meget vanskelig og langtfra gir betryggende resultater.
Den til grunn for s ystemet li~gende ide: På forhånd å ste mple
en stor del av soldat ene som upålitelige", e~ lite t iltal ende og vil - da saken jo ikke kan holdes hemmelig - gi fo rsvarets fiender gode argumenter, når de stempler hæren som en
klassehær.
Da hele ordningen er bygd på hemmelighold, tvinges man til å
benytte en tungvind t vars l ings- og innkallelsesmåte, som ikke
skaffer den nødvendige styrke så tidlig som absolutt nødvendig .
Ødeleggelse av telegr af, telefon, jernbane mvv. og spe rring
av veier vil i far lig grad kunne vanskeliggjØre og fo r s inke de
"påliteliges" varsling og fremmøte".

Den politiske begrunne lsen 89 for innvendingene mot ordninga la
hovedvekta på det uti lstrekke l ige og usikre ved ordninga, og pe kte
på at situasjonen i n :::er framtid kunne bli farlig:
"Til våren vil vi stå f oran en r ekke opgjØr innen vårt bedriftsliv som vil kunne medf Øre langvarig· og meget omfattende arbe ids l Øshet. Den nØd og mi snøi e dette vil kunne medf øre, vil s kape en
fruktbar jordb~ for opt Øier . Det gjelder å være forbere dt, nugjeldenae system gjØr det hvertfall i Bergen og byer i lignende
stilling, umuli~ i rette t i d å kunne ·møte uroligheter med til strekkelig makt •
I den videre argumentasj one n pekte DKen på at det også var en
stor svakhet ved den e ks iste rende ordninga at den ikke mobiliserte
soldatene raskt nok. Slik kunne et opp~Ør som braut ut på kort
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tids varsel bli vanskelig å slå ned. Det oppsto på dette vi se t
"et tomrom" i tida mellom uroligheters utbrudd og frammøt e l .
mobiliseringsdag.
Utfra disse innvendingene , blei det utarbeidet et forslag til
nyordning. For det fØrste ville man forlate systemet med å
plukke ut pålitelige fol k innaf or de forskjellige avdelingene .
Istedet ville man innka~ le hele årsklassen for enkelte avde linger ,
og da de avdelingene som kom fra pålitelige distrikter. Ford i
et utvalg avløses av he le avdelinger, så var det heller ikke lenge r
nØdvendig med hemmelighetskremmeri. Problemet med "tom:bommet"
blei lØst ved "Samfundsvernet" og skytterlaga blei innka lt, fo rdi
disse ville bli mobili sert mye let tere enn soldatene, og derfor
også ville møte før. Di sse organisasjonene ville da bli s tilt
under militær kommando . Det blei også vurdert om idrettslaga
kunne brukes, mer om det i note 90.
Den 29. november sendte 4 .DK detaljert redegjØrelse for de
endringene i mobiliseringsplanen som var foretatt. Oppsett inga
besto av fullt oppsatte kompanie r fra IR 9 og IR 10, hvor mannskapsoppsetting og mg oppsetting var justert etter den nye h ær ordninga. 9l Det går imidlertid ikke fram av materialet om KG
approberte 4.DKs forslag . Seinere kommentarer antyder det mot ~
satte. 92

c.

Storlockouten.

Quisling og Menstad

Den internasjonale krisa blei som tidligere møtt av monopol kapitalen med krav om sterke reallØnnssenkninger, slik at profitt nivået kunne holdes på tross av den sviktende omsetningen . NAF
satte fram krav om lØnnsreduksjoner på fra 15 til 40 %. Samtidig
blei industrien tatt ut i lockout , og 90 000 arbeidere blei sat t
på porten.
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Vi har allerede sett at militærledelsen planla hØsten 1930 med
denne situasjonen for øye . Det kan ikke herske tvil om at det
på dette viset foregikk en indre militær opptrapping i lande t .
'
Omlegginga til bruk av fullt oppsatte avdelinger til ordensve rn
foregikk ikke bare i Bergens - distriktet, men også andre steder
i landet. 93 Samtidig var det overtatt en bondeparti-reg jering
med Quisling som forsvarsminister. Quisling hadde siden 1930
åpent arbeidet for fascismen , 94 og blei som forsvarsminister
et samlingspunkt for norske fascistiske krefter. Storloc kout en
skapte et grunnlag som disse kunne utnytte, på samme vis som
fascismen ellers i Europa prØvde å utnytte effektene av krisa .
Den tyske nazismen gjorde sitt endelige gjennombrudd i 1930, og
betydde en sterk stimulanse til nazismens og fascismens framvekst
ellers i Europa .~ Sammenlikna med Hitler, mangla imidlert id
Quisling en avgjørende forutsetni ng for fascistisk maktove rtakelse i begynnelsen av 30 -åra. Han hadde ingen kampQ.yktig organi -·
sasjon å støtte seg på. Quisling var solospiller helt fram t il
1933, og det partiet han da prØvde å bygge opp var alt fra starten
brennemerka i det norske folket.
Midt på sommeren 1931 blei krigsmakta satt på krigsfot fo r å
beskytte den streikebrytervirks omheten som foregikk i ly av lock outen. Mest kjent er Menstad - konflikten. .Mindre kjent er at
tropper også blei utkommande rt til Kirkenes og til Snarumselva .
Ordensvern, og sikkerhetsvakter blei mobilisert over hele lande to
Nå gir en studie begrensa til regulær militærmakt liten mening
hvis en skal få et helhe tsinntrykk av omfanget av voldsmakt s om
blei brukt.
Statspoliti og lokalt politi blei sjølsagt også brukt i s tort
omfang. Det faller imidlertid utafor oppgava å komme nærmere
inn på det.
De ordensvernsavdelingene som blei sendt til Menstad var satt
opp etter de nye retningslinjene som var foreslått av 4 . dis trikts kommando. Hele årsklasser blei i nnkalt.
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Forsvarsdepartementets sjef var tyde ligvis i kke forn Øyd med det
oppnådde resul t ate t ve d Menst ad og andre steder . Den 25 . juli
1931 gikk fØlgende brev fra forsvar s mini ster Quis l ing t il KG: 95
"De g j elEiende bes t e mmelse r for mi l i t ærs anvendelse t il hjelp
ve d opprettho l delse av den indre orden, o.lilm., synes ikl-ce lenger
å være i overensstemme lse med tidens krav.
Kommanderende Gene ral bes derf or å fremkomme med fors l ag til:
l.
2.

3.

Nye bestemmelse r for samarbeide t i så måte med de c ivile
mynd igheter.
Nye bestemmelse r for militæret s anvendelse og mynd i ghet .
Almi ndelige bestemmelser som må gjøres gjeldende i undtag elsessituasjone r .

Under hensynt agen t i l de erfari nger som er innvunnet ved de ny ig
stedfunne innkaldel ser av sikkerhe ts vakter og ordensve rn forutsettes at Kommanderende General foretar nødvendige fo randringer
i gjeldende planer og forbe redel ser.
Blant annet synes de nugjeldende planer ikke tilstre kke lig å sikre
en hurtig og pålit e lig innkaldelse og opsetning . Depar tementet
vil også henlede oppmerksomhet e n på at man bØr mere fo r berede sig
på .d et alternatiV at f orsøk på en indre omveltning ka n komme over raskende, idet de så å si utvikle r sig av sig selv av en plutselig
inntrått situasjon.
Quisling"

Det er s pesielt to punkter ved dett e brevet som er v ikt ige:
For det fØrste stilte det behovet fo r indre militær oppt pappinge
For det andre f ormen de tte behovet hadde, nemlig for å møte 11 en
indre omveltning som kan komme overraskende" • . Quisling var altså
spesielt redd for e t kupp i mer tradisjonell forstand , med radikalt forte gn. Faren for e n slik overraskende aksjon var også
sentral i argumen tas jonen til 4 . distriktskommando. Deres løsning
var som tidli gere ne vnt å fylle det "tomrommet" som kunne oppstå
fØr en mobilisering kom igang med "Samfundsvernet'' og s kytter la:ga.,
Dette problemet kan s t illes på t o måter: Enten var de t slik at
Quisling faktisk var redd for at et kupp kunne bryte ut av tåkewww.larsborgersrud.no

64

heimen så og si over natta, uten forvarsel. Eller så var det
slik at denne argumentasjonen med "kupp" bare dekte over behovet
for å trekke organisasjoner som Samfundsvernet, Leidangen og
skytterlaga inn i den militære planlegginga.
Den fØrste hypotesen mene r jeg kan falsifiseres. For det fØrste
hadde Quisling personlig inngående kjennskap til revolusjonene
i Europa ved avslutningen av l. verdenskrig. Hans skrifter og
utsagn 96 om disse erfaringene vitner om en forståelse av den
indre dynamikken i ' revolusjonen som en ikke ofte treffer på i
milit~e kretser.
Ep slik naiv oppfatning at sosialismen skulle
bygges ved "kupp" står i motsetning til dette generelle inntrykket. Dernest er det et annet argument som er viktigere: Den
politiske situasjonen var jo slik at DNA hadde fått ca. 40 % av
stemmene ved siste stortingsvalg, og . både i tale og handling forberedte seg på å få absolutt flertall, og dermed regjeringstaburettene. Det fantes ingen politisk bevegelse for "kupp'~:,~ ingen
grupperinger stilte heller revolusjonen som aktuell dagspolit.ikk.
Tvertimot var det slil< at stemningen var i ferd med å svinge over
på en klar defensiv i hele arbeiderklassen~
·.

.

l

Den defensive, Økonomiske kampen, kombinert med en sterk parlamentarisk bevegelse, stiller teorien om "kupp-faren" i et tvil somt lys. Det viktigste er at vi i den militære planlegginga
finner dette problemet stilt skarpt, fØr, under og etter Quisling.
Men her er "kupp"-historia satt i en meget bestemt sammenheng,
nemlig faren for at DNA kan komme i regjeringsposisjon. Med en
DNA-regjering innvalgt vi a Stortinget, oppsto det uante problemer
for milit~ledelsen. Hva da med den indre hemmelige mobiliser inga som hadde pågått helt siden verdenskrigen? Ikke bare var
den åpenbart i strid med vanlig rettsoppfatning, den hadde attpå
til i mange år . vært ekspl i sitt retta mot det samme DNA (bl.a.).
Denne problemstillinga l eder oss over på den andre hypotesen.
Har hovedpoenget til Quisli ng egentlig vært å få legalisert og
bygd opp halvmilit~e apparater i ly av pratet om "kupp"?
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I·lfye s tøtter dette synet, og det leder oss rett over på fØlgende
avgjørende spørsmål : Har den egentlige hensikt vært å bygge opp
et apparat som kunne gjennomføre statskupp?

d.

Forberedelser til statskupp 1931 - 32

Først noen kommentarer til den genere l le politis~e situasjonen 9
I åra 1931-32 utfoldet kretsene rundt Quisling, enkelte generalstabsoffiserer og reaksjon~ e pol itikere i samarbeid med en rekke
storkapitalister 97 en intens vir ksomhe t på de "indre linjene'' i
norsk politikk . HØyde punkt et i denne virksomheten blei nådd på
hØsten 1932 med Quislings aks j on f or å få Hunseid til a trekke
s eg som statsmi nister . Qui s ling s t o klar som ny statsminister·kandidat.
Ca. l måned tidligere hadde de samme kretsene arrangert en rekke
hemmelige sammenkomster. 98 hvor linjene uar trukket opp for en
sammensvergelse bes t ående av på ene sida en politisk aksjon mo t
Stortinget og på andre sida å skape bankerott i Økonomien ved
h jelp av storfinansen. . "Diktatur" var målsettinga. 99
At det på dette viset har foreligget planer om statskupp ved en
eller annen foranle digelse, er de t viktige tegn som tyder på .
Quisling har seinere flere ganger antydet dette i relativt ·klare
ordelag . 100 Samtidi g er det også grunn til å tro at det iØyne fallende snakket om "venstrekupp 11 f ra de samme kretsene har fungert som legitimering av slike plane r . Det er da også god grunn
til å betrakte de militære tiltaka som refererer seg til "kupp·planene" under samme synsvinkel.
Jeg vil her oppsumme re motsigelse n slik: Det er relativt klart
at det på dette tids punktet fante s krefter som betrakta bruk a v
statskupp for å lØse de skarpe mo tsige lsene i samfunnet, som e n
aktuell lØsning, og som lette etter en anledning til å utl øse en
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slik utvikling . Vi kjenner imidle rtid lite til den milit~e sida
av dette spørsmål e t. Jeg vil anta at Quislings brev til KG (gjengitt på side 63 ) i kjernen kan re fer ere seg til slike planer .
Et "Pi\1 11 som fo r eligge r i generals tabens og forsvarsdepartement e ts
arkiver omtaler sl i ke militære plane r ganske utfØrlig. Dette
dokumentet er gjengi tt i helhet som bilag 3, og bØr leses grundig ..
Dokumentet er utarbe idet i januar 1931, altså fØr Quisling blei
forsvarsminister . Det har tittelen "PøM. angående foranstalt ninger under særskildte forhold", og e r et utkast til skriv til
distriktskommandoe ne , forsvarsdepartementet og regjeringa. Målsettinga er en rekke sterkt offensivt prega tiltak retta mot
arbeiderbevegelsen og DNA. 101
Dokumentet omtaler "kupp-faren" slik:
""Kupet" kan i ti lfel le komme l ) " ovenfra" - fra en sittende
Arbeiderregjering - el l e r 2) "nedenfra" d.v.s. fra et revolusjonært partis lede lse og ret tet mot en sittende borgerlig
. i ng •••••• l!
regJer
Ikke uventa er konklusjonen a t behovet for frivillige militær organisasjoner a l a samfundsverne t st ort J både i .alternativ L og
alternativ 2. Disse organi sasjonene skulle altså spille en r olle
i et t e nkt statskupp . Vi kan lese hvor dan generalstaben fores lår
disse organisasjonene kamuflert i fre d og krig, nemlig som for beredende militærut danningsinstit usj on for ungdom i fØrste til felle, og som grens e/ky9 t-res e rve i andre.
Det som offisielt omtales av fors var sordninga av 1933, er stort
sett bare at kostnadsrammene blei re dusert til ca. 33 millione r
kroner, og at øvels esdagene blei redusert. Ser vi på innholdet
i strukturen, oppdager vi imidlertid vi ktigere ting: Forsvars ordninga av 1933, i utkast fra I·llowinckels regjering fra 1931, og
ferdig utarbeidet av Qu i s l ing , hadde f Ølgende hovedStruktur:
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a)

H93r og Marine , noe redusert e oppset t inge r, fØrst og fremst
g j e nnom at ant alle t fa s tl ønte befal var r e du se r t
en "frivillig" halvmili tsar organisasj on , s om
b) TJ...Jel"d ang, 102
skulle ha t o hove df unksjoner i krig, og en i
fred:
utdanni ng a v ungdom i "militære ferdigheter"
i fr ed :
Oppsetting a v "arbeidsavdelinger"
i krig :
Oppsetting a v " lands stormen", halvmilitsare
rese rve avd. i de ba kre linjene.
c) Skytterlaga .
Le s e r man så "Plan for organi sas jon av Frivillige avdelinger" l 03
er det i kke vanske l ig å se sammenhengen.
Bilag 3 re de g j Ør f or hvordan situasjonen som helhet blei be trakta
per j anuar 193 1 : det forelå tre al ternat i ve situasjoner, som
b lei mØtt med tre alternat ive planer. For det fØrste eksis te rte
de t en plan fo r å s lå ne d str e iker, so s i al uro og annen "re vo l usjonsar virksomhe t " . Den blei kalt plan X, og gikk ut på i ndre
mobilisering av "or de nsve rnavdelinger, sikkerhetsvakter og jern b anevakter" . For det andr e eksiste rte det en plan V, som gi kk ut
på å hindre at mas sene fikk tak i kr i gsmaktas våpen. Derfor ble i
a lle våpen ubr ukel i ggjort ved at t e nnme kanismene blei fjerna og
g jemt bort på "he mmelige steder" . Og f or det tredje var det
under arbeid en pl a n Y, som gikk ut på å sette igang borgerkri g
fra de "hvi t e " l andsdelene mot de "røde " (dvs f Ørst og frems t
Os lo) i t i lfe l l e a v at l)NA danna r e gjer i ng C' rØdt kup").
Planen omfa tter og muligheten for "kup" mot en borgerlig reg jeringø
Det underst r e ke s a t alternativene under plan Y var "langt sann s yn l ige r e e nn de t s om er foruts e tni ngene for plan X". Det va r
under pl an Y, som a ltså b l . a . retta seg mot en eventuell DNA r egje ring, a t de fr ivillige organisasjonene (Samfundsvern , Le idang )
blei så vi kt i ge. Militærledelsens kontroll over de vanlige
soldate ne vil l e s j Ølsagt b li mer u s ikker hvis den lovlige re g jer i nga var f i ende n.
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Jeg skal her kort summere fØlgende: Den militære ledelsen tok
i slutten av 20-åra initiativ til styrking av den indre bered skapen. Resultatet blei forslaget om innkalling av hele avdel inger, oppretting av legaliserte, halvmilitære avdelinger som
var organisert med utgangspunkt i fascist-inspirerte offisers kretser rundt Quisling . Samtidig er det vanskelig å betrakte.
Quisling som stort mer enn et redskap. "PM"'et viser at milit ær ledelsen sjØlstendig og uavhengig har kalkulert med muligheten
av å angripe de sentrale Østlandsområdene med militærmakt hvis
104
DNA fikk regjeringsmakta .
Hvilket forhold Quislings planer
om å overta statsledelsen ennå mens han var forsvarsminister hadde
til disse militære planene kan bare grundige, Videre undersøkelser
gi svar på. l05
Vi ser altså at de to e lement e ne, ubrukeliggjØring av våpen og
oppsetting av krigsma~t mot folket, sto helt sentralt i militær ledelsens politikk.

e.

Omfanget av den "indre" mobiliseringsplanen i 1933/34

Til slutt i dette kapitlet skal jeg ta med en oversikt over de
helhetlige oppsettingene som var forberedt i mobiliseringsplanene
for denne perioden. Denne dokumentasjonen er nødvendig for den
diskusjonen oin DNAs militærpolitikk som fØlger i neste kapittel .
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Oversi kt
over de enkelte distriktskommandoers opsetning av
ordensvern, sikkerhetsvakter og jernbanevakter".

Ordensvern

Sikkerhetsvakter

5/5-33 Th.U.
Hemmelig

Sum

Jernbanevakter

l
ll

li.
•l

l . Distriktskommando

20 -22 kompani e r

Ca o

5 kompanier

i'

11 kompanie r
2 lys kas t e_gr.

36-38 kp' er

ca. 36 kp' er l

1
:

1
j

ca .

4 kompanier

ca.lO kompanier

6 kompanier

ca .

2 kompanier

ca . 3 kompanie:i.· · ca. 11 kp' er l

8 kompanier

ca .

2 kompanier

2-3 kompanier

2 . Distriktskommando

ca . 22 kompanier

3. Distriktskommando

ca .

4. Distri ktskommando

ca.

l
f
i

t
~

12-13 kp' er [
'

5. Distriktskommando

l l-12 kompanier

ca .

3 kompanier

4-5 kompanier

ca. 19 kp' er i
!

j
1

6. Distriktskommando

7-8 kompanier

ca.

2 kompanier

ca·. 1/2 kompani

4-5 kompanier

ca. l kompani

ll

l
l
i Festningsartilleriet

l

____

,l
l

1__ 75 - 80 kompanier

22-23 kompanier

! ca. lO kp' er·:
l

l ca.
ca. 33 kompanier

5 kP' er :
'~
'

i
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Oversikten er g jengitt i originals f orm. 106 Det er rekna med
en kompanistyrke på ca. 200 mann. Rekner vi ordensvernet til
80 kompanier, sikkerhe tsvaktene ti l 23 kompanier. og jernbanevakt ene til 33 kompanier, gir det 16 000 mann, 4600 mann og 6600 mann,
tilsammen 27 200 mann.
Omfanget av denne s t yrken kan best illust reres ved et eksempel.
Jeg ønsker å sammen likne disse tallene med den mobiliseringa som
blei beordret av generalstaben 9. apr i l. Pr. 9. april l07 var
det mobilisert ca. 7000 mann på nøytra litetsvakt i Sør-Norge, me ns
det i Nord-Norge var satt opp en feltbrigade på ca. 7000 mann
allerede fra hØsten 1939 • . Om morgenen 9. april beordret general staben mobilisert de resterende 5 fel tbrigadene i SØr-Norge. Dette
ville tilsammen gi ca. 25 000 mann i Sør.:.Norge. Trekker vi fra
de avdelingene som et te r planen fra 33-34 skulle mobiliseres i
Nord-Norge, - (10 kp ter som ti lsva r e r ca. 2000 mann) utgjorde
altså denne mobiliseringa ca. 25 000 mann. Og dette er fullt ut
rimelig å gjØre, fo r di den indre mobiliseringa hadde sin hoved tyngde i det folkerike Sør-Norge. FØlgelig, disse tallene viser
at generalstaben i 1940 i en situasjon -med full verdenskrig og
invasjon av den tyske imperialismen på norsk jord, - ikke satte
opp mer krigsmakt enn det i tredve-åra hadde vært satt opp mot
egne landsmenn.
Den kvantitative l~kheten av tallene kan ikke uten videre tas
til inntekt for den slutningen at det faktisk dreide seg om de
samme avdelingene. Men den stiller åpenbart denne teorien til
unders økelse. Var ikke den militære ledelsen villig til å mobi lisere flere avdelinger i 1940 enn de som var "prØvd" gjennom den
indre oppsettinga? Vi kan med en gang ta et forbehold. Ikke på
langt nær alle avdelinge r hadde gått over til full feltmes·sig oppsetting, slik f.eks . IR3 hadde ved innsatsen på Menstad. Overgangen til full fel tmessig oppse tting ville derfor føre til at
avdelingene måtte e se i størrelse, ettersom man siutta å renske
ut "upålitelige elementer" . Det e r derfor rimelig å anta at
planen ville forskyve seg noe .
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KAPITTEL V:

a.

1935- 40.

SOSIALDEMOKRATIET OVERTAR LEDELSEN

Forsvarsminister Fredrik Monsens Oppdagelse

I 1935 oppsto den situasjonen som generalstaben hadde spådd og
frykta 4 år tidligere, DNA overtok regjeringa. Dette· skjedde
gjennom det berømmelige "kriseforliket" mellom DNA og Bondepartiet. Bondepartiet representerte storkapitalen på landsbygda,
og hadde to år fØr i pakt med dis$e interessene leda en regjering
som er gått inn i historia som en av de mest bakstreverske
regjeringer i Norges historie. Slik erobra DNA taburettene ved
hjelp av det partiet som hadde hatt Quisling som forsvarsminister.
Utifra en ukritisk vurdering av DNAs politikk de siste åra f.Ør
1935, ville det være logisk å vente et regjeringsskifte som ikke
lØp av like problemfritt som i en vanlig "borgerlig" regjeringskrise. Ikke minst ville det være grunn til å tro at dette måtte
gjelde skiftet i forsvarsdepartementet, hvor DNAs "militærekspert
nr. l, den tidligere kommunisten Fredrik Monsen, overtok som forsvarsminister. Det er grunn til å tro at generalstabens etterretningskontor hadde holdt Monsens virksomhet under nøye oppsikt;- 08
og plutselig hadde Monsen sjØl fri veg i arkivene.
På den andre sida veit vi n e hvilke hemmeligheter som venta på
sin avslører. En pekepinn om hva som kunne foreligge i arkivene
måtte Monsen ha fått gjennom "Quis.lingssaken", hvor han bl. a.
var medlem av den spesielle undersøkelseskommi~jonen. l09 Det
ville derfor være logisk å tro at Monsen virkelig ville svinge
kosten for å slippe sollyset ned i generalstabens mørke kjellere.
Det skjedde imidlertid ikke. Den åpne politiske oppvasken lot
vente på seg. FØrst 13 år seinere åpna Monsen boka på glØtt.
Det var i debatten om Undersøkelseskommisjonens innstilling i 1948,
hvor han angreip "borgerli~e" for deres legalisering og understØtte l se av 1111 Pistolklubbene, "Leidangen" og "Samfundsvernet"
og hva de het alle sammen", og han fortsatte: 110
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11

f'l!en kronen på verket ble satt ved opprettelsen av den hemmelige
som ble opprettet innenfor Hæren for å brukes mot Osloarbeiderne. Den ble dannet i mulm og mØrke i begynnelsen av 20årene~ og fikk betegnelsen O.V.-kompaniene.
Det var 5 slike
kompanier, og de be 1stod av utplukkede og pålitelige mannskaper
og befal. De hadde sin egen mobiliseringsordning. Det hersket
streng taushetsplikt, alt måtte v~re hemmelig. Denne hærstyrke
ble senere utvidet, visstnok under Quisling, med deler av Romerike og Ringerike. Denne hemmelige h~r var således ingen liten
styrke.
h~rstyrke

Jeg tror ikke alle de skiftende regjeringer eller forsvarsministre
visste noe om O.V.-kompaniene - jeg kan ikke tro det. Selv fikk
jeg helt tilfeldig nyss om saken. Jeg tilkalte da Kommanderende
General nede i Forsvarsdepartementet, og han bekreftet at det forholdt seg som jeg hadde hØrt. Jeg bad da om å få meg forelagt
alle dokumenter som eksisterte om denne sak, hva jeg fikk. Vi
ble enige om at hele ordningen skulle avskaffes i stillhet. Det
.var i 1936. Når jeg ville at det skulle skje i stillhet, var det
for ikke på dette tidspunkt å få en bØlge av forbitrelse mot forsvaret og mot nye og store bevilgninger til forsvaret. Og så
lenge den daværende regjering satt ved makten, var det heller
ikke noen fare for at ordningen skulle livne opp igjen. Jeg
antydet noe om dette i en debatt her i Stortinget ved en senere
leilighet, men noe utover det ble ikke foretatt 11 •
Vi har sett at det ikke dreide seg om 5 kompanier, men om 136
kompanier. Jeg skal også vise at det slett ikke blei slutt på
ordninga i 1936.
AvgjØrelsen om ikke å offentliggjøre oppdagelsen av ordensvernet
i Oslo representerte sjØlsagt en klar vilje til kompromiss med
den milit!*>..re ledelsen. Men denne kompromisslinja viste seg å
gå lenger, for ordninga fortsatte også under DNAs ledelse fram
til 194 0 . Denne store viljen til brudd med sin tid ligere antimilitarisme bidrar sjØlsagt også til å stille det egentlige innholdet i partiets anti-militarisme i begynnelsen av 30-tallet i
et mer tvilsomt lys. 111 I denne sammenhengen kan det også være
grunn til å minne om at DNA så tidlig som 1931/32 gikk inn i et
seriøst samarbeid med framstående offiserer om sin 11 alternative 11
112
forsvarsplan; vaktvernforslaget av 1932.
For å f orklare den skarp~ motsi gelsen mellom de voldsomme angrepa
DNA blei utsatt for i begynnelsen av 30-tallet - nettopp svært

www.larsborgersrud.no

73

ofte fra

milit~e

kretser, - og på den andre sida DNAs reelle
tilnP~min g til mil i t~apparatet må vi tidlig innf øre et skarpt
skille mellom partiets reelle politikk og dets eksterne pro paganda .
"Vi 11 , sa Monsen, 11 blei enige om å avskaffe ordningen i stillhet" .
Og 11 vi 11 e r kommanderende general Laake og Monsen, ikke regje ringa
eller arbe i de r bevegelsens organer. Det som er mest interess ant
ved formuleringen er ikke at den viser noe som helst om hva s om
i virkeligheten skje dde . Det interessante er det inntrykket a v
oppvask på kammerset mellom statsråden og hans 11 faglig ansvarlig
underordnede" for å unngå en 11 ny bØlge av forbitrelse mot for svaret11. Monsen ønska å understreke at dette liksom var et offer
han tok på seg for å sikre de Økte bevilgningene til forsvare t
i slutt e n av trettiåra. Det ligger også under i denne formuler ingen at han personlig tok ansvaret overfor arbeiderbevegelsen
ved ikke å off entliggjØre oppdagelsene.
Dette er f ullt forståelig ut fra den situasjonen DNA var i i
1948, da Monsen holdt sitt innlegg i Stortinget. I de batten om
unders økelseskommisj onen g j aldt det for DNA å vise at hensyne t
til landets f orsvar hadde v~t viktigere enn alt annet i de
siste åra f Ør kri gen. Vi skal ikke glemme at slutten av 40 -åra
var pr e ga a v opprustning , og at NATO-medlemskapet lå like r undt
hjØrne t. Mots i gelsene i DNA på NATO-spørsmå let var skarpe hØsten
og s ommeren 1948 . Det var nødvendig for partitoppen å nøyt rali sere de antimi l itaristiske kreftene i partiet.
Det e r de r for ikke vanskel i g å forstå den formen Monsens innlegg
fikk i 1948.
Men derme d e r i kke alt sagt om hva som faktisk skjedde i 1935-)6 .
Kildene ti l later ingen spe ku l asjoner om dette. Det som e r klart,
er at motsi gelsen mellom DNAs ledelse og militærledelsen f ikk
karakter av enhet og ikke antagonisme . På den ene sida mil itær ledelsen me d s i ne planer, me d mi litære og politiske forutset ninger, på den a ndr e s ida DNA-le delsen med sin avsl ørende kunns kap
om milit ærle de lsen, som n å r som helst ville skape politisk storm
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hvis den blei offentliggjort. Vi kan her kort fastslå at e nheten
i statsledelsen ikke blei brutt ved regjeringsskiftet. ll3

b.

Hva de fe m

o. V.

kompaniene e·gentlig var

Monsen snakka om "5 O. V. - kompanier" som skulle brukes mot Oslo
arbeiderne. Det er sannsynlig at det er oppsettinga av Os lo
Ordensvern som Monsen har kommet over. Oslo Ordensvern var ingen
"fredsorganisasjon", men blei bare satt opp i tilfelle mob ilisering
av ordensvernet. Det bestod av: 2. hjulrytterkompani , l. lette
regiment , 114 Garderegimentet, Norderhov bataljon, Trandum
bataljon, Akershus Vaktdetasjement, 2. teleg~afkompani . ll5 Oslo
Ordensvern ut g jorde alts å en hØyere enhet av ordensvernet , og dens
~annskapsstyrke var i 1933-34 ca. 5000 mann • . 116 Dette tilsvarer
ikke fem kompanier, men 25. I den "vanlige" mobiliserings planen
tilsvarer dette en feltbrigade. Den eneste forandringa jeg kan
spore i dette opplegget er fØlgende: I et skriv ll7 fra 2 . DK
til KG dat. 20/2-37 gjennomgikk 2. DK hele sin ordensvernsopp- setting, og foreslo en del endringer:
" •••• Opsetni n gene synes for flere regimenters vedkommende for
store både under hensyntagen til Øiemedet og til den opse ttende
avdelings fre dstyRke. Videre synes den planlagte sammenfØyning
i hØiere ordensvernsenheter å være for komplisert. Også andre
grunner taler for en forenkling og reduksjon av opsetninge ne."
Denne argumentasj onen mot "sammenføyning i hØiere ordensvernsenheter" kan oppfattes som overbygning av opplØsning av enhe ter som
f.eks. Oslo Ordensvern. Je g har ikke kunnet spore denne spe sielle
enheten e t ter 1935, men her er mitt materiale mangelfullt •. Det er
imidlertid på det rene at Oslo Ordensvern i 1933 hadde en Sjef
(omtalt med tittelen "fører") som samtidig var reservesj~ f for
118
I 1936 foreslo 2 . DK at
distrikts kommandosjefen for 2. D~ .
ledelsen av ordensvernet i 2.DK s kulle organiseres som en r edusert
brigade kommando, l l9 men nevnte ingenting om ledelsen for Oslo
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Ordensvern. I 1937 (ovennevnte skriv) blei oppsettinga gjennom gått i detalj uten at Oslo Ordensvern blei omtalt i det hele
tatt. I denne oversikten for hele DK'en inngikk enheter fra
fØlgende avdelinger: Garden, IR4, IR5, IR6, DRl, DR2 med til sammen ca. 26 kompanier. I tillegg kom "Akershus Vaktdetasje ment" som besto av befalsskolene i Oslo (og to gardekompanier ),
tilsammen ca. 37 kp'er. I tillegg staben og stabsaydelinger .
I oversikten fra 1933 var 2. DK oppsatt med 36 kompanier. Den
reduksjonen som blei omtalt over, utgjorde altså ca. 9 kp'er .
Reduksjonen var størst for garderegimentet som skulle få avgi tt
jegerbataljonen fra IR2 (den blei nå slØyfa) og Akershus batalj on
·fra IR4 ~ Det ser altså ut som om Oslo Ordensvern blei opplØst
som egen kommandoenhet fra midten av 30-tallet, og iallfall f ra
1937 av inngikk avdelingene direkte under 2.DK.

c.

Fra prinsippet om "pålitelighet" · til "full feltmessig
oppsetning"

Jeg har tidligere drØfta hvordan kravet om omlegging av systeme t
med pålitelige mannskaper som ordensvern blei reist allerede i
1928. 120
Dette spørsmålet blei reist gang på gang av distri kt s kommandoene, men det ser ikke ut som om hovedtyngden av ordens121
vernet endra sine oppsettinger fØr 1935.
I 1937 blei spørsmålet tatt opp på ny på initiativ fra KG, og
DK' ene samla inn kommentarer fra avdelingere og sendte dem inn
til KG. Jeg skal i det fØlge~de kort referere utdrag fra en de l
av disse kommentarene.
IR7/3.div:
"Når man hittil har hatt to forskjellige mobiliseringsoppgjØr et for krig og et for opsetning av sikringsavdelinger - skyldes
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dette at det for oppsetningen av ordensvernsavdelinger er foretatt et utvalg~ Et slikt utvalg vil selvsagt lett gi inntrykk av,
at h:;eren er en klassehæt>, og ikke en folkehær. Det bØr derfor
ikke opprettholdes, medmindre det ansees nødvendig og medfØrer
vesentlige fordeler •.... ( •• ) •.••.•... Regimentet tillater sig
å foreslå at man ved Agder regiment går over til en tilsvarende
ordning som ved Telemark regiment. Man risikerer ved en slik
ordning å få inn enkelte soldater, som man ikke kan stole på,
selv om regjeringen har funnet det nØdvendig å kalle inn militære
ordensvernsavdelinger •••• ( •• ) •••• dem vil man kunne bruke som
kokker eller lignende i kvq.rterene, når avdelingene rykker ut". 122
2.DK ment e at det var gunstigere å sette opp hele avdelinger
ut~for Oslo enn å basere seg på utplukking av
mannskaper i de
'
avdelingene som blei satt opp i Oslo: "Under de rådende forhold
~Ør det nemlig v~e ~ettere og riktigere å samle og å sette op
ordensavdelinger utenfor de store byer~" kommentert~ garderegimentet. IR5 mente at oppsettinga burde baseres på feltavdelingene, men ville ikke helt slippe muligheten til å uteltJ.kke upålitelige: 123
.

~

"Soldater som med sikkerhet vites å væt>e i mot den bes.tående
samfunnsordning, bØr utelukkes. Forøvrig bØr det efter Regimentets mening kalles inn en del flere enn nØdvendig for den planlagte
oppsetning, eksempelvis 30% mere, slik at de · som efter sin innstilling i kke er skikket for · eller ønsker tjenest,e gjØring, kan
. sendes hjem" .
124
Som tidligere nevnt
var det utarbeidet en hemmelig ·innkallelsesmåte som var basert på innkalling ved hjelp av ordrekretser, en
komplisert og omstendelig historie hvor bud og personlig ordre
pr. brev var hjØrnesteinen. Om .dette kommenterte IR4:
"Hvis feltavdelingene skal væt>e grunnlaget for opsetningen av
sikringsavdelingene må opsetningen og uttaket planlegges helt
fra nytt av. Der må skrives ut nye sett ordrer, inndeles i nye
ordre kretser m. v.
·
Dette er en meget gjennc:Jmgripende forandring som vil medfØre
'mange måneders arbeide ved staben.
~·-..
.Hvis man fØrst skal basere seg p~ feltavdelingerie vil det derfor
være enklest om man kunne nytte de ferdige innkallingskort for
mobilisering og i tilfelle bare slØyfe innkalling av de enkelte
: som ikke bØr innkalles til tjeneste hvor .man trenger palitelige
·. soldater".
·· ,,.
:f" .. '/· ..::.:.·
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DR2 mente at hele ordninga med ordrekretser burde kuttes:
"Alt taler således for at en innkalling ved hjelp av ordrekretser forholdene ligwer an ved DR2- på forhånd vil ha alle utsikter til å mislykkes' •
sl~som

Likelydende kommentarer kom også fra 5.DK.
I mai kom så den endelige endringa av "Regler" 12 5 fra KG. I
. . 126
skriv til 1.-6. distriktskommando datert 26. mai 1937 skreiv KG:
"Regler for opsetning og anvendelse av sikringsvakter og
ordensver~ i tilfelle av ,uroligheter.
Uttagning av personell
I ovennevnte reglers pkt . 8 er anført at "til sikringsvakter og
ordensvern bØr såvidt mulig kun uttas støe og pålitelige folk".
Slik som befals- og administrasjonsordningen har ··utviklet sig,
er imidlertid befalets kjenrtskap :til soldatene i distriktet jevnt
over blitt stadig mindre og grunnlaget for utvalget er ikke tilstede i samme grad som fØr.
Enkelte distriktskommandoer har derfor foreslått og fått bemyndigelse til å basere opsetningeh av ordensvernavdelingene på bruk
av feltavdelingene med reduserte staber og formasjoner.
Kommanderende General er oppmerksom på at arbeidet med planleggav ordensvernoppsetninger og sikringsvakter betegner et
betydelig arbeide for avdelingene. Hensynet til forenkling og
standardisering av opsetningene må derfor tillegges adskillig vekt.

els~n

For å få en ensartet ordning for alle distriktskommandoer fastsetter kommanderende Gen~ral derfor fØlgende endring i reglene: •••
l

••• () •• Organisasjon av avdelingene
8) Sikringsvakter uttas og opsettes slik som bestemt for sikkerhetsvakter ved mobilisering.
Til ordensvern kalles inn hele avdelinger (eller bestemte deler
av disse). Som regel bØr linjeavdelinger brukes. Hvor det er
tale om rene vaktholdsopgaver, kan det v::ere me.re heq.sikts{nessig
å ta landevernsavdelinger.
Utskrevne avdelinger bØr såviJt mulig ikke anvendes som ordensvern på sitt hjemsted.
9)

Som reserve for ikke møtende innkalles ·15-20% flere enn der
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trengs for opsetningen. Personell som har vxrt innkalt til
ekstraordinær tjeneste som sikringsvakter m.v., bØr om mulig
fritas for innkallelse neste gang. Likeledes bØr det undgås
å kalle inn folk med stor forsørgelsesbyrde.
lO)

Opsetningen med staber, hester og tren innskrenkes til det
absolutt nødvendige for lØsning av avdelingens opgave. Trenet bØr i størst mulig utstrekning vsere bil tren •••••

... ( ) ..

Forandringene settes i verk efter Distriktskommandoens nxrmere
bestemmelse, dog senest fra og med neste mobiliseringstermin. ·
Hvis dette medfØrer vesentlige forandringer i allerede innsendte
mobiliseringsoppgjØr og sikringsforanstaltninger for inneværende
termin, bes dette innmeldt 11 •
·
Fordi det er av betydning i forhold til Monsens uttalelse, skal
det også nevnes at dette skrivet blei sendt til justisdepartementet for å informere justisministeren (Trygve Lie). Det blei
12
kvittert mottatt av departementet 18. juni 1937.
7

d. · 1. divisjons oppsettinger fram til 1940

Overgangen til oppsetting ~v feltavdelingene foregikk i lØpet av
sommeren 1937 for L divisjon. I DK' ens skriv av 2/9-37 til KG,
128
innmeldes det fØlgende oppsettinger:
"A.

Sikringsvakter
Settes op som ved mobilisering i overensstemmelse med de for
enhver tid gjeldende planer.

B.

Ordensvern
IRl setter op
I/IRl som forelØpig disponeres med I/IRl + Bt gev.kp.
til Fredrikstad. Et gev.kp. til Fredriksten.
IR2 setter op
I/IR2 som forelØpig disponeres til trakten Aas-Ski, hvor
forlegning er rekognose ~ t.
IR3 setter op
I/IR3, som forelØpig disponeres til Heistadmoen.
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ARl setter op .
--- I/ARl som foreløpig disponeres til Ski.
Fossumstrøkets festning forsterker garnisonsvingen med de
3 foregående garnisonskontingenter. . .
DRl setter ikke opp ordensvern i l. kommandodistrikt.
Spesielle avdelinger for bevoktning av jernbaner settes
ikke op. Hvis det viser seg nØdvendig, . avgis styrker av
ovennevnte avdelinger til jernbanevakt.
Ovennevnte ordensvernsavdelinger settes op med reduserte
staber og tren. Opsetningene vil variere noget for de enkelte
avde linger.
Distriktskommandoen forutsette s i
opsetningene efter behovet". 129

tilfell~

å kunne fastsette

Til ordensve rnet er det satt opp fire bataljoner, som tilsammen
i krigsop:psett i ngene s ku lle gi 20 kp'er. I planen fra 1933 var
l. divisjon satt opp med 20 - 22 kp'er, men dette var kompanier
som var renska for "upålitelige" mannskaper. Kompanioppsettinga
var derfor ikke så store som krigsoppsettinga. På den andre sida
betydde dette at ved overgangen til fullt feltmessige oppsettinger så este ordensvernet voldsomt opp i antall mannskaper. I
130
.
.
sin approbasj on til l. d ivisjons oppsettinger, skriver KG:
"Kommanderende General . vil gjerne ha understreket hvad Distriktskommandoen anfører angående opsetninger efter behovet. Opsetningene efter sin videste planleggelse vil jo bety en ganske omfangsri k affære . Kommanderende General er derfor helt enig i
den opfatning Distriktskommandoen uttaler, nemlig at "Distriktskommandoen forutsetter i tilfelle å kunne 'fastsette opsetningene
efter behovet" .
I sin a pprobasjon til 4. DKs f ors lag: l3l
"Kommanderende General vil •• () •• understreke at opsetningenesom jo efter den videste planleggelse vil bety en ganske anseelig
styrke - forutsettes fastsatt av Distriktskommandoen efter behovet
i hvert enkelt tilfelle".
KG la altså vekt på at det var n 0dvendig at distriktskommandoene
disponerte etter behov, fordi overgangen til feltavdelingene fØrte
1
til at ordensvernet Økte betydelig i styrke. 3 2
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ARl var oppsatt med hestetren fram til 1933. I mars 33 tok
regimentet initiati~et til motorisering av ordensvernavdelingene:
"Regimentet • • •• () • • •• skulde tro at det under alle omstendigheter vilde være en for del å ha batteriene opsatt på biler. Da
blir de mind re sårbare i en folkehop, og kan forflyttes langt
raskere" . 133 Distriktskommandoen kommenterte: l3 4
"Distriktskommandoen er enig med ARl i at styrken bØr planlegges
satt qJp på biler. Avdelingene er tenkt brukt på steder innen
kommandodistriktet hvor anvendelsen av artilleri blir nødvendig.
De bØr derf or · ha en stor "strategisk" bevegelighet".
Distrikts kommandoen plan la tydeligvis ikke bare å passe på militære lagre eller å holde orden på l. mai demonstrasjonene: Oppsettinga var i grove trekk slik: II/ARl skulle sette opp to av
sine t r e feltartilleribatterier med redusert tren ·og stab. Denne
styrken som utgjorde 8 kanoner (4 stk. 7,5 og 4 stk. · 12 cm) skulle
forste rke d ivisjonens ordensvern. Dessuten skulle to batterier
·avgi mannskap til sikkerhetsvaktene. l35
Av oversikten fra 1936 136 går det fram at oppsettinga er Økt
endel. Ordensvernet var satt opp av II/ARl som fØr, .som nå hadde
fått navnet "Ordensvernbataljonen". Dens styrke var t.o batterier
+ bataljonsstab , tilsammen 176 mann, 25 biler og 8 kanoner. Avgitt ti l sikr ingsavdelinga var 114 mannskaper fra to batterier.
I tillegg var det satt opp en ny avdeling "ordensvernsavdelingen"
av to andre bat terier på 133 mann, V$pna med karabiner og pistoler.
I oversikten fra 1937 er ordensvernet satt opp med hele I/ARl
feltmessig oppsatt.
Dette betydde en auke på fra 8 til 12 kanoner, og fra 300 til 800
mann bare for ordensvernet. l37
I slutten av 30-åra kan jeg altså oppsummere at ordensvernavdelingene auka , både for ARl, l. divisjon og landet som helhet.
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e.

Forenkl i ng og styrking av de indre mobiliseringsplanene
1938 - 39

7. april 1938 sendte KG ut et skriv l3 8 til distriktskommandoene
hvor han ba om kommentarer på forslag til forenklinger av mobiliseringsoppgjØret. 3. DK uttalte: 139
"Begge de avdelinger som setter op sikringsvakter og ordensvern
i 3. kommandodistrikt - IR7 og IR8 - har fremhqldt at en fØlge
av Kommanderende Genera l s bestemmelse av 5/6 1937 (om bruk av
fel t avdelinger ved s.-tjeneste) bØr bli at mobiliseringsåret for
s.-tjeneste faller sammen med det ordinære mobiliseringsår
(kalenderåret) og at mobiliseringsoppgjØret for S.-tjeneste skjer
samtidig med det ordinære mobiliseringsoppgjØr.
Dist-riktskommandoen kan være enig heri, og tillater seg å foreslå
at denne ordning gjØres gjeldende fra og med mobiliseringsoppgjØret for 1939".
4. distriktskommando:

140

'tDet som nu skal foretas i tilfelle av indre uroligheter er en
delvis mobilisering som ved denne Distriktskommando f oregår efter
krigsopsetningsplanene, men med reduserte staber og tren. Det vil
da falle naturlig at det fastsettes den samme mobiliseringstermin
for sikkerhetsforanstaltninger som for mobilisering. Dette vil
ytterligere forenkle mobiliseringsoppgjØrene for o.v. og . S.V.
Distriktskommandoen er derfor enig i at dette gjøres fra og med
mobiliseringsoppgjØret for 1939 •••• () •••• En har nu ett sett
med innkallelsesordrer for krigsmobilisering ved fordelingene og
to sett innkallelsesordre for o.v. og s.v. som er fordelt på forskjellig måte avvikende fra ordningen ved ·krigsmobilisering. Disse
ordrer ligger dessuten i umerkede konvolutter og·frankeres med
almindelige frimerker.
Hensikten med denne ordning har i sin tid vært å hemmeligholde
innkallelsen og å garantere sig at ordren kommer frem.
Denne hemmeligholdelse er efter Kommanderende Generals bestemmelse
av 5/6 1937 til liten nytte, da det jo skal innkalles feltavdelinger som består av folk med alle slags politiske opfatninger. Innkallelsen vil da straks bli kjent. Hvis den cia har vært forsøkt
holdt hemmelig ·vil dette utvilsomt virke mot sin hensikt ••••••
••• () ••• Hele innkallelsesmåten vilde i hØi grad forenkles ved å
benytte samme form som ved mobilisering ved innkallelse av sikringsvakter og ordensvern. Distriktskommandoen er ikke helt klar
over om denne "delevise mobilise ::'ing" vil skape vanskeligheter
på andre områder. Hvis så ikke er tilfelle, vil det unektelig være
en fordel om det forelå bare ett sett innkallelsesordrer for de
feltavdelinger som er planlagt anvendt som s.v. og o.v."
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I tillegg til disse forslaga blei fØlgende forslag til endringer
og revisjon fremma:
i~~føre

a

om å

b

om endring i disposisjon av befal som bodde særlig langt
fra oppsettingsstedet,

c

om utbytting av folk med stor forsørgelsesbyrde,

d
e

om disponering av befal i Oslo til 2. DK,
om ny instruks for politiets rekvisjonsrett.

Samtlige av
DK'ene, FD,

betegnelsen sikkerhetsvakt for sikringsvakt,

ga blei oppsummert og distribuert til
admiral (KA) i et skriv

fra KG, dater

KG lot så utarbeide en ny, revi-

dert utgave a
vakter og

tilfelle av uroligheter" · (l922) .•

12

Den

reviderte utgaven tok opp forslagene (a til e) i tillegg til
endring av mobiliseringsterminen, slik at den falt sammen for
ordensvern, sikkerhetsvakter og krig.
Jeg skal til slutt under dette punktet kommentere en diskusjon
som militærledelsen satte i gang våren 1939 for å sikre sjØforsvarets deltakelse i ordensvernet.

Inntil 1939 hadde sjØfor-

svaret b rukt de planene som KG hadde fastsatt i "Regler", tille mpa forholda i sjØforsvaret. 2. sjØforsvarsdistrikt hadde
.
imidlertid framholdt 143 at det må tte utarbeides
særskilte
regler for sjØforsvaret, noe KA var enig i.

KA mente i den for-

bindelse at "SjØforsvarets bidrag til ordensvernet bØr begrenses
til avgivelse av forhåndenværende opsatte styrker, nemlig utrust144
ete fartøyer og opsatte øvelsesstyrker i landn.
Begrunnelsen
er teknisk, en utvida oppsetting i sjØforsvaret ville bli lite
fleksibel.
KG henvendte seg så til DK'ene for den vanlige runden med uttalelser.
april 1939:

Resultatet forelå i skriv til KA fra KG datert 26.
145
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"Regler for oppsetting av sikkerhetsvakter
og ordensvern i tilfelle av uroligheter.
SjØforsvaret
H93ren vil som regel selv kunne sette o pp tilstre kkelige styrker
for ordensvern i land. Derimot er den situasjon tenkelig at det
kan oppstå behov for ett eller flere utrustede fartøyer. Slik
disponering fant således sted i 1931 (Menstad).
Kan Sj Øforsvare t påta seg alltid å skaffe minst l - 2 utrustede
fartøye r, har Kommanderende General intet å innvende mot den
ordni ng som Kommanderende Admiral har tenkt på.
Såvidt Kommanderende General har brakt· i erfaring skulle dette
heller ikke volde vanskeligheter for SjØforsvaret .
I St.prp.nr. l/1939 (Sj Øforsvaret ), s . lO er s å ledes foreslått
at Olav Trygvass on skal være utrustet i 9 måneder ( + 3 måneders
rekruttutdannelse) , to jagere i 12 måneder, og undervannsbåter
hele året.
Såsnart de s ærski l dte regler for SjØforsvaret foreligger approbert, vil Kommanderende General foranledige endret bestemmelsene
i Reglene av 27/l 1934 pkt. 6 så det blir lydende:
·
"For SjØforsvaret blir oppsetningen av sikkerhetsvakter og ordensvernavdelinger planlagt efter særskildte regler for SjØforsvaret.
SjØforsvarschefene holder •••••• "osv.som fØr • .
Kommanderende General bes tilst illet 8 eksemplarer av de regler
som fastsette s.
Laake (s)
R. Hatledal (s )"

f.

Våpenlagring og avsluttende kommentarar

Jeg har i dette kapitlet spesielt konsentrert meg om den aktive
sida av sikkerhetsforanstaltningene, oppsetting av avdelinger ·
mot folket, fordi dette åpenbart er det viktigste trekket ved den
indre krigen s om milit ærle delse n planla i hele perioden. Det
var ogs å dette Monse n greip fatt i i sin tale i Stortinget. Jeg
antar at det materialet som er lagt fram skulle være mer enn til-
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stre kkelig til å bevise at Monsens uttalelse ikke stemte med
virkeligheten . tvlaterialet viser entydig at under fvlonsens ledelse av FD skjedde det en effektivisering, forenkling og utvidelse av or densvernsoppsettingene. Sosialdemokratene leda altså
en regjering som hadde et indre militært apparat som langt oversteig den styrke og omfang som Hunseid og Quislings regjering
11.1.6
opererte med.
'
Den passive sida av si kkerhetsforanstaltningene, ubrukeliggjØringa
av kri gsmakt as lagrede våpen for å hindre massevæpning, var åpenbart det mest grunnleggende tiltaket. Derfor var sikring av
magasinene og depotene det fØrste som skjedde da den sosiale uro 7
en begynte å spre seg vinteren 1918, Et fast system for oppsetting av mi litær avdeling mot folket blei improvisert fram til ei
fast ordning blei etablert i 1922. Denne ordninga blei revidert
en -rekke -ganger, sist i 1934, 1937 , 9g 1938. Den viktigste endringa fant sted i 1937, da oppsettingene for godt forlot prinsippet
om "pålitelighet" og gikk over til full f~ltmessig oppsetting.
Revisjonen av reglene i 1938 forenkla· syst~,me~ slik. at de to
"indre'~ mobiliserings planene og mobiliseringsterminene blei slått
sammen med den ene "ytre". Fra 1938 av skulle den indre mobili- seringa skje gjennom en delvis mobil:iser:ing, som for l. divisjon
utgjorde 4 fulle bataljoner til ordensvernet og samme antall til
sikkerhetsvakt som ved krigsmobilisering. 14 7 Når det gjelder ·
ubrukeliggjØring av våpen, skjedde det ingen endringer av betydning
etter 1918. Fra 1925 av blei det ved· flere anledninger: presisert
at DK-sje f ene var ansvarlige for at disse tiltaka blei satt ut i
livet for "våpen som ikke ansees betryggende lagret mot angrep
148
av ondsindede".
Det er en svakhet ved framstillinga at det
ikke har vært mulig å skaffe do kumentasjon for tida 1938-40, noe
som i mi d lertid må tilskrives huller i arkivene. 14 9 For l. divisjon viser det seg imidlertid at disse hullene lar seg _tette med
fakta fra mobiliseringa i 1940. Dette spØrsmålet vil bli tatt
opp i del 2 av oppgava.
.

.

Jeg skal her til slutt kort kommentere et annet spørsmål: Betrakter vi militærpolitikken som helhet i perioden 1918 -40, er det
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ikke vans kelig å se s vingningene i bevi lgningene til forsvarsbudsjettene . Det har vært vanlig å 'ba utgangspunkt i disse
bevilgningsrammene n år oppgava har vær t å begrunne innføring
av endringer i hærordn ingene. Slik har det blitt skapt et bilde
av et forsvar s om st adig ha r b litt r edusert i verdi. Dette inntrykket har få tt f este se g f ordi en har ·tatt ensidig utgangspunkt
i Økonomi og en allmenn fo r ståelse av "ytre kampverdi". Min
unders Økelse snur de nne be t r a ktningsmåten på hodet.
Krigsmakta hadde bare en a ktuell kr i gsoppgave i tida 1918-40,
og det var mot det nor s ke fo lket . I 1940 var det 125 år siden
krig mot ytre f iende, mens det hadde vært mobilisert mot den
indre fi ende g jent at t e gange r kort ti d tilbake. Dokumentasjonen
av de nne innr etninga av krigs makta kan vanskelig diskuteres ut
fra de t forel i gge nde ki l de mater ialet . Dermed er ikke sagt at
kri gs ma kta i kke hadde som oppgave å slåss mot ytre fiender. En
blir imidlertid nødt til å ta utgangspunkt i de indre oppgavene
for å forstå hvordan kr igsmakta takla de ytre. En slik analyse
viser oss at de indre oppsettingene auka i styrke, spesielt i
tida 1930-37 . H:m>ordningen av 1933 fØrte altså ikke t.il noen
svekkelse av den indre mobiliseringa, snarere tvert imot. I den
grad den f Ørte· til endringer, bidro den til styrking, gjennom
at bl.a . de frivillige militærorganisasjonene og skytterlaga
blei kopla inn. I 1933 tilsvarte den indre mobiliseringa i SØrNorge i hovedsak felt br i gadene av omfang. Fra 1937/38 blei oppsettingene tillempa og forenkla slik at de to mobiliseringsordningene også blei like i f or m. Begge skulle settes opp gjennom
en delvis mobilisering . Påst anden om at· ''forsvaret blei redusert
i verdi" kan derfor like fullt tilbakevises med påstanden om at
det som egentlig skjedde var at aen indre oppsettinga, - som i
motsetning til den mer teoretiske krigsoppsettinga i hØyeste grad
var virkelig, - også blei gitt oppgaver i forbindelse med "ytre"
krig. Dette måtte bety en objektiv styrking av militærapparatets
ytre kampkraft. Forsvarsordninga av 1933 satte det øvre taket
for hva som var realistis k å mob ilisere ved de 6 feltbrigadene.
Men som vi har v ist hadde på det tidspunktet da ordninga blei
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satt ut i livet (1935) denne begrensninga tilsvart omfanget av
ordensvernsoppsettingene allerede i flere år.
Vi. kan angripe dette fra en annen kant: etter forsvarsordninga
av 1933 var det planlagt to hæroppsettinger, en bestående av
6 divisjoner ved alminnelig mobili sering, og en bestående av 6
brigader ved delvis mobilisering. Det var i hovedtrekk den
sarr~e grunnstrukturen som hadde eksistert siden forsvarsordninga
av 1909. Det som var nytt med -33-ordninga var at kostnadsnormene var så lave at den militære ledelsen åpent innrømte at
den "store" oppsettinga i virkelighet en ikke eksisterte: l50
"Vi mente at det i slagorde t "den lille, men gode hær", bare
var dekrdng for to ord, "den lille". A snakke om god i denne
sammenheng var svindel. Det var å føre folk bak lyset. Men
liten var den, det skal være visst. Oppsetningene ved mobilisering var redusert til 6 små brigader, mindre enn 1/3 av hva
det burde være".
Jeg behøve r ikke gi meg inn på noen intensjonsdebatt for å kunne
f'2,s tslå at denne utviklinga passa som hand i hanske for den
sammenslåing og forenkling som er beskrevet over. Uanse~t utgangspunkt , ender vi opp med fØlgende konklusjon:
Den planlagte delvise mobiliseringa ville gi 6 brigader. Disse
kunne disponeres enten som nØytralitetsvakt· eller som ordensvern .
I annen del av oppgava skal jeg ta opp hvilke begrensninger denne
tosidige oppgava la på mobiliseringsmåten ved delvis mobilisering i 1940.
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D3L II:

EN UNDERSØKELSE AV
HVORFOR DET BLE I STILLE
f·!JOBILISERING,

OG HVORFOR

DET MANGLA VÅPEN I 1940

KAP • .VI :

MOBILISERINGA

KAP. VII:

SLUTTSTYKKER SOM MANGLA I ØSTF OLD

"Uten fo rbindelse med forsvarets ledelse
i distriktet, uten forbindelse med
lande ts ledelse, og efter de av de fØr
voter te gitte opplysninger, som je g i
det vesentlige slutter meg til, finner
jeg å tjene mitt land best ved å stemme
for den av landskjente menn offentliggjorte anmodning om å oppgi kampen".
Kapte i n Hektoens begrunnelse i
den protoko llfØrte kapitulasjonsbesl~tninge n av HØytorp forts
offiserer, 14/4-4 0 .
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KAPI TTEL

a.

VI :

MOBI LI SERINGA

Delvis og sti lle mobi l ise ring

Je g ska l i dette avsnittet ta f or me g behandlinga av mobiliseringss pørsmåle t i re g jeri nga og generalstaben den 9., og den
s iste 'tida f Ør 9. a pr il . Av unde rs øke lseskommisjonens innstilling1 går det fr~m at de t var st or uklarhet og uenighet om hva
som blei . bestemt når, og det gjØr seg g jeldende sterke motsigelser mellom ·den milit ære ledelsen og r egjeringas medleramer.
Den fØrste gangen regjeringa t ok opp spørsmålet . om ytterligere
styrking av nøytralitet s vakta i den siste tida fØr angrepet på
Norge, var i ·dagene 2 - 4 apri l . 2 Et flertall av regjeringas
medlemmer hevder at det blei vedtatt å styrke beredskapen ved innkalling av ytterligere styrker i Østfold. 3 Dette blir imidlertid sterkt benekta av forsvarsmi n isteren og den militære ledelsen.
Det er på det rene at denne behandlinga aldri blei effektuert
ved mobiliserings ordre fra gen eralstaben, og at f Ølgelig ingen
4 Undersøkelsesinnkall ing blei sendt ut fra ·de lokale stabene.
kommisjonen trakk den slutningen at det foreligger en tidsforskyvning, og at beslutningen om styrking av forsvaret i Østfold blei tatt i regjeringskonferanse 8/4 om kvelden, under inntrykk
av den engelske mineleggingen . samme dag. At innkallinga fØrst
kunne skje neste dag, forklarer at generalstaben ikke fikk beskjed.
Rett fØr midnatt kom angre pet, og spØrsmålet om mobilisering blei
igjen behandla i regjeringa . Samtidig tok KG og genst. kontakt
med regjeringa for å få fo r holdsregler . Hva som skjedde i tida
fram til evakueringa om mor genen, er det sterkt motstridende
beretninger om. Det synes imidlertid å være på det rene at
regjeringa har drøfta spørsmåle t flere ganger, og at det var for-
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svarsmin i steren som ga den mi l itære l edelsen beskjed om regjer i ngas vedtak .
Det synes å være bekreft e t at KG t idlig henvendt e seg til fo rsvarsminister Ljungberg og f ore s l o i nn kalling av l . - 4. brigade,
noe regjeringa f at t a omgående ve dt ak om • . Generalstaben sendte
så ut ordre om delvis og st i l l e mobil i s ering, med innkalling
av l. - 5. b~igade . 5
Det gå r ·ogs å fr a m a v f or klar i nge ne a t r egj e r i n ga i lØpet av
morgentimene beste mte seg for a l minne lig mobilisering, men det
er hØyst uklart hvorvi dt statsrådene med dette begrepet har ment
en ytterligere innkalling utove r de 4 brigadene. Til inntekt
f or en sli k slutn ing har UK t at t de t faktum at delvis og stille
mobilisering overhode i kke b l e i ne vnt i d iskusjonen. Dermed
har UK skapt det innt r ykke t at en r ekke av regjeringas medlemmer
i kke kjente forskjell en på alminnelig og delvis mobilisering. 6
Tilbake står det at samt l ige statsråder er enige om at det blei
fatta vedtak om alminnel ig mob il is ering.

Mot dette står uttale l s ene fra generalstabens offiserer, som sams temmi g bene kte r at det n oen gang b l ei gitt beskjed om alminnelig
mobilisering. 7
Tilsynelatende har f or s varsm i nis ter Ljungberg kommet mellom barken
og veden i dette sels ka pet, og h ans f orklaring stemmer verken
overens me d regjerings medlemmene s el le r generalstabsoffiserenes .
På den ene sida hevde r han at de n de l vise mobiliseringa som blei
beslutta tidlig på morgenen sku lle v~ e åpenlys. På den andre
sida hevder han at bes k jeden om a l minnelig mobilisering blei overlevert generalstaben. 8 Samtidig he vder de ledende generalstabs offiserene at Ljungbe r g nærmest tvang gjennom delvis og stille
mobilisering mot deres proteste r . He r står vi overfor antagonistiske for klaringer, og UK har he lle r i kke gjort noe forsøk på å
forklare uoverenstemme lsene . Hvi s vi godtar den forklaringa at
vedtaket om den almi r~1 elig e mobi l iser i nga kom fram for seint til

www.larsborgersrud.no

90

generalstaben, slik at den ikke kunne settes ut i l ivet pga
evakueringa, står vi til bake med det faktumet at den delvise
mobi lise ringa som blei beslutta, automat isk blei stille og ikke
åpenlys. Kommisjonen fastslo uten videre drøfting at det måtte
ha fore gått slik at Ljungberg hadde gitt denne ordren.
Ute n å ta standpunkt for Ljungbergs framstill ing, er det nødvendig
å gå n ærmere inn på bakgrunnen for kommisjonens slutning, mobilis eringsreglene for l~ndf orsvaret . 9 Kommisj onen hevder nemlig
med bakgrunn i dette re glementet at uansett "om det ikke var ut t rykkelig gitt ordre til stille mobilisering, ville resultatet nemli g det at hver enkelt mann måtte avvente innkallelse i po.s ten ha vært det samme . Mobiliseringsordninga kombinerer nemlig delvis mobilisering med innkal lingsmåte pr. post, eventuelt pr.
lO
t elefon".
Av dette slutte s at delvis og stille mobilisering
er den eneste form for delvis mobilisering.
Denne slutningen trekker ikke kommi sjonen eksplisitt, men det er
den eneste rime lige tolkningen . Samtidig er det også generalst abens oppfatning av gjeldende regler i 1940: 11
. "Ved åpen l ys mob ilisering kunne vi bruke en rekke ulike
midler for å varsle , ogs å kringkastingen. Reglene fastsatte
a t a lminnelig mobilisering skul le skje åpenlyst. Delevis
mobilisering måt te skje stille, ford i reglene kombinerte
delevis mobilisering med reglene for innkallingsmåten:
i nnkalling gjennom posten ved e t kort stilet til hver enkelt".
J eg tre kker derfor den konklusjonen at det i 1940 i realiteten
bare e ksisterte to slags mobiliser ing, nemlig alminnelig og åpen lys mobilisering, og delvis og st il le mobilisering.
Men når dette er akseptert, får jeg store problemer n år jeg tar
f or me g mobilise ringsreglementet av 1935, - det siste som samla
f orelå trykt fØr 1940 . Her står det nemlig åpenbart noe annet.
J eg skal i det fØlgende undersøke diss e mot sigelsene nærmere:
Undersø kelse skommisj onen fikk en klar oppfatning av Ljungbergs

www.larsborgersrud.no

l_

91

s yn: "Da det i kke b le s agt at mob i liseringen skulle vsare stille,
var det Ljungber gs fo rut setning at , den skulle være åpenlys" ·. 12
Om dette står de t i mo bi liser i ngsre glene:
"Mobiliseringen kan f or egå s t
å gjøre den a l mindel ig k jen t
sagt, foregår den åpenl ys t".

ille , s lik at det mest mulig undgåes
- elle r å penlys. Blir intet annet
13

På qenne måte n operere r regleme n~et f r a 1935 med delvis og stil l e
mobilisering, og delvis (og åpenlys ) mobi lise ring . Fordi reglene
samtidig forutsetter at den normale innkallingsmåten ved alminne 14
lig mobilisering er åpenlys ,
betyr d et at alminnelig og stille
mobilise r ing bortf alle r som ikke aktuel l . Som aktuelle mobiliseringsmåter sitter vi da igje n med alminnelig åpenlys mobili sering; delvis og åpenl ys mobilisering og tilslutt de}vis og
stille mobil i sering. Eller fore nkle t: alminnelig .mobilisering,
delvis mobilisering og sti l le mob i lisering.
Hva. skiller så stille mob il isering og delvis mobilisering etter
1935-reglementet? For det fØrst e lit t om hvordan reglene er
redigert på dette punktet . Mobi liseringsreglene for landforsvaret er som de fleste andr e militære reglementer svært konserva tive, og ytterst få og s må endringer er utført i den perioden jeg
har undersøkt, fra 1912 t i l 1940 . l5 Prinsipielt behandler ikke
reglementet s t~lle og åpenlys de lvis mobilisering hver for seg.
I kapittel IV 16 behandle s det s om er felles for disse to inn kallingsmåter . Her står de t (punkt 47):
"Innkallingen av pers onell skjer ved personlig ordre til hver
enkelt mann - skriftel ig i posten eller telegrafisk. Telefon må
ikke brukes medmindre ordre er mo t tatt fra Kommanderende General
om å gjØre det.
Telefonvarslingen kan bli sat t i ve rk efter anmodning fra Kommander ende general (se pkt . 6 a, e) 11 •
For å finne hva som s killer st ille mob ilisering og delvis mobil isering må vi slå opp i r eglementet s kapittel om "A~mindelige
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bestemmelser", under "Innkallingsmåter". ~?g skal gjengi dette
punktet identisk (pkt . 6). Punktert utheving i originalen er er stattet med understreking av meg: .
"Per sone l l.
Ved almindelig åpenlys mobi lisering
brukes:
Personlige ordrer ,
innkallingsplakater,
oppslag;
avertering i avisene,
telefonvarsling og
kringkasting.
Enhver som får vite at mobiliseringsorderen er sendt ut,
har plikt til å møte ov-e rens stemmende med den kunn~jØring
han har fått i fre d om fremmøte ved mobilisering. (jfr.
pkt. 26-29) • .
Ved stille mobilisering brukes bare . personlige ordrer.
Ved delevis mobilisering og mobiliseringsøvelse brukes
bare personlige ordrer og i tilfelle telefonvarsling".
Sammenlikner vi dette med det som er sitert fra pkt 47, ser vi
at innholdet i forskjellen er at mens det ved delvis mobilisering
( og mobiliseringsøvelse) kan brukes telegraf og telefon i tillegg
t il personlige ordre, l7 så kan det ved stille mobilisering bare
brukes personlige ordre , (pr. pos t ) . Og så kan vi spørre igjen,
om resultatet ville ha blitt det samme uansett hvilken av disse
mobiliseringsrrtåtene som blei valgt. I det e·n e tilfell.et kan
.telefon og telegraf brukes , i det andre bare brev i posten.
Altså vil forskjellen i praksis bety atskillige dager seinere
ir~nkalling med stille mobilisering enn med r ·d elvis mobilisering.
Det er altså åpenbart at innkallinga ved delvis mobilisering er
mer omfattende enn ved stille mobilisering. Samtidig fØlger det
av dette: !\'lens det i 194o bare kunne mobiliseres ved alminnelig
og åpenlys mobilisering, og stille og delvis mobilisering, så
'
kunne det i 1935 mobil iseres etter alminnelig og åpenlys mobilisering, delvis mobilisering og stiile mobilisering. Det må altså
ha skjedd en. endring i mellomtida .
'
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Sannsynligv i s kan løs ningen på denne gåten finnes hvis en tar
utgan gspunkt i de nye re glene fo r or densvernsmobilise r ing etter
1935. FØr 19.37 var ordensve r net e n hemmelig organisasjon, som
skulle mob i l iseres e tter e t opplegg som var fullstendig skilt
fra den vanlige kr igs mobiliseringa. Men i 1937 blei mobiliser inga av ordensver ne t forenklet. Den b lei slått sammen med delv i s
mobilisering gjennom at oppsett ingene Økte til de blei identiske
med feltbrigadene . 18
Me d de tte ut gangs pun ktet kan vi sammenlikne innkallingsmåten a v
ordensvernet etter 1937 og mobiliseringsreglene av 1935. 19 Inn kallingsmåten e r i hovedsak den samme for disse forskjellige
mobiliseringene, den e r identis k for s tille mobilisering og
ordensve rnsmobi lisering, fordi det i be gge disse tilfellene bare
a ksepteres personlig ordre . Det er derfor logisk å trekke den
slutningen at sti l le mobilisering som innkallingsmåte har dreid
seg om mobilisering av ordensvernet i tida fram til 1937. Dette
kan også forklare de n eiendommel ighet at denne mobiliseringsmåten refererer til et innhold som i kke kan spores i det offent .·
. 20
lige mobiliseringsreg l ementet .
Det er helt på de t r e ne at ordensvernsmobiliseringa i 1937 blei
gjort i dentisk med de l vis mobil isering, og at den i de nærmeste
åra blei ytter l igere f orenkla ved at mobiliseringsterminer
og mobiliseringsoppgj Ør blei slått sammen med de gjeldende for
. 21
vanlig krigsoppsetting.
Jeg har behandla dette allment i
kapittel V, uten å gi meg inn på å undersøke nøyaktig når og i
hvilke former di.sse e ndringene kom. Det er all grunn til å tro
at endringene i ordens vernsmobi l i s eringa må ha nedfelt seg i
mobiliseringsreglene . Fordi den de l vise mobiliseringa som vist
var forutsatt satt i ve rk ved en åpnere innkalling enn ordensvern - mobiliseringa, kunne det te vanskelig skje på annet vis
enn at stille mobili se ring blei slått sammen med delvis mobilisering til stille og de lvis mob il i s e ring .
Utfra dette resonne mentet kunne det i 1940 bare eksistere en
form for delvis mobi li sering; de lvis. og stille mobilisering.
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Samtid ig er det like klart at de tte ikke kunne gå fram av
mobiliseringsreglene for 1935. SpØrsmålet blir da hvdrdan
kommisjonen har klart å trekke nettopp denne konklusjonen. Der
er åpenbart at en ikke kan slutte seg til den delvise og st il le
mobiliseringa som eneste mulighet i 1940 uten samtidig å avsløre
eksistensen av ordens vernsmobiliseringa .
Det er mulig at dette kan v~e årsaka t il at undersØkelseskommisjonen har behandla beslutningen om den delvise mobiliseringa
s å lett og ulogisk •
. Vi kan i alle fall slå fast at de t ville ha vært en meget ubehage lig avslØring for mil it~ ledelse n og enkelte ledende sosial- ·
demokratiske politikere, som vi har vist må ha kjent til ordninga .
J eg har prØvd å vise at det ikke forel å andre muligheter enn
delvis og stille mobil i sering i 1940, sålenge regjeringa ikke var
villig til å gå inn på alminnelig åpenlys mobilisering. 22
Kommanderende general Laake "som for øvrig personlig var av den
oppfatning at det ikke burde finrie sted alminnelig mobilisering", 2 3
tok sjØl initiativet t il innkalling av l. - 4. brigade.
Når det gjelder vurderinga av om det faktisk kan ha foreligget
en beslutning på et eller annet tidspunkt i regjeringa om alminne lig mobilisering, trekker kommis jonen den konklusjonen at om en
slik beslutning har blitt fatta, så har den innholdsmessig aldri
referert til en mer omfattende innkalling enn feltbrigadene. 24
Det er vanskelig å st øtte en slik konklusjon ut fra kommisjonens
eget materiale. Samtidig impliserer den
en vurdering av enkelte
l
statsråders miU.tsare kunnskapsnivå som virker tvilsom. Spesielt
fordi dette også gje lder forsvarsministeren som var oberst i
infanteriet. 2 5
På den andre sida foreligger det nok mate riale til å trekke
fØlgende konklusjon: DNA-regjer j_n ga satsa verken tyngde eller
kraft på å erklære de n tyske angripende imperialismen krig. Både
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de uklare og motstridende rapporte ne rra statsrådene og den
generelle forhandlingslinja som regjeringa med stortingets vel signelse slo inn på kort etter, vitner ut~etydig om dette. Ville
DNA på dette t i d~unktet krig, så ville både alminnelig og åpenlys mobilisering og e ksplisitt krigserklæring vsert det beste til .
å sikre en slik utvikl ing.
Da reg·jeringa ikke valgte denne linja, f?relå det utfra den
militærpolitiske utvi klingen i slutten av 30-åra, som vist, bare
en annen mulighet: delvis og st ille mobilisering.

b.

Mobiliseringsberedskap og l. divisj ons mobiliseringsordre

Da l. divisjon henvendte seg til generalstaben om morgenen den
9. april, blei det gitt bes kjed om at de skulle mobilisere "hvis
det er mulig". · 26 Det blei også gitt beskjed om at telegrafisk
mobiliseringsordre var under utarbeidelse. IfØlge FKAs framstilling sendte divisjonen på grunn av dette ut forelØpig ordre
om alminnelig mobilisering . Denne rakk imidlertid ikke å bli
sendt ut til alle avdelingene f Ør kommanderende generals ordre
om stille og delvis mobilisering kom. Divisjonen trakk ikke sin
forelØpige ordre tilbake, men .sendte KGs .ordre videre til de
avd~lingene den gjaldt.
~'
De to ordrene motsa hverandre delvis, · og det oppsto .derfor
usikkerhet ved avdelingene. At denne usikkerheten ved avdelingene
bare avspeilte en tilsvarende usi kkerhet og vaklin~ i divisjonsstaben, får en et klart inntrykk av ved å lese og sammenlikne
beretningene fra regimentenes mobilisering. Det kommer her klart
for dagen åpenbare motsigelser og e.sikkerheter i tolkningen· av
divisjonsstabens "forelØpige" ordr e . 2 7
FØr jeg går inn på en undersøkel ~ e av mobiliseringa ved de enkelte
regimentene, er det n ødvendig å knytte noen allmenne kommentarer
til hvilke forutsetninge r som fo re lå ved mobiliseringa.
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Grovt kan en dele sl ike forutset ni nger i politiske og milit~e,
hvor de fØrste var knytta Pil DNAs " forutseende utenriksledelse",
og regjeringas vilje t il å erklær ~ f ienden krig ved angrep osv.
De militære beredskapst i ltak omfa t ta en lang rekke definerte
oppgaver, som måtte være l Øst ti ln ~ma riktig hvis regjeringas
politikk skulle kunne bli satt ut i livet .
Mobiliseringsberedskap, 28 forsv arsplaner, 2 9 planer for sammentrekking og oppmars j av e gne a vdelinger, regler for lagring av
våpen og planer for oppsett i ng er e ksempler på slike oppgaver.
Spesielt viktig var utarbeidinga av fors varsplanene, som var en
militær studie av hvilke områder av landet som ville kunne bli
angrepet hvordan, hvilke frontst il l i nger som måtte forberedes
for de forskjellige al ternativene , f lankestillinger, retrettveier
osv. For Østlandet fantes det en s lik forsvarsplan, som bygde
på strategiske prinsipper fr a fØr 1905. Opprinnelig hadde det
framskutte fDontforsvaret etter denne planen ligget på vestsida
av Haldensvassdraget, fra Fredri ksteni Halden til Kongsvinger
festning. Ved Karlstad - overenskomsten blei denne linja lagt ned,
og fronten brukket ti~bake til Glomma, hvor det var anlagt to
festninger (a to fort), og en lang rekke utbygde stillinger sør
for Øiern. 30 Mot sjØen var denne linja sikra ved en ytre sjØfront fra Rauer til Bolærne, og en indre ved Oscars~org/DrØbak.
l. divisjons oppgave var å besette Glommalinja, sikre den mot
sjØen, sikre sjØforta mot angrep f ra landsida, og sikre retrett veier mot de indre deler av Østlandet. Utifra denne planen lå
l. divisjons standkvarterer og mob iliseringssteder vel sikra
innafor frontene: IR l hadde sine standkvarterer i fred og mobiliseringssteder i Fredrikstad . IR 2 hadde sine standkvarterer på
Akershus og sine mobiliseri ngsste der i Oslo. IR 3 hadde begge
deler på Kongsberg. DR l hadde s i ne standkvarterer på Akershus
og sine mobiliseringssteder på Gardermoen. AR l hadde sine kontorer på Akershus og sitt mobiliser i ngssted på Ski. Regimentenes
magasiner var i alminnel i ghe t de r mobiliseringsstedene -_var. 3l
Det blei ikke utarbe i det nye forsvarsplaner for Østlandet. 32
Enten må det ha betydd at en framleis rekna angrep over grensa
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fra Sverige som mest sannsynlig, e ller det kan ha betydd at sjØl
om en ikke rekna dette alternativet lenger som aktuelt, så var
det ingen klare alternativer som pekte seg ut.
Hadde den militære ledelsen hatt en tilnærmet analyse av den
virkelige milit ære si tuas jonen, s å burde iallfall fØlgende
konklusjoner vært trukket: Opps pl ittinga av l . divisjon på to
sider av Oslofjorden var f arlig fordi et hovedframstøt over
sjØen mot Oslo ville sk jære divis j one n i to. Konsentrasjonen
av militære myndighete r i Oslo var farlig, her lå hele den sent rale
militære ledelse, tre av l . divi sjons regimentskontorer og flere
magasiner. Det måtte også være svært uklokt ikke å sprenge vekk
de utbygde stil lingene på vestsida av Glomma. Og sist men ikke
minst, det måtte v93r'e ·temme lig dris tig å lagre AR ls tennstemple r
og stempelfjærer på Osc ar sborg . 33 Dette ~r båre noen eksempler
på analyseoppgaver av r ein militær karakter av situasjoner som
ville måtte bli aktuelle "ved uve nt et fredsbrudd". "Uventet
fre dsbrudd" var ·stilt som et klart militært alternativ for den
militære ledelsen . 34
I 1940 forelå det ikke noe slikt samlende materiale som vurderte
angrepsalternativene-mot Østlandet, og det er ikke noe som tyder
på at det var gjort dy ptgripende endringer av den forelda forsvarsplanen fra 1905.
En skal derfor være klar over a t l. divisjons ledelse og dermed
den sentrale militære ledelse 35 allerede i utgangspunktet var
sterkt handikappet ved en akterutseilt og feilaktig situasjons bedømmelse. Denne situasjonsbedØmmelsen var imidlertid en klar
f agmilitær sak, og kan ikke reduseres til DNAs manglende "forut seende utenriksledelse", eller s tilles den politiske ledelsen
dire kte til ru1svar . På samme vi s .er det irrelevant å kritisere
militærledelsen for DNAs politiske feilgrep.
FØrst når dette skillet er trukket skarpt opp, er det mulig å
foreta en riktig vurder ing av den militære innsatsen. Det er
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utils trekkelig og derfor fei l akt ig å · avgrense analysen av den
norske motstandskampen i 1940 ti l en skildring av hendelsesf orlØpene , 3 6 uten å se disse i forh ol d til hvilke planer og
forbe r edelser som fo relå fØr kri gen, og ikke minst ut ifra de
som i kke fore l å . De t e r sannsyn ligvi s korrekt å hevde at
realistiske pl ane r fo r for .' ?vare t av Østlandet ikke forelå fo r d i
den militære lede l sen i kke betrakt a e t militært overraskelses angrep fra Tys kland som særlig a ktue l t . Både denne grunnlegge nde betraktningen og det .. som i a lle fa l l fore lå av manglende
milit ær f ors va r splanlegging som j e g har nevnt over , må danne
utgangspunktet for be dØmmingen av den mi l itære innsatsen ·.under
felttoget.
Vi tre kker alt s å e t skarpt skille mellom det politiske ansvaret
for mobilisering og det milit ære ansvare t for allmenn militser
situasjonsbedømmelse, gene r elle f or beredelser til krig og den
konkrete mobiliseringsbere dskapeno 37 Generelle regler for mobili .
38
seringsberedskapen fins i mobilise ringsreglementet av 1935.
Jeg skal gjengi noe fra disse re glene:
"Mobiliseringsberedskap.
Når forholdene tillat er det , kan de t forut for selve mobiliseri ngen gå et tidsrum da mob i liseringen forberedes. Denne forbered else kalles "Mobiliseringsberedskap".
Virksomheten ved mobi l ise r ingsbere dskap kan enten settes i verk
ef'terhvert på særskilt e ordr er f ra Kommanderende General eller
hvis situasjonen krever det , kan a l t settes i verk på ordre
"Mobiliseringsberedskap"."
Reglene går så gjennom i punkter f ra a til i forskjellige tiltak
som under mobiliseri ng sber~dskap kan settes i verk. Jeg sit erer
her fra punkt b: 39
"Avdelingene (f estningene , verks te dene, arsenalene m. v.) treffe r
straks alle forføininger for en s i kker og hurtig mobilisering og
for å oprette den fØrste efterre tningst jeneste og sikringstjeneste
i distriktene ( jfr. li tr . h) . Si!cke r hetsvakter for magasiner og
bygninger kalles inn , planl a gt luft vern settes op hvor det ansees
nødvendig, arbeidshj elp ka l les inn eller leies til magasinene for
å forberede en hurtig ut levering, våbnene gjØres istand (utheva
av LB), blanke våben slipes, • •• • osv".
.
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På tross av at ansvaret for mob.bereds kap klart påligger KG,
etter mob.reglene, sendte KG 2. apri l ut fØlgende skriv til
l~ O
DKene:
"En ••• må være forbere dt på at de t under våre forhold - såvel
n år en alminnelig mobilise ring som en delevis sådan er å foruts~ vil bli vanskelig på et forholdsv is tidlig tidspunkt å få statsmaktenes samtykke til å sette i verk mobiliseringsreglenes
bestemmelser om "mobiliseringsberedskap". Vi må overensstemmende
hermed innrette oss på at mobiliseringsordren i de fleste til felle vil gå ut, uten at det på forhånd er etablert noen "mobili seringsberedskapsperiode". Under hensyntagen hertil finner KG
at den nå fastsatte minimumsfrist mellom mobiliseringsordrens
utsendelse og fØrste mobiliseringsdag bØr forlenges".
Isteden f or å rette oppmerkjs omheten mot den sterke viljen til å
gjØre regjeringa ansvarlig for militære beredskapstiltak, hekter
UK seg opp i om KG etter mob.reglene hadde lov til å utsette
første mobiliseringsdag. Den finner, ikke overraskende, at KG
41
.
her har holdt seg til reglene.
Innholdsmessig har KG foretatt den endringa at han med begrunnelse
i manglende politisk vilje til å iverksette mobiliseringsberedskap
(som altså er en militær sak), i virkeligheten har senka den
alminnelige beredskap hos divisjonene hva angår mulig mobiliser~ng .
Hvis KG hadde ment det motsatte, - nemlig å styrke beredskapen,
så måtte han ha· gjort det motsatte, sendt ut varsel om at det
var nØdvendig å forkorte mobiliseringstida, fordi varselet fra
regjeringa ville komme for seint.
Det synes å gå ei klar linje fra KGs handtering av mobiliserings spørsmålet, hans negative holdning til alminnelig og åpenlys
mobilisering til generalstabens uttalelse 10. april hvor det åpent
42
blei tatt til orde for betingelsesløs kapitulasjon.
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c.

Hva skje dde med l. divisjon?

Overalt i SØr -Norge slo de t tyske angrepet inn mot de store
befolkningssentraene, mot de største byene. For l. divisjon
fikk dette den katastrofale fØ lge at den blei delt i to. l.
divisjon bestod av fØlgende avdelinger: 43
Øst f old infante.r-iregiment nr. l , (IR l), Halden og Fredrikstad .
Jegerko rpset infanteriregiment nr. 2 (IR 2), Oslo og Trandum.
Telemark infanteriregiment nr. 3 (IR 3), Kongsberg.•
Akershus dragonregiment nr. l (DR l), Oslo og Gardermoen .
Feltartilleriregiment nr. l (AR l), Oslo og Fredrikstad.
Fossumstrøkets festning, Mysen og Trøgstad.
Sarpsborg festning (i reserve).
I tillegg garnisonstedene i Halden og Fredrikstad.
Fossumstrøkets festning skulle sette opp to bataljoner motorisert
artilleri, som skulle inngå direkte i divisjonen.
Angrepet fikk til fØlge at IR 3 blei isolert på Kongsberg' og på
tross av ordna mobilisering og oppsetting kapitulerte regimentet
44 Etter planen
uten kamp, med alle mannskaper og alt utstyr.
skulle en bataljon sendes til Brevik-området, en annen til Østfold, · hvor også regimentssjefen skulle være infanterifører i
brigadekommandoen. 45
I Oslo hadde IR 2 og DR l sine regimentskontorer, og sjØl om man
ved begge regimentene klarte å få ut innkallingsordre, kom det
ikke så langt at oppsettinga begynte. Da Oslo blei overgitt uten
46
kamp,
fØrte det til at IR 2s magasiner, som lå på Akershus
og HovedØya, blei tatt av 4yskerne. DR l lyktes på tross av den
knusende utviklingen i Oslo å sette opp en del mannskaper og utstyr ved magasinene på Gardermoen. Disse blei i en transportkolonne sendt nordover mot Hamar tidlig om morgenen den 10. april,
men da de ikke hadde kampbereds kap, blei de avvæpna av en tysk
4
patrulje som de kjØrte rett inn i ved Espa stasjon. 7 Dermed
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var også DR l gått tapt.
Av divisj onens 5 regimenter var altså 3 gått tapt uten kamp,
og file\{ ingen betydning for kampene i divisjonens område. Dette
48
enorme tapet
hadde sin årsak fØrst og fremst i at det tyske
an grepet splitta divisjonen og lamma nervesentret Oslo, og at
militærledelsen ikke hadde forutsatt denne militære utviklingen .
Det er også mye som tyder på at forvirringa i regimentene avspeiler en tilsvarende forvirring i divisjonsstaben, som det
imidlertid har lykkes å renske helt ut i FKAs beretning "Operasjonene i Østfold". Flere kilder tyder på at divisjonsstaben
har hatt hØyst uklare forestillinger om hvorvidt det var krig
eller iklæ, og hva som 1;>urde gjøres. 4 9
Et annet forhold skal også nevnes. Av de to regimentene som
ikke kom til oppsetting i Oslo, var det heller ikke vesentlig
som lot seg improvisere som del av den styrken som tross alt
b lei satt opp i Østfold. Årsaka til dette ser i stor grad ut
til å være den forvirring og tafatthet som rådde i regimentenes
le delse. Om oppsettinga ved IR 2 kan vi f.eks. lese fØlgende:5°
"Ved 14 00-tiden fikk majoren vite at den fungerende kommandant
i Oslo oberst H.P. Schnitler var hos politimesteren i konferanse
med den tyske sjef om byens overgivelse. Kl. 1445 fikk han telefonmeddelelse fra kommandanten at politimesteren etter konferanse
med Statsministeren på Regjeringens vegne hadde overgitt byen.
Mobiliseringen skulle innstilles, mobiliseringsorderen tilbakekalles osv. Da det ikke fantes disponible norske militære avdelinger lenger i Oslo, og da tyskerne allerede hadde forholdsvis
store styrker i byen, fant major Lovnow det umulig å få noe mer
materiell ut av magasinene på Akershus og måtte derfor innstille
mobiliseringen. Dette ble i lØpet av ettermiddagen meddelt alle
som henvendte seg til regimentskontoret. Onsdag 10. april kl.0800
møtte soldatene på Fagerborg skole i et antall omtrent svarende
til en feltbataljon. De ble gitt meddelelse om at J~gerkorpsets
mobilisering var innstilt og at regimentet ikke hadde noen våpen
eller utstyr som de kunne få. En del av de frammøtte dro senere
på egen hånd ut av byen ' for å melde seg ved andre avdelinger".
Det samme skjedde ved andre skoler i byen, hvor de forskjellige
avdelingene av jægerkorpset skulle møte ved alminnelig mobili-
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sering. 5l Her ser vi det samme som skjedde ved Spiller-gruppas
raid, h Øyere offiserer som var tatt til fange, eller som betrakt et situasjonen som håplØs, beordret oppmØtte soldater og soldater
som ville slåss til å kapitulere.
Historia g jentok seg nesten identisk ved DR l. Da en av eskadronsjefene tok personlig initiativ for å sikre oppsettinga ved
Gardermoen, blei han riktignok ikke hindra i dette av regimentssjefen, men r egimentssjefen fant ikke situasjonen så prekær at
de t var nØdvendig å framskynde mobiliseringa utover eksadronsjefens initiativ:
11

Re gimentss j efen sa at han ikke hadde noe i:not det, men frem h oldt at han med regimentsstaben ville møte på Gardermoen f Ørst
torsdag l l/4 og at rittmesteren derfor ikke måtte regne med noen
bistand av regimentet fØr den dagen.
Re gimentssjefen, oberst Astrup ble i Oslo til onsdag 10/4 og fikk
senere ikke forbindelse med sitt regiment".52
At de t o r e gimentene i k ke kom til oppsetting som regulære bataljoner s ky l des at milit :erledelsen hadde forlagt dem til Oslo. Nen
at verken utstyret, våpna eller mannskapene deres blei brukt
ve d forskjellige improvisasjoner skyldtes regimentsledelsens
holdning .
Når vi oppsummerer situasjonen for l. divisjon som helhet, er
det klart at den som taktisk enhet aldri kom til oppsetting.
P. g. a. I R 3s kapitulasjon; blei hele vestsida av Oslofjorden
avs kåret fra resten av divisjonsområdet, og de store befolknings ressursene s om fantes her, kom ikke til utnytting overhodet.
Det er der f or en nokså nøktern oppsummering å slå fast at den
pl ru1lagt e l. divisjon hadde opphØrt å eksistere allerede før det
f Ørste s kuddet var falt. Tilbake sto spredte aydelinger som lot
se g mobilisere i indre og sørlige deler av Østfold. Som kjerne
fi kk de IR l som mobiliserte i s ørlige deler av Østfold, og AR l,
s om improvise r t satte opp sine artillerister som infanterister.
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d.

Kort oppsummering

Hovedemnet i dette kapitlet har v::Brt mobil iseringsordninga.
J e g har prØvd å vise at det ikke var tilfeldig at det i 194 0
blei mobi lisert etter stille og delvis mobilisering, - med
innkalling pr. post. Jeg har også dokumentert at verken re gjeringa eller KG skar igjennom og åpna for krig mot den ytre fienden,
den tyske imperialismen. Tilsist har jeg vist at denne situasjonen korresponde rte til situasjonen i l. divisjon. Den djupere
årsaka til denne tilsynelatende forvirringa og faktiske kapitula sjonen over for det tyske angrepet var delvis av politisk natur,
fordi re gj eringa veik tilbake for åpent å erklære krig, og beor dre alminnelig mobilisering . Me n dermed var de t bare et
alternativ som sto åpent; stille og delvis mobilisering. Bakgrunnen for dette var at mobiliseringsordninga for indre uro i
1937 var slått sammen med mobiliseringsordninga ved delvis
mobilise r ing .
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KAPI TTEL VII:

a.

SLUTTSTYKKER S Ofo:J MANGLA I ØSTFOLD

Rykter i svensk pr esse og bakgrunnen for dem

"I den svenske presse har det vsart gjort et stort nummer av
an giveli g sabotasje ved geværene. Rent bortsett fra at det
hend te at ukyndige folk kom til sine kompanisjefer og sa at
det var sabotasje ved geværene fordi de - ukjent med sikringen ikke kunne få opp låsemekanismen, er forklaringen fØlgende:
"Av frykt for indre uroligheter ble i 1918 slagfjærene tatt ut
a v alle g ev~er. Senere ble slagfjærene hvert år satt inn i s å
mange gev ærer som trengtes for våpenøvelsene, og etter at disse
var avsluttet ble fjærene tatt ut igjen. I 1936 bestemte imidle r tid regjeringen at slagfjærene - etter divisjonssjefens nærmere
bestemmelse - kunne settes inn igjen. Dette var ikke bestemt
for l. divisjon. Da krigen plutselig kom 9. april, rakk ikke
bøssemakeren å få satt inn slagfj~ene i alle geværer, men mått e
tildels sende dem med transporten i egne kasser."" 53
Dette sitatet er en av de ytterst få kommentarene som tar opp
denne saka. Det går fram at forfatteren hevder at svært mange
a v ryktene om sabotasje av gevearene egentlig skriver seg fra
s oldatenes manglende kjennskap til sikringsmekanismen. Denne oppf atningen har også fått bli stående pga den framstillingen som er
g itt i " Operasjonene i Østfold" a v krigshistorisk avdeling. I
et sitert avsnitt av general Erichsens rapport, heter det i en
note: 54
"En kompanisjef fortalte at en av hans folk kom til ham, og på stod at der var sabotasje ved regimentet, for hans gev~ kunde
i kke brukes. Det viste seg at "sabotasjen" bestod i at gev~et
var sikret, så han ikke kunde få '. ltført ladningsgrep".
På denne bakgrunnen er det nødvendig å undersøke hvilket omfang
ubrukeliggjØringen av våpen hadde i Østfold. En slik undersøkelse har latt seg g jennomføre ved systematisk gjennomgåelse
a v de rapportene FKA samla inn som kildemateriale til sine
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publikasjoner. Dette ~r supplert med enke~te samtaler og
intervjuer. På bakgrunn av dette materialet kan en danne seg
et b ilde av omfanget.
IR l var det e neste av divisjonens regimente r som var i stand
til å mob ilis ere i noen normal forst and, 55 sjØl om det også
her oppsto sv~e problemer . Regimentets beholdninger blei flytta
fra Fredrikstad til Hafslund, og avdelingene blei satt opp fo rtlØpende som mannskapene møtte fram. Særl i g store problemer opp sto på grunn av den tyske besettelsen av Oslo.
" Omtrent alt befal og de fleste av soldatene som skulle møtt ved
f eltbataljon II/IR l fra Oslo og omegn uteblei på grunn av tys kernes besettelse av Oslo". 5 6 Samtidig møtte det en rekke mann skaper fra distriktet som skulle mobiliseres på helt andre plasser .
" •• hertil kom den store strøm av soldater som tilhØrte andre
våpen og som skulle møte på Ski (AR l), ~s ~bilkp), Oslo (IR 2) ,
Hvalsmoen (ingkp) og Gardermoen (IR 4) .. " 5
l\1en de t var også en annen grunn til vanskelighetene ved oppsett inga. Det viste seg nemlig at da man pakka ut handvåpenbeholdningen mangla deler til sluttstykkene:
"Førinnen jeg avslutter beretningen om de to f ørste dagers
arbeide må jeg nevne at mange av de utleverte gev~er manglet
slagfjære. Var dette gjort av bØssemakeren med vilje? Kasser
med slagfj~er som skulle bringes etter, var det umulig å skaffe
rede på. Major Hagle gjorde store anstrengelser for å bringe
slagfj:Brene til rette. ImidleBtid skaffet bataljonen seg brukbare geværer ved utbytting". 5
.
Øverstkommanderende for l. divisjon , generalmajor Erichsen, som
sjØl ikke har opplyst noe om dette i sine egne rapporter, komme nterte denne opplysningen slik: 59
"Den ti d ligere divisjonsche f hadc'J.e gitt ordre om, at slagfjærene
skulle settes inn i geværene. Bøs semakeren ved IR l hadde ikke
rukket å få gjort dette med samtlige geværer. IR l hadde nemlig

www.larsborgersrud.no

106

ikke mindre enn - såvidt erindre s ca. 7 000 geværer og karabiner.
Slagfjærene var pakket inn i kas s er og tatt m~d til Hafslund og
kom til rette, så gev~ene etterhvert ble i full stand uten nevne verdige forsinkelser".
Så alt gikk greit like ve l, e r det inntrykket vi sitter igjen med.
~'len dette inntrykket blir sterkt svekket av andre rapporter:
" Kp.4 har kvarter omkr ing bensinstasjonen. Under en inspeksjonsrunde om aftenen erfarer jeg at dette kompani mangler adskillige
11
D' f ·
Y'
bO
s l ao_Jære.
l• geværene...
.
Det vise r seg at denne inspeksjonen enten er foranledning til
61
eller resultatet av en bataljonsordre om å undersøke alle vapen .
o

Ved andre avdelinger oppsto de samme problemene da våpenbeholdningene kom fram til oppsettingsstedene. Med utgangspunkt i
l. divisjons skole, som hadde evakuert fra Halden med sine beholdninger, blei det satt opp en bataljon i området mellom Aski~
og l\1ysen. Ved denne oppsettinga viste det seg at stempelf j::arene
mangla:
" Oppsetningen foregikk i stor hast og under meget vanskelige forhold, den blev kanskje derfor tildels endel ufullstendig. Tross
arbeide dag og natt, stq det ikke i menneskelig m'a kt å unngå det,
da bl.a. endel våpen opprinnelig kom frem i ubrukelig stand
6f
(depotlagring). Dette ble dog etterhvert rettet på i sin helhet . '
Det går klart fram av denne rapporten at det var en vtss sammen heng mellom den formen oppsettinga fikk og det forhold at geværene
ikke var brukbare.
Også Fossumstrøkets festning lagra sine våpen ubrukeliggjort.
Opplysninger om dette fins på flere hold:
"Ve d oppsetning i kompani fikk kompaniet 5 mitraljØser fra Fossum strøkets festning, samtlige uten spe?nstenger, feilen blei rettet
da vi fikk en bØssemaker". 63
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"r.1eget mang let, 500 geværer kom således i en kasse for seg, slagfjærene i andre kasser som det etterhvert lykkes å få tak i. 5
mitralj Øser kom fra HØitorp fort uten spennstenger. At skolen
tilfeldigvis hadde en bØs semaker fra mitraljøsekompaniet reddet
situasjonen. 64
l

.~

For ytterligere dokumentasjon på dette punktet, se note 65.•

b.

Artilleribataljonen uten kanoner

· AR l på Ski hadde i 194 0 i lang tid oppbevart tennstempler og
CC
'
stempelfj 'erer på Os carsborg festning. 00 Hvert år kom våpens medene fra Ski til DrØbak og henta delene til det skytset som
skulle v~re med i våpen øvelsene. Etterat våpenøvelsene var over,
kom våpensmedene tilbake med delene. På den måten fikk ~enn
stem plene og fjærene jevnlig ettersyn og vedlikehold, og man fikk
forvissa seg om at det ikke mangla noe. Denne rutinen tilsvarte
den samme som Oscarsborg hadde innarbeidet for si~t eget skyts. 67
I slutten av januar 1940 blei IL bataljon av AR l innkalt som
nØytralitetsvakt, og for~agt ferdig organisert til Fredrikstad 6/4.
Våpensme dene ved regimentet reiste i forbindelse med oppsettinga
ned til DrØbak og henta tennstemplene og stempelfjærene til II.
bataljons skyts. 68 Slik var bataljonen fullt kampberedt da den
fl ytta til Fredrikstad.
Da k'.cigsutbruddet kom, blei det beordret mobilisering av AR l på
Ski. Det blei da gitt ordre om oppsetting av resten av regimentets skyts, og evakuering av ammunisjon og utstyr til Askim-Mysen.
Samtidig blei II. bataljon beordret fra Fredrikstad til å oppta
forsvarslinje mot vest bak Glomma, i området Fo ssum - Askim. For
å beskytte oppsettinga på Ski, blei det gitt ordre om at det skulle
etableres en sperring mot tysk framstøt mot Vestby. Dette blei
imidlertid ikke gjort. 69 Bare to kanoner blei tatt ut av
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magasinet og sendt til Askim. Disse kanonene blei satt opp som
et halv-batteri, og en av dem avga ild ved et hØve. 70 Det er
ikke i noen sammenheng gjort forsøk på å forklare hvorfor i.kke
flere kanoner blei tatt ut av magasinet, og f Ølgelig hvorfor
resten av regimentet gikk i vasken. Tidsknapphet er fØrt som den
viktigste begrunnelsen av regimentssjefen. 7l
Da tyskerne innfant seg ved magasinene seinere, kjØrte de avgårde med det som var av skyts til I. bataljon og reserveskyts. 7 2
Arsaka til denne bedrøvelige utviklinga lå i det enkle faktum at
kanonenes tennstempler lå på Oskarsborg, 73 som blei avskåret
fra land allerede om formid dagen den 9/4 og kapitulerte om kvelden
samme dag. Da nøytralitetsbataljonen blei oppsatt i slutten av
mars var det på langt nær klart at det ville bli noe angrep i nær
framtid, og det var enda mindre klart at det i så tilfelle ville
bli mobilisering og krig. At distriktskommandoen har vurdert
det slik, kan det neppe være tvil om, fordi det ikke krevde noen
regjeringsbeslutning eller annen politisk avgjØrelse for å sette
inn tennstemplene. AvgjØrelsen om dette var siden 1925 pålagt
4
divisjonen, som tidligere dokumentert. 7

c.

Haubitsene som blei kjØrt til Sverige

Oppsettinga av AR l fortsatte etter evakuerin ga i Askim, men fordi
det ikke hadde vært mulig å få i orden skytset på Ski, blei
artilleristene satt opp som infanterister. Etterhvert som avdelingene kom i orden, blei de fordelt til bruovergangene ved
Glomma for å ta i mot tyskerne. Tilstrømningen av frivillige var
stor, og på tross av at mobiliseringa ved re gimentet blei avbrutt
på initiativ av regimentssjefen f Ør evakueringa var avslutta, ser
det ut til at det har vært nok av mannskaper. Mange frivillige
blei sendt heim. 75
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Den tyske frammarsjen mot styrkene i Østfold besto av tre
kolonner, en hovedkolonne som frontalt støtte mot Fossum bru
og Askim, mens en flankekol onne angrep via Sarpsborg og Halden
nordover mot Ør je og en via Lille s trøm sørover mot .T røgstad.
Innafor dette området var de norske styrkene gruppert med hovedsikring mot vest, på østsida av Glomma, mot sør i Eidsberg og
mot nord ved Trøgstad.
Jeg skal ikke gå i nn på noen det aljframstilling av kampene.
Hove dtyn gden av dem fant sted da de tyske troppene gikk over
Glomma, delvis over isen og delvis over bruer som ikke blei
sprengt skikkelig. De begynte på formiddagen freda g den 12.
april, og var i hovedsak over ca. et dØgn seinere. Samtidig
hadde det funnet sted en mindre trefning ved Trøgstad. Utgangen
på dette væpna sammenst øtet var en generell retrett av de norske
styrkene. Først til området mellom Mysen og TrØgstad, seinere
t il en påtenkt stilling mellom Mysen og Ørj ~. Tanken på dette
b lei i midlertid fort oppgitt . Tyskerne fulgte ikke opp sin
milit cBre suksess med videre offensiv, men lot rolig de indre
motsi gelsene i de norske avdelingene få utvikle seg og bestemme
hv ilken form det norske sammenbruddet skulle få. 7 6 I lØpet av
t il baketoget mot Ør je mista befalet kontrollen med situasjonen,
og divisjonen blei på kort tid brutt ned som feltmessig enhet.
Marsjen over grensa blei resultatet.
Fossumstrøkets festning besto i 194 0 av TrØgstad og HØitorp fort,
og brugalleriene ved Lange nes- og Fossum-brua. 77 Festningens
viktigste oppgave var å sette opp to bataljoner motorisert artille ri, som skulle inngå direkte i divisjonen under bet egnelsen
"armeavdelingsartilleri". Dette artilleriet besto av en bataljon
12 cm felthaubitser (8 st k. ) og en batal jon 10 ,5 .cm feltkanoner
( 12 stk).
Ifølge beretningene blei de t tid l ig k lart a t dette artilleriet
i kke l ot seg bruke. Be grunne lsene for dette er uk lare, og del v is
motstridende. Noen hevder at det mangla ammunisjon, mens andre
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hevder det motsatte. 7 8 Mangel på transportmidler, manglende
oppmøte av mannskaper, mangelen på Øvde folk og mangel på gummidekk til kanonene, er også blitt anfØrt som grunn. 79 Enden på
visa blei at det av 10,5 crh kanonene blei satt opp et halvbatteri
bestående av 2 kanoner og et batteri bestående av 5 12 cm
haubi tser. Tilsynelatende 7 av 20 kanoner. r1ed dette skytset
skjedde f Ølgende: De 2 feltkanonene blei · forflytta til og fra
varierende stillinger, men kjØrte til slutt inn i Sverige .uten å
ha avfyrt ett skudd. Batteriet med de 5 haubitsene blei satt opp
i en transportkolonne, og kjØrte nesten uten stopp rett over
grensa allerede ettermiddagen den 13. a pril. På dette tidspunktet var den allmenne retretten mot Ørje begynt, og det rådde sterk
misstemning plant manns1~apene. 80 Den stadige tilbaketrekningen
uten å få mulighet til å komme i kamp hadde begynt å gi resultat
i skjerping av motsigelsene mellom befalet og soldatene. 81 FKA
82
'
skriver om dette:
"Hvorvidt og med hvilket resultat skytset og personellet hadde
kunnet nyttiggjØres for operasjonene kan ikke avgj Øres idag. Men
uansett hva man vil mene om det, fikk kolonnens marsj over grensen
en meget farlig virkning på alle som var vitne til den og som
fikk hØre om den. Kolonnen var den fØrste som gikk over grensen,
fØr det forelå hoen ordre om dette. Den omfattet verdifullt,
moderne, fullt brukbart, men ubrukt skyts, mange motorkjØretøyer
og oppimot 400 bevæpnede soldater som ikke hadde vært i kamp.
Det er grunn til å tro at den fØrste spire ble lagt her til den
oppløsning, forvirring og defaitisme som grep om seg ved Ørje
natten til og utover dagen 14/4-1940".
Tilbaketoget fra Mysen til Ørje markerte samtidig det tidspunktet
da feltto get i Østfold gikk over i kaos. De beskrivelser av
transportkolonnen tilbake mot Ørje som foreligger er relativt
entydige på dette punktet. 83 Årsaka syn~s delvis å ligge i den
stemning av depresjon som blei skapt ved den stadige retretten,
mens transporteringen av artilleriet tilbake må ha hatt en sterkt
utl øsende virkning. På dette tidspunktet var det ennå sterk
vilje til kamp hos soldatene: men at gode stillinger blei rømt
gang på gang på ordre, kan ikke ha unngått å sette spor. Denne
utviklinga belyses godt med eksempel fra IR ls landevernsbataljon:
Ingen av disse soldatene hadde v:nrt i kamp ennå, da de fikk i
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oppdrag å forsv are en stilling mellom l\1ysen og Ør je. 84 Plasse ringen av automatvåpen, utbedringen og maskeringe n av stillinga
skapte stor entusiasme blant soldatene. "Soldatenes moral er
me get god og alt er klart til å ta imot tyskerne". Så kom det
ordre om at stillinge n skulle rØmmes og at avdelinga skulle kjØre
lengst mu lig forbi Ør je mot grensa. Re tt f Ør midnatt begynte
kjØringa mot Ør je, i "rasende fart og med slukke de lykter". u ao
blei plutselig kolonnen tatt under mitraljØse-ild:
,~

"S øndag 14/4 ca. kl. 1030 ved Ørj e blev vi under farten overrasket av mitraljøseild. De t var tillØp til panikk. Bilkolonnen
blev stanset og bilene r ømt. 3 hester slet se g og l Øp ut •••• " 8 5
"De hårdnakkede r yktene om at artilleriet var forsvunnet sammen
med trenet g jorde det meste. Man gel på s øvn gjorde sitt. Guttene
sovnet i sine stilli nger bare de satte seg ned eller la seg ned.
Guttenes moral er fr amhevet av alle kompanier he lt til sØndag
mor gen:' 86
Den stadige retretten uten kontakt med fienden blei uforståelig
for soldatene:
~Da je g kommer ti l RØdneskrysset er avdelingen i opplØsningstills tand og soldatene er i hØy grad deprimerte. Soldatene skjØnner
intet av det hele ••• () ••. Stillingen er overalt den samme, opp løsning og de presjon. Utover da ge n forsvinner adskilli ge soldate r
som dels skaffer seg sivile klær i Ørje og går h jem, dels går i
små patrulje r over grensen t il Sverige ••. () ••• Jeg meddeler major
Hag le at det må gis en fork l aring og at je g Ønsker å tale med
generalen . " 87

Den videre utviklinga av denne situasjonen f Ørte til at avdelingene etterhver t gikk over grensa, delvis uten, delvis på ordre.
Ve d Ør je gikk fle r e avdelinger i oppl Øsning 88 ved at befalet
forsvant, og soldate ne fra disse avdelingene dro for det meste
heim, 89 noen dr o ogs å over grensa. I lØpet av den 13. og 14.
april var alle or ganiserte avdelinger gått over grensa.
Det var som tidligere nevnt transporteringen av artilleriet fra
Mysen og østover mot grensa og Sverige, som innledet denne bedr øve~
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lige avslutningen av felttoget. Det er her nødvendig å se nærmere
på hvorfor artilleriet blei kjØrt til Sverige. Det er klart at
transporten av de 5 felthaubitsene bandt nærmere et halvt tusen
soldater. Hvorfor ble i ikke disse satt inn som infanteri? Hvorfor blei bare 5 og ikke alle 8 haubitsene som var på HØitorp
transportert vekk? Hvorfor blei ikke det skytset som var tilbake
på Høitorp Ødelagt?
FKAs framstilling gjØr heller ikke her noe forsøk på avklaring
av hva som faktisk har skjedd, men det skal også sies til avdelingas ros at det motstridende materialet til en viss grad blir
formidla leseren.
FØr jeg går inn på en diskusjon av dette problemkomplekset, er
det nødvendig å gjøre et klart skille mellom to forskjellige årsakssammenhenger. Den ene er av ikke-teknisk natur: Hvis artilleriet reint teknisk var brukbart, må forklaringa på årsaka til at
det ikke blei brukt være av ikke - teknisk art. I et slikt tilfelle ville f.eks. mangelen på øvde artillerister kunne være
hovedproblemet og alt måtte settes inn på å løse det. Men hvis
problemene var av tekn i sk natur, slik at skytset reint teknisk
ikke var brukbart, så ville åpenbart enhve-~ form for mannskapsmessige improvisasjoner være spilt melk. Et slikt teknisk problem
kunne f.eks. også være mangel på transportkapasitet. Kunne dette
være årsaka? Avdelingene disponerte etterhvert et stort antall
biler, men disse blei ikke prioritert til haubitsbataljonen. 90
1'1ed et amatørmessig kjennskap til artilleriets betydning i krig,
virker denne forklaringa tvilsom på meg. I alle tilfelle kunne
et slikt problem vært løst ved at artilleriet blei brukt stasjo~
n:m>t, enten i forbindelse med forsvaret av fortet eller andre
stillinger. Dette blei det imidlertid ikke gjort forsøk på, og
vi må ha lov til å slutte at problemet var ikke av transportmessig natur.
Var problemet at man i kke hadde Øvd
kan tolkes i den retninga:

personell?
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"Kl. 11+20 . Divisjonens ordre. Et 10,5 cm motorisert batteri
kommer til Ørje om ca. l time. Det skal underlegges bataljonen
kl. 1600 . Et . mot 12 cm batteri på vei til Sverige. Bataljonen
prøvde å stanse batteriet. Men det kjØrte videre. Manglet
a mmw1is j on. Kl. 1700 kjØrte enda et batteri fra FossumstrØkets
festnin g på marsj til Sverige • • •.•. Hadde ikke :zlvde soldater .•• " 91
!!Eg kan i kkje minnast at maj or Lowzow melde seg for meg ved Ørje.
Det var eg som oppsØkte eller trefte honom eller hans avdeling
då eg fekk vita at dei skulle kØyra til Sverige. Då vart det
opplyst at personellet ikkje kunne bruke materiellet. Folka var
uØvde. derfor laut ma t eriellet bergast til Sverige. Eg minnast
ikkje om det var major Lowzow som opplyste dette •..•.•
... Eg vil minna om at ei kort tid fØr, same em, hadde gjort mykje
for å sto ggje eit anna batteri som under kaptein Hagens kommando
var på marsj mot Sverige. Kaptein Hagen sa at dette bat teriet
ikkje kunne vera med i striden avdi det mangla ladning o. Det
var eg s om då held fram at ersonelle t kunde n1ttast s om
infanteri (mitr.tropper og gev . tropper, og vera med i kampen" ••••
~ .• Då kaptein Hagen likevel kØyrde austover telefonerte eg fyrst
til divisjonen og melde om dette •••• Etter samtalen sa kaptein
Hagen at han ville late dei verte med i striden som melde seg
frivillig". 92

Jeg vil gjØre et lite tankeeksperiment. Av rapporten til
kommandanten på Fossumstrøkets festning går det fram at det til
12 cm haubits-bataljon skulle møtt 50 befal og 500 mannskaper.
Til 10,5 cm kanonbataljonen skulle det møtt det samme antallet.
I 194 0 møtte 25 befal og 350 mannskaper til 12 cm bataljonen, og
25 befal og 310 mannskaper til 10,5 cm bataljonen. Altså tilsammen f or de to bataljonene møtte 50 befal og 660 mannskaper.
Dette utgjorde etter oppsettingsplanem en svikt på noe under 50 %.
Tilsynelatende måtte dette være en katastrofal reduksjon, hva
angår muligheten for planlagt oppsetting.
Men allere de 9. april var det fØlgende personell ved festningen:
På HØitorp fort et befalskurs fra 15/3 som skulle utdanne underordna befal til den motoriserte 12 cm haubitsbataljonen som var
planlagt satt opp som del av nøitralitetsvakta pr. 15/4. Disse
utgjorde ialt 70 menige og 6 off i serer. Av disse hadde igjen 30
menige og 50 offiserer vært inne siden 1/10-39, og var i denne
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tida utdannet som artillerister til 10,5 cm feltkanon og 12 cm
felthaubitser. På TrØgstad fort var det 3 offiserer og 40 menige
pr . 9 . april, under utdanning til 12 cm tårnkanon for Sarpsborg
festnin g . 93 Det er alts å fullt på det rene at det pr. 9/4 fantes
personell som kunne betjene begge typer skyts. Det er da all
grunn til å spørre hvorfor disse ikke blei satt inn som instruktører av mannskapene etterhvert som de kom til festningen. Det
gikk hele 4 dager fra 9. til den 13, da skytset blei kjØrt til
Sverige, og ytterligere ett dØgn fØr det viste se g noen tyskere
i n~heten av festningen.
Her er det også grunn til å trekke et annet forhold inn i bildet.
Det var slått klart fast at festningens hovedoppgave var oppsetting av det motoriserte artilleriet. l\1ilit :erteknisk var
festnin gen akterutseilt, noe som også skulle vise seg i kampene,
de fikk ingen vesentlig betydning for kampene s utfall. Men
likefullt var det ved kapitulasjonen over 300 mann på Trøgstad
og nærmere 400 på HØitorp. 94 Summerer vi opp, ser vi at det
totale antallet oppmØtte åpenbart var stort no k til å sikre oppsetting av artilleriet, som var hovedoppgava, og tilo gmed overskred dette tallet. Det som imidlertid skje dde , var at i kke
engang det persone llet som var oppmøtt til det motori se rte artilleriet blei satt opp til det.
Da foreli gger det bare en mulig l Øsning , nemlig at art illeriet
var teknisk ubrukelig:
"LØrdag de n 13/4 kl. 1300 ga Kommandanten major LovJ zow ordre om
å trans portere flest mulig av de 12 cm haubi tser til Ørje . Det
gjaldt å redde de kostbare haubitser så disse ikke faldt i tyskernes hender. Av soldater skulle der medtas samtlige fra haubitsbataljonen og så mange av 10,5 cm kanonbataljonen at der kun ble
igjen ca 40 mann med mitralj Øser under major Hov inds ledelse som
skulle danne sikringsposter ved piggtrådhinderet.
De t fØrste som måtte gjøres, var å skaffe biler til trans porten.
Som tidligere i uken, var bilene også lØrdag opptatt med transportvirksomheten. Det ble utsatt vakt ved hovedporten som kapret alle
tomme biler således at vi i lØpet av en times tid hadde fått .
samlet se ks trekkbiler og en rekke lastebiler. Je g besluttet meg
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da til å ta med:

5 haubitser og
l traktor.
Styrken utgjorde mellom 300 og 400 mann utstyrt med karabin.
Maskingev::erer og mitraljØser forefandtes ikke ved avdelingen .
Ca.kl. 1430 marsjerte kaptein Hagen med haubitserne og traktoren.
Ca. kl. 1445 marsjerte kjØkkentrenet under kaptein Baalerud og
ca. kl. 1500 dro resten av styrken under major Low z ows personlige
ledelse.
Da kaptein Hagen kom til Ørje, meldte han sig for major FrØholm~
og meddelte ham at han hadde i oppdrag å bringe haubitserne i
sikkerhet i Sverige. På maj. FrØholms anmodning om assistanse,
svarte kaptein Hagen at hans avdelin~ var en transportkolonne
og at haubitserne ikke kunde brukes (understreka av LB), og at
han måtte be om ordre fra hØiere myndighet da han stod i batal jonsforband, og at han i mellemtiden vilde l{jØre haubitserne til
grensen. Gjennom adjutanten fikk han divisjonens ordre som blev
levert major Low zow da han kort tid efter st øtte til avdelingen
igjen.
Da major Lowzow med den siste styrke kom til Ørje kirke ca.
kl. 1700 , stod kjØkkentrenet på veien ved kirken, mens kaptein
Hagen med haubit zerne stod inne i skogen øst kirken, nær den
svenske grensen. Major Lowzow meldte seg ved ankomst til Ørje
straks for major FrØholm. Low z ow gjorde oppmerksom på at
haubitserne ikke kunde anvendes men at mannskaperne hadde karabin
og ammunition (LBs understrekning) •
•••• Dette var dog til liten nytte.
En tilstedeværende kaptein
fra divisjonsstaben meddelte at divisjonen hadde fått ordre om
å trekke seg tilbake inn i Sverige. Veien over Ørje til Sverige
måtte derfor ikke blokkeres. Ødelagte biler måtte straks bringes
utenfor veien. Major FrØholm hadill.e derfor ikke bruk for våre
artillerister. Major Lowzow besluttet seg da til å marsjere inn
i Sverige, for at vårt tunge bilmateriell ikke skulle ligge i
veien for de retrierendenorske tropper og for at avdelingen ikke
unyttig skulle bli utsatt for angrep fra fiendtlige fly 11 •
Denne beretningen er skrevet av major Low zow, sjefen for haubitsbataljonen. 95 Her blir det kort og godt slått fast at haubitsene
ikke kunne brukes, ingen forklaring gis. På tross av dette slår
FKAs framstilling fast, på sida etter, 96 at skytset var fullt
brukbart, uten engang å diskutere Lo'tJzows opplysning.
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Det er å penbart at vi her er ved et ømt punkt. FY..A d iskuterer
ikke, og har heller ikke satt i gang ytterli gere unders økel ser
f or å bringe på det rene hvorfor s kytset ikke var brukbart .
Je ~

har undersøkt teorier om hvorfor skytset ikke kunne brukes ,
og pekt på motstridende argumenter som tale r for at disse te oriene
må f a lsifiseres. Tilbake står teorien om at S~Jtset ikke kunne
brukes for d i mekanismene var ubrukeliggjorte ved at tennstemplene
og stempelfjærene var fjernet, og at man, - som ved AR l ikke var
i stand til å skaffe disse delene til veie.
At det foreliggende materialet ikke bekrefter dette posi tiv t kan
ikke tille gges avgjØrende betydning, sett i forhold til de n
hemmeligholdelse som ordninga generelt var omgitt av. Det er
derfor all grunn til å tro at videre unders økelser vil kunne gi
positiv bekreftelse på denne teorien.

d.

Hemmeligholdte detaljer fra Sarpsborg

Sar ps borg f estning besto av fortene Ravneberget og Greaker.
Fe stningen var ferdigbygd i 1918, og var på den måten ingen gammel
og forelda festning i 1940.
" ned sh.""yts, ammunisjon, dekningsrom i fjell og nærforsvarsanle gg
var Sarpsbor g en sterk festning som ville kunne få stor bet ydni ng
i f orsvaret av Glåmalinjen. Festningens s kyts ville kunne virke
mot Glåma og samlingssteder for overgang over denne. Festningen
var imidlertid stilt i reserve flere år tidligere og hadde bare
to gamle, pensjonerte offiserer som kommandru1t og som kvarterme ster
og oppsynsmann og disponerte for mobilisering bare noen få gaml e
soldater til vakt. Distriktskommandoen foreslo derfor at festn ingen
igjen skulle tas i bruk og en besetning oppøves, men dette ble i
avslått av forsvarsdepartementet. 97
Festningen var altså stilt i reserve fra 1933, og årsaka til dette
blir angitt å v:are at "festningen hadde tapt sin betydning". 98
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FKA bemerker, som riktig kan være, at dette måtte være en
inkonsekvent avgjØrelse så lenge festningen faktisk lå i f Ørs te
linje hvis det kom et landstigningsforsØk i Østfold. De t~år
da tilbake for FKA å bevise at de militære myndighetene fa kt isk
venta et angrep over sjøen, eller hadde forutsett dette som
deler av sine forsvarsplaner. I denne sammenhengen blir de t
mindre interessant å henvise til den vaktplanen eller "o ppmarsjp lanen" som nøytralitetsvaktavdelingene var gruppert etter i
a pril 1940, eller som mobiliserte "sikringsvakter" skulle oppmarsjeres etter i tilfelle av mobilisering. I det f ørste ti lfellet - den faktiske diponering av nøytralitetsvaktavde lingene var det en improvisert plan som blei satt ut i livet, i be s t e
fall kan den spores tilbake til krigsutbruddet i 1939. I det
andre tilfellet - plan for disponering av sikringsvakte r - kan
je g bare trekke den konklusjone n at disse avdelingene var gruppert
rundt befolkningssentraene i Østfold, og at deres frontale
be s temmelse var hØyst uklar. 99 Her vil je g også bemerke a t de t
hersker et allment uklart lys over hvilke oppgaver "sikringsvaktavdelingene" hadde i det hele tatt.
l

Hvis det var slik at den militære ledelsen i 1940 og i slut ten
av 30-åra hadde klart for seg at invasjonsfaren fra sjØen var s tor
blir det svært merkelig at det ikke var utarbeidet forsvars pl aner
f or Østfold i det hele tatt. Og dobbelt merkeli g blir det at l.
d istrikts kommando måtte undersØke på sentralt milit:Brt hold for
100
å brin ce dette på det rene i 1938/39.
Me d disse uklare forutsetningene for nøye, kan vi ikke godt a uten
videre at bestemmelsen om å sette festningen i reserve var så
urimeli g, sett ut fra statsmaktas synspunkt. Her kommer ne mlig
et annet viktig poeng inn. Sarpsborg festning blei anlagt i et
område som tidlig har vært kjent som et av landets mest urol ige
arbeiderstrøk. Harde streiker og sammenstøt mellom arbeidere i
arbeidskonflikt og det borgerlige voldsapparatet hadde i dette
strØket ikke hØrt til sjeldenhetene. Hvis man vurderer festningens beliggenhet ut fra dette, kan man trekke fØlgende konklusjon :
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For det f ørste ligger det s ørli gs te fortet, Greaker, omtrent inne
i sjØlve bebyggelsen. Det ville med sitt skyts kunne bestryke
en rekke bruk langs Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad, mange
av dem ved direkte beskytning . For det andre dekker de to fortene
mesteparten av bebyggelsen i og rundt byene Sarpsborg og Fredrikstad. At festningen har hatt betydning i urol~ge år, er helt
på det rene. 101
End e lig er det av betydning i denne sammenhengen at de t i slutten
av 20 - åra og begynnelsen av 3 0- åra var en sterk utvikling av
det norske politivesenet, som førte til opprettelsen av statspolitiet i 1931. Dette måtte åpenbart få inn.virkning på disponeringen av milit:ar avdeling mot folket. Det er på det rene at
b åde Ravneberget og Greaker blei brukt som innkvarteringssted
for Statspolitiet i åra 1932-34. 102 Disponeringen av festninge n
til reserve ville sjØlsagt ikke hindre at den fikk en slik an vendelse.
Også på Sarpsborg festning var det stor tilstrømming av fri villige, "festningen fikk mer enn nok til de våpen og den hånd våpenammunisjon som festningen var i besittelse av". l03
Denne tilstrømmingen skjedde på tross av at man strengt hadde
ful gt mobiliseringsreglenes bestemmelse om bruk av personlig og
skriftlig innkalling:
"Etter telefonisk ordre fra l. d ivisjon ved divisjonens st abssjef
natten til hvilken dato erindres ikke, ble distriktets og vpl
befal samt 200 mann innkalt. Mange møtte eller meldte seg uten 104
speciell innsigelse. Det blev benyttet skriftelig innkallelse ."
Sammenlikner man den beretningen om oppsettinga som er gjengitt
i FKAs " Operasjonene i Østfold" med beretningene slik de foreli gger i rapportene fra festningens offiserer, skinner det igjennom
enke lte divergenser av ikke helt uve sentli g kar a kter. Først fra
"Operasjonene i Østfold", s. 57-58:
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" Mekanismer og oppsatsdele r var tatt ut, alle blanke flate r,
ladningskammere og lØp, i kanontårnene også sideretningsbuene,
var innsatt med en spesiell smurning (sinkhvitt og fåretal g) til
prøve. Den var meget vans ke lig å få fjernet (og mått e forøvrig
ikke fjernes). De fastsatte mob iliseringsplaner inne holdt intet
om at festningens skyts skulle klargj Øres - det som skulle holde s
klart var 200 gev~er og en de l revolvere som var bestemt fo r
eventuelle vaktavdelinger".
Dette avsnittet i boka er ikke gjengitt som sitat, men som bokas
egen framstilling. Likefullt er det åpenbart at det ord for
ord f Øl ger kommandantens egen rapport, - med et par vi kt i ge
unntak. Jeg skal nå gjengi tilsvarende sitat fra rapporten,
altså originalframstillingen, men nå slik kommandanten sjØl har
ordlagt s eg :
"I festningens skyts var alle mekanismer uttatt. Alle ytre blanke
flater, i kanontårnene Qgså sideretningsbuene, var innsatt til
prøve med smøringsmiddel av spesiell sammensetning. SmØringen
måtte ikke fjernes.
De fastsatte mobiliseringsplanene inneholdt intet om å gjØre
festnin gens skyts klart til bruk. Det som skulle være klart til
bruk, var 200 geværer pluss endel revolvere av Nagant og
Lefeaucheux. Denne bevæpning var bestemt for en eventuell innkallendes sikkerhetsstyrke i tilfelle indre uroligheter"(under streka av. LB) .
Vi ser at den viktigste for sk jellen er at kommandanten å pent sier
at festningen hadde mobiliseringsplaner for indre uroli ghe ter,
og at det var etter disse oppsettinga skjedde. l05 Dette meget
viktige punktet er helt utelatt i FKAs v~riasjon over temaet.
Her er "Denne bev<Bpning var bestemt for en eventuell innkallendes
sikkerhetsstyrke i tilfelle indre uroligheter" redusert til
" .•. bestemt for eventuelle vaktavdelinger". Her er det grunn
til å mer ke seg at begrepet "vaktavdelinger" slik FKA bruker det
har fått et meget bestemt begrepsinnhold, nemlig sikkerhetsstyrke
i tilfelle indre uroligheter.
Kommandanten sier også at etter disse planene var det ikke meninga .at skytset skulle gjøres klart til bruk. Her er det irnidler -

www.larsborgersrud.no

120

tid nol{ en merkelig detalj. På kommandantens rapport, slik den
foreli gge r i FKAs arkiv, st år det fØlgende advarsel: JVJå ikke
106
br u kes:
Samtidig foreli gger en rapport nummer to, og i denne
er punktet om at skytset ikke slculle klargjØres etter mobiliseringsplanene kuttet ut. Nå heter det kort og godt at festningen
fikk ordre om oppseting av skytset, og be gynte arbeidet med det~ 0 7
Kanonene var ubrukeliggjort, 108 og ifØlge rapportene lyktes det
ikke å få dem istand fØr tyskerne kom til Greaker. På tross av
s tore arnmunisjonsbeholdninge r til skytset, blei de altså uvirksomme. Den 11/4 stammer fØl gend~ stemningsrapport fra: 10 9
"Da jeg ve d 2300 -tiden tors dag aften efter vaktvisitasjonen kom
inn i leire n, mØtte jeg fire mann som sa at de var meget misforn :tycl med kommandanten og hans disposisjoner. De mente at
han ikke hadde gjort tilst rekkeli ge forbere de lser. De mange
rykter med derav fØlgende nervØsitet samt mange andre årsaker
var vel grunn til deres misnøye og irritasjon ••• () ••• Jeg kunde
jo heldigvis forsikre dem om kommandantens positive innstilling
Of, mange tiltak for å bringe festningen i skikkelig kampbereds k a "p .•.. 11
Det er sannsynlig at flere enn de fire soldatene fikk sine
bange anelser bekrefta, da fortet etter kort kamp overga seg
den 13.
Kommandanten ga da ordre til Ravneberget om å overgi
110
s eg:
"De t hvite f lagg er heist på Sarpsbor g festnin g . De vaktavdelinger s om er satt ut fra Ravneberget til østre batteri, Trøs ket
og Sarpsbvua skal trekkes inn. Befal og mannskaper skal le gge .av
uniform og reise hjem".
3esetningen på Ravneberget fant imidlertid ut, ri kti gnok etter
samr åd me d ØK, at en fanget kommandant ingen kommandomyndighet
hadde og at man derfor ville drøye det enda noen tid. Da imidler ti d tyskerne i kke viste se g, dr o man også he r heim dagen etter.
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e.

Hvor omfattende var ubrukeli gg jØringen av våpen i 1940?

J eg har tidligere i kapitle t uttalt en viss skepsis overfor de
forsikringene de øverste militære lederne i Østfold ga om betydningen av ubrukeliggjØringen. Spesielt ØK forsikra stadig i
sine nmargkommentarer" at "gev:P"rene ble i full stand uten nevne111
verdige forsinkelser".
Generelt er det en viktig innvendi ng mot ØKs bemerkning om dette at ØK sjØl ikke har bidratt
nevneverdig til at saka er kommet opp i lyset. Hvis man begrensa
s ine studier av felttoget i Østfold til ØKs rapport ville man
i kl{e oppdage at gev"9Y'ene og artilleriet i l.DKs område var
ubrukeliggjort i det hele tatt. Rapportene om dette er kommet
fra levere sjefer. ØK har heller ikke i forbindelse med sine
kommentarer bidratt med ytterligere opplysninger om omfanget av
denne ordninga, han har ikke i noe tilfelle bidratt med opplysnin ger utover det som allerede forelå i de rapportene han kommenterte. Denne spesielle funksjonen som ØK spilte i forhold til
de lavere militære sjefers opplysninger, må absolutt ses i sammenheng med det faktum at det var ØK som var ansvarlig for lagringen
av våpen innafor l.DKs område. 112
I tillegg til disse allmenne betenkelighetene er det også grunn
t il å minne om hvordan dette har skjedd: Erichsen skriver i sin
kom~entar (s. 105) at "Den tidligere divisjonssjef hadde gitt
ordre om at slagfjærene skulle settes inn i geværene. Bøssemakeren ved IR l hadde ikke rukket å få gjort dette med samtlige
geværer". Her avgrenser Erichsen seg til IR l~ I sitatet på
side 104 avgrenser han seg til l. divisjon. Leser man bare disse
r apportene får man altså det bestemte inntrykk at det bare var
l . divisjons IR l som hadde ubrukeliggjort sine våpen.
Nå er det heller ikke slik at de rapportene som blei skrevet
etter felttoget svømte over med beretninger om ubrukeliggjØring
av våpen. Men det er heller ikke å vente, siden ubrukeliggjØri ngen av våpen hØrte til de hemmelige sikkerhetsforanstaltningene
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som var retta mot 11 indre uroligheter ~ Men det er et faktum at
FKAs beretning om krigen i Østfold overhodet ikke kommenterer
dette forholdet, og dette setter åpenbart framstillinga sterkt
tilbake hva vitenskapelighet angår.
11

Jeg skal i det fØlgende kort kommentere Erichsens opplysning om
at man ikke fikk sxrlige forsinkelser pga ubrukeliggjØring av
våpna. Vi kan rekne at noe under 5000 ll3 totalt var under våpen
i Østfold, når alle tropper, sanitet og forsyningstjeneste er
114
medrekna.
Med de 3000 som blei internert i Sverige, blei
det internert 4604 karabiner og gev::m'er. ll5 I tillegg tok
tyskerne ca. 3500 geværer. 116 Tilsammen ca. 8000 geværer og
karabiner. Dette tallet virker rimelig sett i forhold til
Erichsens opplysning om IR ls beholdning (ca. 7000) ll7 og den
begrensa oppsettinga ved AR l. På toppen av dette kommer det
som blei satt opp på festningene og l. divisjons skole. Vi kan
altså fastslå at det tilsynelatende må ha vært mer enn rikelig
med geværer og karabiner.
Men om dette skriver en av bataljonssjefene: 11 Imidlertid skaffet
bataljonen seg brukbare geværer ved utbytting 11 118 ØK skriver:
11
f-!ateriell var det vanskelig med, men med innkalling av våpen
fra den frivillige militæropplæring i distriktet, lykkedes å
skaffe gev~er nok, derimot ikke tilstrekkelig med mger". ll9
Dette er vel og merke en generell kommentar fra ØK, og ikke satt
i sammenheng med problemene med de manglende stempelfjærene.
Igjen er det en lavere militær sjef som forklarer årsakssammenhengen. 120 Disse faktiske opplysningene viser både at det var
for lite brukbart materiell, og hva man gjorde for å bedre
situasjonen. De sier imidlertid lite om hvor prek~ denne
mange l en k an h a vær t • 121
Det er vist her at alle avdelinger som kom til oppsetting i Østfold i 1940 hadde ubrukeliggjort sine beholdninger av våpen.
Dette gjelder .IR l, AR l, l. divisjons skole, Fossumstrøkets
festning og Sarpsborg festning~ ØKs uttalelser synes å tyde på
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at man ved enkelte avde linger hadde begynt å sette ste m pelfj~ene
'
inn i geværene i g jen . Samtid i g er det min oppfatning at disse
uttalelsene av ØK står i mo tstrid til de mer pålitelige opplysni ngene om behovet fo r rekvisisjoner av skytterlagsgeværer,
sett i f orhold til anta l let stridende og mengden av våpen.
'

Rolfsen opplyser at regj e ringa i 1936 bestemte at slagfjærene
skulle s ettes inn i geværene igjen (s ld+). Denne opplysningen
refere r er imidlertidti l gen.maj. Erichsen, og han har ikke
angit t n oen refer anser. Derme d kan vi heller i kke feste særlig
lit til denne opplysningen . 122 Tvertimot st y rker fle r e kilder
den motsatte konklusjonen : at de t ingen endringer va r foretat t
i ordninga r ør 1940 . Derimot e r det på det rene at de t blei
tatt enke l t e initiativ fra mi lit ~ e sjefer f or å få be holdningene
armert umiddelbart f Ør angrepe t på Norge. Oberst Jense n, sjef
f or "Oppland Dragonregiment nr . 2" (DR 2) skriver: 12 3
"For å sikre seg mot at gevæJ.""ene s om l å magas ine r t på de potene
skulle bli misbrukt om de kom på avveier, hadde myndighetene i
sin tid g itt ordre til at en vi ktig del av geværet, f.eks. slagfjæren, , skulle v ~ere fjernet og oppbevart på et hemmelig sted.
Regimentets bØssemaker, J . Hvamb, som også syntes situasjonen var
faretruende, foreslo at geværene skulle settes i stand. Det ble
g j ort, og dermed var det unnagjort om det skulle bli mobilisering " .
De tte dreide seg altså om en avdeling i 2. divi s jon. Det er lite n
grunn til å tro at l. og 2 . d ivisjon har hatt annen praksis på
de tte området enn de andr e divisj onene:
"Dette angikk ikke bare l Div, men hele hæren. Hånd vå pen skulle
ve d avdelingene lagres s li k, at de i k ke var "brukbare-skuddklare" .
Våpnene for seg i sine kas s e r , slagfjærene for seg i andre kasser .
Colt-mitraljØsen for se g-håndtaket, hvor bl a avtrekkeren satt,
for se g ". 124
J eg s kal som avs l utning på dette ka pitle t supple r e de opplysningene som hittil er git t me d f Øl gende forhol d som kan vise s eg
å v ~re av st or betydning. Både i i ntervjue r og i skriftlig
materiale er det kommet fram kl ar e opplysninger om at kystartill e -
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riet praktiserte den samme ubrukeliggjØringen av sine våpen som
hs~en.
Gjennom undersøkelsen av hvordan AR ls tennstempler og
stempelfj:Brer var lagra på Oscarsborg, blei det klart at Oscars borg festning lagra tilsvarende mekanismer til sine sjØfrontk anoner sammen med ·AR l. 125
Festningen lagra også sin store håndvåpen-beholdning ubrukelig. .
126
gJort.
Også i samband med undersøkelsen av oppsettinga av
AR l på Ski kom det fram opplysninger om ubrukeliggjØring av
skyts i l{ystartilleriet. 12 7
Under alle omstendigheter er disse opplysningene så alvorlige
at kystartilleriets innsats under angrepet må undersøkes på nytt
i denne sammenhengen. En rekke kystfort unnlot å åpne ild eller
128
åpna ild under svært tvilsomme omstendigheter i 1940.

f.

I\ort oppsummering

· Oppsettingene i Østfold viste at det ved alle avdelinger var
· lagra ubrukeliggjorte våpen, og at det oppsto atskillige problemer
med å få brukbare våpen til mannskapene. De offisielle beretningene setter dette i forbindelse med den mistillit til befalet
som alle ryktene om sabotasje forteller om.
Både festningsskyts og feltartilleri i store mengder kom ikke
til oppsetting fordi det ikke var brukbart. For en stor del av
dette skytset er det vist at hovedproblemet var at det på forskjellig vis ikke lyktes å få mekanismene el. tennstemplene og
stempelfj:Brene ·På plass.
Det må også betraktes som vist at det endelig'e sammenbruddet til
divisjonen blei innleda med trans porten av et motorisert haubits batteri fra Fossumstrøkets festning til Sverige~ På tross av
at man hadde både ammunisjon og mannskaper til skytset, var det
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" ikke brukbart".
mangelen lå.

Ster ke indisier peker på at det var i mekanismene

Det er derfor ikke holdbart å hevde at det var mangelen på
avansert og effektivt krigsmateriell som artilleri som var
problemet i Østfold. Skyt set forelå i store mengder. Det som
mangla var evnen til å bringe dette skytset i stridsdyktig stand
tidsnok til krigen. Hvor mye skyts som fantes i Østfold til
d isposisjon for l. divisjon, skal jeg vise med fØlgende oversikt :
Det totale antallet skyts i AR ls magasiner på Ski var ca. 50. 12 9
Av disse var 12 satt opp fØr 9/4, ytterligere 2 blei satt opp de n
9 . Alt så 14 satt opp, av dem avga 13 ild.
De motoriserte artille ribatalj onene ved Fo ssums trø ke ts festning
h adde t otalt 20 skyts. Av dem blei 2 satt opp, men avga aldri
i ld. 5 blei sendt til Sverige som "ikke brukbare". l30
Feltartilleriet hadde alts å totalt ca. 70 skyts, av disse var 12
s att opp den 9/4, 4 til blei satt opp etter den 9/4. Av 70 avga
13 ild.
Av Festningsartilleri satte HØytorp opp 2 av 20 skyts. TrØgstad
4 av 16. Sum Fossumstrøket s festning: 6 av 36 skyts oppsatt,
og ga il d. Sarpsborg festning kom aldri så langt at de var i
stand til å åpne ild med noen av sine 10 kanoner. l3l Sum
Festningsartilleriet: Av 46 ga 6 ild.
Totalt disponerte l. divisjon altså 116 skyts.
t il ildgivning.

Av dem kom 19

Jeg kan vanskelig tenke meg at det ikke oppsto en lang rekke
andre problemer enn ubrukeli ggjØringa ved oppsettinga ved så for skjellige avdelinger. Samtidig er tal lene for store og de be skrevne problemene for like til at det kan bero på tilfeldighe ter.
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At l. divisjon brØt sammen skyldtes ikke mangel på avansert
krigsmateriell som f.eks. artilleri, men må ses som et result at
av manglende ledelse, mang lende plan, manglende kampvilje og
ikke minst sterkt skjerpe de indre motsigelser. Nettopp de store
problemene med å få det teknllike materiellet i orden, må ha bi dratt sterkt til å påskynde denne indre opplØsningen.
Hovedårsakene til sammenbruddet må s økes i mer omfattende og
grunnleggende forhold i tilknytning til den politiske situasjon en. Jeg har i enkelte noter antyda en vurdering av dette.
UbrukeliggjØring av våpen i stort omfang kunne bare skjerpe
disse foreliggende indre motsigelsene. Motsatt er det klart a t
ubrukeliggjØring av våpen ikke nødvendigvis behØvde å få stor
betydning hvis det fantes kref t e r s om på et tidlig nok tidspunk t
hadde tatt nødvendige init iat iv .
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KAPITTEL 'IIII:

a.

AVSLUTNING OG KONKLUSJON

Om unde rs økelser i resten av landet

Undersøkelsen av oppsett ingene i Østfo ld viser at ordninga
med å lagre mobiliseringsbe holdningene ubrukeliggjort var ut bredt. Jeg skal i dette avsnittet kort dis kutere om de t er
grunn til å tro at tilsvar e nde undersøkelser fra · reste n av
landet vil gi samme result at.
I del I er det vist at de lokale milit~re ledelsene i de først e
opprivende etterkrigsåra tok svært alvorlig på å sikre vå pen beh ol~nin gene, og at det møns tere t som avtegna seg for denne
sikringa er karakterisert med sent ralisering både av slutt stykkemekanismene og sj Ølve våpenbeholdningene. I Trondheimsområdet b lei Agdenes festning i f Ørste omgang valgt som lage rplass for sluttstykkemekanismene . I Bergensområdet blei Bergenh us festning en sentral lagringsplass. Og tilsvarende for l .
d ivisjons artilleri, som je g har undersøkt mest systematisk,. Os carsborg festning i DrØbaksundet. Arsaka til at disse spes i el le stede ne blei valgt, er at de uten unntak var sterke fes t n inger, med stående besetninger, som gjorde at det ville v~e
sv:9rt vanskelig for 11 opr øreriske folkemasser" . å bemektige seg
de vitale delene.
Fra slutten av tjue-åra blei dette mønsteret noe mod ifisert ,
fordi de stående festningsbes etningene blei trukket tilbake .
Det te fork l a rte bl.a. at mekanismene på Agdenes festning blei
overf v.5 rt til Kr:i,.stiansten festning og andre "hemmelige 11 lagringsp lasse r i sj Ølve Trondheim by. f'len for landet som helhet
er det lit e n grunn til å tro at hoved trekka i ordninga endra
se g vesentli g, f or sjØ l om festningsbesetningene blei trukket
tilbake, blei det opprettholdt eller omdisponert slik at de
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viktigste kystfestningene og landfestningene i hele mellomkrigs tida på en eller annen måt e var tildelt militært personell.
Fredriksten festning i Halden var f.eks. som festning forle ngst
1
l agt ned,
men fordi ~en var sete for l. distriktskommando ,
l. divisjons kontorer og l. divisjons skole, representerte den
en-betydelig stående milit ær styrke i tilfelle av indre urolig heter. f'1 ye tyder også på at nettopp Fredriksten festning har
vært lagringsstedet for IR ls tennstempler og stempelfjærer . 2
For å få et helhetlig bilde a v hvordan de passive sikkerhetsfor anstaltningene blei satt ut i livet, vil det også være n Ødvendig
å gå inn på en undersøkelse av sjØlve magasin/depot-politikken og
utviklinga av den i samme periode. Hovedtendensen ser ut ti l å
ha vær.t sterk sentraliser ing av beholdningene.
Hvis vi sammenlikner den geografiske plassering av mobiliser ings ·beholdningene og oppsettingsstedene med den tilsvarende plasse r i nga av regimentskontorene i 1940, så ser vi at det peker seg
ut fire militære sentra i sør -Norge: Oslo-Gardermoen, liTisti ansand, Bergen og Trondheim . Oppsetting av mesteparten av inf anteriet, omtrent alt artilleriet og mesteparten av kavalleriet ,
altså hoveddelen av krigsoppsettingene var avhengig av milit ær
kontroll over disse sentraene. I virkeligheten var sannsynl igvis
den totale mobiliseringa i enda større grad avhengig av denne
militære kontrollen fordi - som vist for AR l - også avdelinger
utafor d isse sentraene hadde gjort se g avhengige av dem ved å
l~gre sine tennstempler og stempelfj::erer her.
Imidlertid er disse spørsmåla ikke stilt til prinsipiell drØfting i foreliggende unders øke lser (f. eks. fra FY~). Det er der f or for tidlig å kunne trekke konklusjoner om hvilke av disse
forholda s om var utslags givende for manglende eller ufullstendig
oppsetting ved de forskjelli ge regimentene. F.eks. er det f orelØpig i kke mulig å avgjØre om den egentlige årsaka til at opp settinga ved DR l og IR 2 gikk i vasken, - var at tida blei fo r
kort til å rearmere beholdningene el.likn. Ville det vært t id
nok hvis beholdningene var armert på forhånd?
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En undersØkelse for å påvise det totale omfanget av ubrukeli g gjØring av våpen i 1940 og betydningen av den må derfor også bl i
en undersøkelse av våpenlagringa generelt, og retningslinjene
for den. Størst betydning er det grunn til å vente at ubruke liggjØringa har fått på steder hvor angrepet kom overraskende,
og fØlgelig ~idsfristen så kort at armering var umulig. De
fleste stedene i l~ndet slo angrepet fØrst til mot kystfest ninger og byer som det er grunn til å tro samtidig var oppbe vari ngsplasser for avdelinger i nærheten . Angrepet i Oslo lamma
f oruten IR 2 og DR l også planmessig oppsetting ved AR 2 og IR 4
samt flere andre avdelinger . I Kristiansandavsnittet blei bare
e n begrensa oppsetting ved IR 7 mulig, det er uklart om behold ninger eller sluttstykkemekanismer blei oppbevart på Odderøya
festning, men på det rene at regimentets ammunisjon blei opp bevart der. Bare begrens a mengde blei tatt ut fØr tyskerne t ok
f estningen. Av IR 8 lyktes det bare å sette opp en bataljon .
I Bergen gikk hele IR 9s beholdninger på Ulven og Bergenhus ta~ t.
I tillegg gikk også mindre avdelingers beholdninger tapt. I
Trondheim gikk hele AR 3 og IR l2s beholdninger tapt da Trondhe im
blei tatt. Det samme skjedde med TrØndelag ingeniØrbataljon.
Felles for disse og flere avdelinger som led samme forsmedel ige
sk jebne er at det har aldri blitt undersøkt nøyaktig hvilke fo rhold som gjorde at de gikk tapt. De bare "gikk tapt".
Jeg vil tro at en undersøkelse av begivenhetenes gang ved fØr st
og fremst de oppramsa avdelingene vil være en målretta fortse tt else av undersØkelseru av oppsettinge ne i Østfold. Tilsvarende
vil det være logisk å tro at de avdelingene som fikk lengre tid
til å ordne mobiliseringa; IR 3 på Kongsberg, IR 5 på Elverum,
IR 6 på Hønefoss, IR lO på Voss, IR ll i Ålesund, IR 13 i Stein kjer og DR 3 på Levanger, - ventelig klarte å vinne over de
største vanskelighetene i forb . med evt. ubrukeliggjØring. Men
sjØl her kan en ikke avs kri ve at e 'l.'t. u bruke liggjØring har hat t
betydning. Det bØr også undersøkes om rykter om avvisning av
frivillige og mobilise rte mannskaper ved enkelte avdelinger kan
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ha hatt samband med mangel på brukbare våpen. 3
Det er sannsynlig at forholda i Nord-Norge har vært annerledes
enn i Sør-Norge, fordi brigaden i Nord-Norge allerede var
mobilisert i tilknytning til Finlandskrigen hØsten 1939. Je g
antar at samtlige beho ldninger blei armert i forbindelse med
denne mobiliseringa, muligens med unntak av IR 15s beholdninger
på Elvegardsmoen ved Narvik. Disse blei forøvrig tatt av tyskerne 9. april, og gikk derfor tapt.
Det er ikke mulig utifra undersøkelsen f r a Østfold å t r ekke
definitive konklusjoner ang. oppsettingene i resten av landet .
I'llen utviklinga ved l., )., og 5 . divisjon hadde viktige fel les trekk. Al lerede fra mobilise ringas fØrs te dag sto linjene
skarpt mot hverandre; kamp e lle r kapi tulasjon. Ved alle disse
divisjonene blei kamplinja svekka ved at viktige mobiliserings beholdninger gikk tapt 9. april, og at hØye offiserer inntok
kapitulasjonsvennlige standpunkt. I hovedsak fulgte utviklinga
de samme veiene og disse tre divis jonene kapitulerte enten uten
kamp overhodet (3. div) , eller etter mindre trefninger (l. og 5 .
div). 2. og 4. divisjon mista også store deler av sine opp settinger og beholdninger ved det første tyske slaget, men klarte
seinere av forskjellige årsaker å ta militære initiativ. 6 . divisjon kommer i klasse for seg.
Allment var det derfor lite ved situasjonen i Østfold som gjorde
den at ypi sk. Snarere er det vel korrekt å hevde at felttoget i
Østfold representerte en slags mellomting mellom absolutt kapi tulasjon og mer omfangsrik kamp. I forhold til sikkerhetsfor anstaltningene pekte heller ikke Østfold seg ut som et spesie lt
"urolig" område, som skulle tilsi at tiltaka her var mer- skjerpa
enn gjennomsnittet. Tradisjonelt var nok Østfold blitt betrakta
som et arbeiderstrøk, men sikkerhe tsforanstaltningene både i 1918
og 1931-32 pekte ut både Oslo, Bergen og Trondheim som farli gere.
Sett i forhold til unders økelsen av sikkerhetsforanstaltningene
(del I) som konkluderer med at det ikke foreligger noe materiale
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som t yder på at det s k jedde pr ins ipi e l le endringer i s l ut t en av
30-åra, er det derfor grunn t il å t ro at videre unders økelse r
4
vil g i re sultater etter de samme ho veda v de andre divisjonene
linjene som undersøkelse n av l . d i vi s j on ga: At mobiliseringsbeholdningene av våpen va r ubruke liggj ort da det . tyske angrepet
k om, og at dette fikk innvirkni ng på utviklinga. I Østfold
fikk ubrukeliggj Øringa a v våpe n både d irekte og indirekte s tor
betydning.

b.

Tilbakeblikk

J e g h ar avgrensa unde rsøke l se n a v de indre sikkerhetst i ltaka
t il peri oden 1918- 194 0 . Denne avgr e nsinga har v ært nØdvend i g
f Ørst og fremst av hensyn til oppga vas omfang, men og så ford i
en breiere behandling vanske l i g ville unngå å reise en r e kke
andre problemstillinger i til l e gg. Det ville da bli vanskelig
å unngå en sprikende framstilling .
Det ligger derfor på i n gen må te noen implisitt vurdering av
tidli gere eller seinere t i ders mi l itærpolitikk i min avgrensning.
På den : e ne sida var tilt aka mot indre uroligheter i 1918 så omf a t t ende at det er logisk ·å ve nte at de både materielt og me ntalt
må ha blitt utvi kla ove r en viss f or e gående periode. På den
andre sida kjenner vi også til tidligere krisetider i norsk
h istorie hvor militære e r blitt s att inn eller forberedt brukt
mot folket eller a r beiderklassen . I det f Ølgende s kal jeg kor t
ta for me g kjent stoff om mil i tære t i ltak mot Thranerørsla i 1851
og mot den nasjonal-revolus jonære bevegelsen i 1884.
Først om Thranerørsla . Je g f orut s etter at den allmenne utviklinga
fram mot krisa i 1850- 51 er kje n t. J eg fo r utsetter også at Thrane r ørslas utvikling og dens politiske' ·1<:-.cav er kjent.
I den foreliggende litteraturen om Thraner ørsla 5 finner en
sparsomme og ufullstendige beretninger om militære tiltak.
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Vinteren 1851 blei "Det Sælbuske Kompagni" og avdelinger fra
artilleriet satt opp for å stoppe allmenningshogst i Skatv.a l o
I februar blei "Den Skognske Eskvadron" av kavalleriet og "De t
Yttrøiske Kompagni" av infanteriet satt inn for å gjenopprette
r o og orden på Levanger . I mars blei det full mobilisering i
Trondheim, hvor avdelinger fra 11 Trondhjems Garnison" og garde n
blei satt inn for å slå ne d demons trasjoner og annen uro. Borgervæpninga b lei og satt på beina, og avdelinger fra landdistri kte ne
b lei trukket inn i byen.
Også i Oslo blei det klart at det blei forberedt milit ær opp trapping vinteren og våren 1851. 6 Da Arbeiderforeningen i Os lo
skulle arrangere en demons trasjon til minne om den franske revo lusjonens toårsdag i s lut ten av februar, blei de møtt med en
voldsom militær styrkedemons t rasjon. 1000 mann patruljerte i
gatene og på festningen, artilleriet sto ferdig oppmarsjert og
militærleger pakka ambulansesaker.
~ommeren

1851 slo statsmaktene t i l. Arbeiderforeningenes ledende
clenn blei arrestert i ly a v militært alarmberedskap. Bare
spredte opplysninger om hvilke mi lit:er'e tiltak som blei tatt
foreligger. Mest tilspissa så s ituasjonen ut til å bli på
l
Ringerike, hvor agitasjon for arqeidervæpning og masseaksjone r
mo t arrestasj~nene utløste massiv militær okkupasjon 7 av HØne foss og omegn. Samtidig blei militære avdelinger sendt til Hor t en,
hvor det var store våpenlagre. På Kongsberg blei vaktholdet på
våpenfabrikken styrka. Samtidi g blei våpenfabrikkens beholdninger av geværer avsikra ve d at geværlåsene blei skrudd ut og s endt
i kasser ut av Kongsberg. Om dette forteller to kilder. FØrst
Jakob Friis: 8
"At det revolusjonære tillØp ikke var bare spøk, viste de for anstaltningene som blev tatt mot dem. På Kongsberg blev såle de s
låsene skrudd av alle de ferdige geværer og bajonettene innpakket
i kasser og sammen med låsene tr ansportert til Drammen".
Så O.A • .Øverland, som sjØl opplys er at han har opplysningene f r a
avisene: 9
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~'Han (felttøymester Fredrik fJieyn - LBs komm.) gav derefter
befal i ng til, at alle ferdige Vaaben, som forefantes ved Fabriken,
straks skulde transporteres ind til Kristiania. De gamle, me n
tildels fremdeles brugbare Geværer gjordes aldeles ubrugelige ,
idet Laasene fraskruedes og sendtes ind til Akershus., medens
Piberne sloges flade og krumme. De gamle sabler huggedes i smaa
stykker".

Øverland skriver videre i sin fr amstilling at 10
"Over alle disse Tilstelninger hvilede der en hØi Grad av
Hemmelighetsfulhed, og de Aviser, som havde meddelt de nØgne
Kjensgjerninger uden nogensomhelst Kommentar, maatte haste med
at aabne sine Spalter for officielle Meddelelser om, at de
saaledes trufne Forholdsregler var Anstalter, som for l ængre
Tid siden var beordrede iverksatte".
Jeg vil anta at en nøyere undersøkel se vil vise at det ikke ba r e
var på Kongsberg at slike "Forholdsregler" var "beordrede ive rk satte" i 1851.
Vi skal se at historia gjentok seg i 1884. Jeg forutsetter også
her at den allmenne utviklinga fram mot riksretten i 1884 er
kjent, og at begivenhetene rundt avsløringen ·av kuppforsøket i
1893 som fØrte til opprullinga av forberedelsene til kuppfor sØket i 1884 er kjent.
I midten av januar 1884 sendte forsvarsministeren, statsråd Munthe,
fØlgende hemmelige skriv til bataljonssjefene: 11
"Hr Oberstløytnant Lowzow (Se ip, Rye, MØller og Hjorth):
Da der muligens kunde intræffe Omstendigheter, som lod befrygte ,
at vildl:xdte Mænd inden Landbe folkningen kunde falde paa at
sætte sig i Besiddelse af de til Hr. Oberstløytnantens Bataljon
udleverede Geværer, turde det være forsigtig at s ørge for, at
disse befandtes ubrugelige , Dette antages de lættest at kunne
gjøres til, ved at Boltene udtages og forsvares for sig selv .
Da imidlertid dette maatte skje uden at derved vagtes nogen
Opmerksomhed, og uden at Foranstaltningen blev omtalt, har jeg
troet at burde anmode Hr . OberstlØytnanten om personlig og kun
ved Hjælp af en fuldt paalidelig Mand (f.Ex. Adjutanten el ler
Kvartermesteren) at fore 't;age det i omtalte ,Øiemed fornødn~, saaledes at man var sikker paa, at Sagen ikke blev bekjendt. Jeg
har Grund til at tro, at Boltene passe til hvilketsomhelst Gevær,
saa man med hurtighed og lethed igjen vil kunde indsætte dem,
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om man uden langt varsel fik Brug fo r Geværne. Hvor og hvor ledes de udtagne Gev':Brd~le blive at opbevare, maa jeg overlade
til OberstlØytnantens Conduite.
Kristiania den 16de Januar 1884.
Munthe 11

I lØpet av kort tid ubrukeliggjorde i allfall fØlgende bataljoner
s ine beholdninger: Hedemarke n Bataljon, Østerdalen Bataljon»
Valdres Bataljon, Hallingdals Bataljon, Numedals Bataljon,
Telemarkens Bataljon. I tillegg blei be holdningene ve d Kongsberg
Våpenfabrik, Kongsvinge r Fæstning, Karl johansvern og Fredri ks vern ubrukeliggjort.
Helt spesielle avdelinger fikk imidlertid ikke sine beholdninger
Ødelagt. Slike avdelinger var linjekompaniene i Hedemarkens
3ataljon, under ob.ltnt. Lowzow . For disse avdelingene hadde
obersten fått forholdelsesordre om å holde hØy beredskap: 12
"For det Tilfælde at Bataljonen maatte blive paaholdt til
Ordenens Opretholdelse inden Landet, vilde det være ønskeli gt,
om allerede paa Forhaand det disponi ble Befalingspersonal var
fordelt til de forskjell ige Kompagnie, Peloton og Troppe".
Obersten skulle også sØrge for at det blei tatt tiltak for å
sikre seg at personelle t var pålitelig. Det skulle skje ve d
sortering: 13
" Befalet anføres med navn og for de af samme, der "af en eller
anden Grund maatte ansees mindre skikke de eller upaalide lige"
anmeldes med kryss el ler stjerne" .
I Oslo b lei Jægerkorpset satt opp under ge n.maj. Rmer, og i dets
instrukser het det " ••• i Tilfælde af Udrykning til Assistance
for det Civile Ordensve rn". For kavalleriet " •.• ordre ved evt.
Rekvisition av Militær Assistance for den lovlige Ordens Opret -
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holdelse''. Store ammunisjonsbeholdninger blei overfØrt fra
Hovedøya til Akershus Fæstning, og feltartilleriet blei klar g jort, bemanna med elever fra Underofficerskolen.
Det l ykte s imidlertid i kke å g jennomfØre disse tiltaka i det
sl\jllte, avslØringer kom i form a v avisartikler, 14 rykter og
tilogme d spørsmål i Odelstinget. l5 · Statsråden vrei seg unna
16
. spørsmå let.
Re~resentanteri KommandØr VJisbe~h nytta anledningen til å ironisere over
It

d is s e forfærdelige Foretagener, som er s keet nu i Vinter
me d n ogle Bolter, som er t agne ud av no gle Geværer paa Landsbygden .••• Enhver, som har seet disse Bolter, og er kjendt med ..
det, vil le af det og sige; hvad Smaatterier er det at tale om." 17
Kuppet kom ikke, kanskje først og fremst takket være borgervæpningen gJennom Skyttersamlagene, og i ly av parlamentsreform ene blei de militære tiltaka dysset ned. Først etter den granskinga som neste · kuppforsøk, i 1893 utlØste, - blei låsavskruingene
i 1884 dokumentert. ·

~.

.

~

.

. Til slutt i dette avsnittet skal jeg ta med et utdrag av en
artikkel som Jakob Friis skreiv i 1915: 18 . ,
11

ettersom vi nærmer oss tider med mere dyptgripende og mere
omfattende politiske konflikt er end de siste ti års, vil også
interessen bli større for vore tidligere store politiske bryt ningers 'historie. Særlig tror jeg da begivenhetene i 1880-årene
vil komme til å fange interessen igjen og få aktuell betydning.
Når det store · oppgjØr med militarismen før eller senere kommer,
kan det være godt å minde b åde h Øire og venstre om både et og
andet fra de .årene. For det er vel ikke helt usandsynelig, at
h Øire og venstre, når opgj øret kommer, vil stå enige om at
bruke alle midler for at gjøre motstand mot de 11 fæ:irelandsløse 11 ,
som vil "lægge landet åpent for fienden". Det er vel da heller
ikke helt usandsynlig, at de vil s tå enige om at bruke militærmakten m~t disse 1~fæ:irelandsløse", denne "indre fiende". Da vi l
det bli god anledning til at minde hØire om geværlåsavs~ruingene
11
i 1884
Som vi h ar sett var Jakob Friis analyse meget s karpsynt.

...... .
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c.

Sammendrag og konklusjoner

Hoved punktene i oppgava kan oppsummeres i fØlgende korte sammen drag: Fra tidlig på våren 1918 blei det oppretta et eget
hemmelig militær-apparat ret ta mot arbeiderklassen og andre
grupper av folket. Som ledd i dette tiltaket blei våpenlagra
over hele landet desarmert ved at tennstempler og stempelfjærer
b lei tat t ut av våpna og gjemt unna på hemmelige steder. Dette
skjedde på tross av at det var verdenskrig, og at fors varsvennl ige
krefter brukte faren for å bli trukket med i krigen som sterkt
argument for hØyere forsvarsbevilgninger. Sin mest ut r erte form
fikk denne ordninga da me kani smene til mobiliseringsbeholdningene
blei samla sammen distr iktsvis , og g jemt på festninger o.l. som
var lette å forsvare mot angrep fra folkemasser, men som lå
ve ldig utsatt til for angrep fra sjøen.
Da krigen slutta, blei nøytralitetsvakt-avdelingene demobilisert, og det blei nØdvend ig å utarbeide permanente regler for
mobilisering av ordensvernavdelingene (m.m.). Resultatet blei
re glementet av 1922, som baserte seg på det prinsippet at ved
indre mobilisering skulle det innkalles mer enn nØdvendig, fordi
erfaringen hadde vist at en viss prosentdel var upålitelige, og
ikke lot seg bruke.
Fra slutten av tjue-åra blei omfanget av mobiliseringsplanene
for ordensvernavdelingene betydel ig Øket, inntil de kulminerte
i 1937 ved at prinsippet om pålitelighet blei forlatt. Dette
skjedde ved at den indre mobiliseringsplanen blei slått sammen
med planen for delvis mobilisering. Samme avdeling skulle, etter at dette var full fØrt i 1938, - være både ordensvernavdeling og nøytralitetsvern. Innkallingsmåten ved delvis mobiliser ing blei derfor innsnevra til stille mob ilisering, forat avdelingen av enkelhetshen$yn skulle slippe med en innkallingsmåte.
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I 1940 fikk dette den konsekvensen at det blei beordra stille
mobilisering på et tidspunkt da fienden allerede st~ i landet.
Det fØrte også til slik f ei· ,·-~ :,r L 1g at det enkelte steder blei
mobilisert etter planene for indre uroligheter (i Østfold skjedde
dette iallfall i Sarpsborg).
Fra 1918 til 1940 er det ikke påvist noen prinsipielle endringer av reglene for ubrukeliggjØring av våpenbeholdningene utover
den endringen som kom i 1925, og som gikk ut på at sjefen for
distriktskommandoen blei gjort ansvarlig for lagringen innafor
sitt distrikt. Det må anses som vist at ubrukeliggjØringa av
våpna i Østfold skapte store problemer for oppsettingen, og
bidro også til å skjerpe de indre motsigelsene i avdelingene
med rykter om sabotasje o.l. Det er vist at den lave oppsettinga av AR ls skyts skyldtes at mekanismedelene til det lagrede
skytset gikk tapt da Oscarsborg festning blei overgitt til tyske rne. Det er sannsynliggjort at årsaken til at det motoriserte
artilleriet ved FossumstrØkets · restning ikke blei satt opp var
at det ikke lykkes å få mekanismene i orden. Den enkelt-episode
S?m utlØste divisjonens Sammenbrudd _besto i ' tra:nsporten av
ubrukelig skyts o~er grensa.
Det må derfor konkluderes med at ubrukeliggjØringa av våpen i
Østfold fikk betydelig innvirking på krigshandlingene. Samtidig
er det sannsynliggjort at det samme har vært tilfelle i andre
deler av Sør-Norge hvor angrepet kom overraskende. Denne forelØpige konklusjonen må undersøkes ved evt. stikkprøver ved avdelinger hvor store våpenbeholdninger gikk tapt, - hvor oppsettingene
var svært mangelfulle eller hvor evakueringer o.l. måtte settes
i verk i hui og hast på grunn av det overraskende angrepet.
På grunn av den planmessige oppsettinga i Nord -Norge hØsten 1939
og ~tter den 9. april, er det liten grunn til å vente at tilsvarende problemer oppsto der.
i alt kan.det på denne bakgrunn konkluderes med at de indre
militære tiltaka som blei tatt mot arbeiderklassen og ~~dre
~lt
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grupper av folket i mellomkrigstida,- fikk betydelig innvirkning
på krigshandlingene i 1940 .

d.

Ubesvarte spørsmål ,

Framstillinga i denne oppgaven har vært avgrensa til ordensvernordninga og ubrukeliggjØringa av våpenbeholdnirgene. Det
har derfor ikke vært mulig å ta opp andre viktige sider ved det
hemmelige militærapparatet. Det må nå bli en viktig oppgave for
historieforskinga å leg~e fram en brei dokumentasjon av alle
sidene.
På samme måte som det er vist at det var n~r sammenheng mellom
den formen mobiliseringen fikk i 1940 og utviklingen av mobiliseringsordninga for ord~nsvernavdelingene, er det grunn til å
anta at tilsvarende forbindelser kan avdekkes for andre militære
planer. Det gjelder planer for oppsetting, feltutrusting,
pl&~er for oppmarsjer og sammentrekkinger.
Ikke minst gjelder
det for geografisk lokalisering av regimentskontorer i fred,
for stabsøvelser og våpenøvelser.
Samtidig kan ikke slike under$Økelser avgrenses bare til forhold
som har fått betydning for krigen i 1940. Den omfattende militære
aktiviteten mot landets egne innbyggere må avdekkes på flere områder enn det har vært mulig i denne oppgaven. En spesiell side
er den indre overvåking av venstreorienterte som blei organisert
gjennom generalstabens etterretningskontor. En annen er det
(delvis) hemmelige lovverket som blei bygd opp for å legalisere
ordningen, det være seg om rekvisisjonsrett, militær lov for
besatte områder, unntakstilstand o . l. Spesielt viktig vil en
undersøkelse av den militære opptrappinga fram mot midten av 30tallet være. Sentralt her står en nøyere undersøkelse av de
tiltaka som blei foreslått i det dokumentet fra 1931 som er gjengitt som bilag 3. Jeg kan også nevne de militære statskupp-planene fra samme tid, og DNAs forhold til ordensvernordninga.
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Det ligger etter min mening her en lang rekke spørsmål av stor
betydning for både den allmenne mellomkrigshistoria og sjØlve
krigshistoria og venter på sin lØsning. Samtidig er kildetilgangen til slike undersØkelser relativt god. De milit:ar'e ._arkivene er forelØpig vanskelig tilgjengelig pga forskjellige forhold,
men vil sjølsagt kunne brukes i større utstrekning enn det har
vært mulig for meg. I tillegg lever framleis et relativt stort
antall personer med fØrstehands kunnskap gjennom sine militære
stillinger før krigen.
Iallfall vil jeg håpe at sistnevnte og andre tar til orde i den
debatten
som dette materialet sannsynligvis vil utløse. Den
i
tradisjonelle militaristiske framstillinga av moderne norsk
. b.igshistorie lar seg såvidt jeg kan forstå vanskelig forene med
den framstillinga jeg har gitt.
Det er derfor b,ell:er ikke overraskende eller uventet at forsvarets publikasjoner omhyggelig har unngått de fleste av de spørsmåla som er tatt opp i denne oppgava.
J:VIen hvordan kan det ha seg at det hemmelige militærapparatet
har unndratt seg den tradisjonelle borgerlige historieforskingas
oppmerksomhet? Det fins nok av beretninger om . at det så seint
som i 1940 var en utprega allmenn oppfatning blant vanlige folk
at militærapparatet var retta mot arbeidsfolk. Hva kan årsaken
·
e
•
være til at ikke en enste forsker har tatt denne pastanden som
en hypotese til undersøkelse? Krefter i DNA og NKP stilte også
denne analysen av militærapparatet opp som retningsgivende for
partienes militærpolitikk. Har dette i utgangspunktet blit.t
avvist av forskerne som løse spekulasjoner eller "propaganda"?
Det er iallfall på det reine at sjØl en meget overfladisk under søkelse i de militære arkivene (i hovedsak overlevert i 1955)
ville kunne gitt nyttige spor.
Både den
Til syvende og sist blir dette et politisk spørsmål.
enkelte forskerens prioriteringer og den allmenne tendensen i
forskinga impliserer standpunkt til politiske interesser enten
man vil eller ikke.
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Det er heller ikke vanskelig å se at de spørsmåla som er tatt
opp i oppgava har betydel ig relevans til viktige politiske mot sigelser i dagens samfunn .
Siden slutten av 60-tallet har klassekampen tiltatt i styrke,
og gitt seg uttrykk i en voksende streikebevegelse i arbeidslivet
og sterke utenom-parlame ntariske bevegelser pa en lang rekke
områder. Denne tende nsen ha r gått parallelt med at den inter nasjonale og nasjonale Økonomien har skrudd seg inn i stadig mer
omfattende problemer, og nå - etter manges oppfatning - står
overfor den alvorligste kr i sa etter den .2. verdenskrigen.
Det er også tegn som tyder på at denne utviklingen ikke har gått
upåakta av dagens milit~e ledere~ Det fØrste konkrete beviset
på at det fins en indre beredskap mot venstreorienterte, arbeid ere i streik o.l. kom i 1969, da det blei avslørt at slike grupper inngikk som "indre fiender" i NATOs øvelsesopplegg. Seinere
har det kommet mange slike beviser i form av øvelsestelegram o.l.
Det
mest oppsiktsvekkende kom 1 1973, da det blei avslørt
at
l
.
Forsvarets sikkerhet og etterretningsskole (FSES) arrangerte
sikkerhetskurs for befal hvor hele 17 mer eller mindre samfunns kritiske organisasjoner var lista opp som trusel mot den indre
sikkerheten i landet.
Det er liten grunn til å anta at disse avslØringene ikke avspeiler mer omfattende og grunnle ggende tiltak. Erfaringene fra
mellomkrigstida viser at det var ytterst små detaljer av den
indre mobiliseringsplanen og orde nsvernoppsettinga som blei
kjent, sjØl om den faktis ke bruken av avdelingene gang på gang
blei tydelig demonstrert . Hemmeligholdelsen var altså meget
effektiv.
På denne bakgrunnen vil jeg anta at materialet i denne oppgava
også vil ha relevans til den po lit iske kampen i tida som kommer •

•
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NOTER TIL INNLEII NG
l.

Begrepet folket er i denne oppgava prøvd brukt i klassisk
marxistisk qetydning; det arbeidende folket, som altså omfatter den delen av befolkningen som livberger seg ved eget
arbeid, og som ikke lever av utbytting av andre. Begrepet
omfatter derfor ikke bare arbeiderklassen i byene og på
landsbygda, men også fiskere, bØnder, småhandlende og enkelte
andre mindre grupper. Store deler av dette skiktet definer es i marxistisk terminologi som tilhørende s måborgerskapet,
begrepet folket be t egner derfor en klasseallianse mellom
arbeiderklassen og småborgerskapet, i objektiv forstand.
Det fins også en annen definisjon av begrepet, nemlig den som
uproblematisk bruker begrepet som en betegnelse på den samle de befolkning innafor et gitt geografisk område. En slik
definisjon vil jeg avvise som ufruktbar, som en vulgarisering
og en· tilslØring av viktige motsigelser i samfunnet .
På bakgrunn av denne avklaringa, er det nødvendig å gi en
kort avklaring på bruken av uttrykket "militær avdeling mot
folket". Jeg har flere steder i oppgava bruk for allmenne
begreper og uttrykk som betegner den virksomheten som det
indre militære apparatet dreiv. Jeg har da valgt uttrykk
som "mot folket", "mot indre fiende", "mot indre uro" ettersom hvilken sammenheng det forekommer i, uten samtidig å ha
gjennomfØrt en prinsipiell drØfting av disse uttrykkene.
Dette betyr ikke at jeg bruker disse begrepene om hverandre ,
som om begrepsinnholdet er identisk.
Je g vil nevne to grunner til bruk av mot folket: Det ene
er at innholdet i den indre militære aktiviteten ikke avgrenser seg til virksomhet rettet mot industriarbeiderklassen
eller landarbeiderklassen, men også omfatter andre grupper
(f.eks. fiskere) og prinsipielt grupper som står i et Økonom isk motsetningsforhold til staten og det private næringslivet .
Jeg håper doku,mentasjonen i oppgava taler for seg her. Der nest er det en annen grunn, som henger nøye sammen med hvordan den indre militære \Urksomheten blei subjektivt forstått .
I den antimilitaristiske propagandaen i mellomkrigstida blei
uttrykket "militær avdeling mot folket" innarbeida som et
samleuttrykk på all indre militær virksomhet, enten det dre ide
seg om bruk av soldater til streikebrytervirksomhet, til vakt oppdrag for slik virksomhet eller til direkte aksjoner av
annen type. Dette uttrykket er derfor på mange vis blitt
stående som en betegnelse på all bruk av militære i indre
samfunnskonflikter, og som sådan synes je g det er en god og
slående betegnelse. At det innholdsmessig er dekkende har
jeg argumentert for over.

2.

Gen maj John Høgevold :

"Hvem sviktet"
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Oppretta av Administrasjonsrådet for å samle opplysninger om
felttoget. Det for tsat te seinere under det nazistis ke styret,
og ser også ut t il å ha hatt forsk j el lige personellmessige
oppgaver av militær art så lenge okkupasjonen varte. De flest e
offiserene i l. divi sjon - med noe n få unntak - avla rappo rt
til dette "institutt et" .

3.

NO~J:ER

TIL DEL I

l.

Se NKPs histor ie, bi nd I, note på side 74.

2e

Generalstabens efte re tningskontor, Kri stiania 20/2 -18 o
J.nr. 497/18. Forsvarsde partementets arkiv, avlever i ng 1955,
Riksarkivet. Pakke 2867. (Heretter for kortes slik: FDs a rki v
2867).

3.

Kommanderende Gene ral, 12/2- 18.

4.

FDs arkiv 2867.

5.

Ibid.

o.

Ibid.

7.

FDs arkiv 2869.

8.

Se f.eks. skriv fra Jus.de p . til amtsmandeh i .Romsdal amt ,
datert 14/3-18. JN . 2019-1918A. FDs arkiv 2869.

9.

Skriv fra FD ti l Jus. dept ., datert 27/2-18. J.Nr. 3. FDs arkiv
2869. Se og skriv f ra Jus.dept. ti l FD, datert 4/3-18. Jnr.
1633-1918A. FDs arkiv 2869 .

10 .

FDs arkiv 2867.

"Efter de oplysninger som indeholdes i hr. formandens skrivelse
av 28. mars d.a., har deptet intet at bemerke til at der for
tiden ikke foretage s andet for at hindre syndikalistiske personer fra at komme ind i skytterlagene end at det blir uttrykkelig
uttalt i grundregle r nes § 8, at fo lk, som støtter samfunds fiendtlige bevægelser, ikke kan være medlem av skytterlag".
Brev til skytterstyr ets formann fr a FD, datert 25/4-18. Se og
brev fra Jus.dep. 28/2 -18 til FD . JT. 1551-l918A . Begge fins
i FDs arkiv, 2869 .
1

11 .

En slik systematis k gjennomgåelse er vanskelig av flere grunner .
Viktigst er at arkivene, s om blei overlatt Riksarkivet i 1955,
er i så stor uorden, at det i praksis bare er deler av de t som
er tilgjengelig ,
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12 .

I FDs arkiv f i ns de t materia le om slike tiltak bl.a. i pakkene
I 1925 utarbeidet Generalstaben en ~'Oversikt ove r
iverksatte sikkerhetsforanstalt n inger" for åra 1918-24. Oversikten tar bare med det "grøvste", og er derfor ikke fulls tend ig. Her blir · det imidlertid nevnt tiltak ved 2., 4., 5. og 6.
d istriktskommando . Generalstabens arkiv, avlevering 1955 t il
Riksarkivet (heretter forkorta til GS arkiv), pakke 931.

13 .

Et pent utvalg av disse "ryktebrevene" blei samla sammen av
Quisling som dokumentbilag ti l den såkalte "Quislingsaken" ,
som han tok initiativ til våren 1932. En del av disse do kument ene blei offentliggjort i St.t . dok. nr. 5, 1932. Se forøvr ig
"Quislingsaken" i Hovedregisteret, 1932. Originaldokumentene
som blei samla inn til FD, fins i FDs arkiv, 2871-28V2.

14 .

I form av te le gram. Referert i "Gjenpart av 's kri ve l s e date rt
13. februar 1918 fra 5 . distriktskommando til Kommanderende
General. Sikkerhetsforans taltni nger i Trondhjem". G,jenparten
er ikke journalfØrt, GS arkiv 930 .

15 .

Svaret, som også kom i tele grams form, lØd i sin helhet : "Efte r
konferance med statsråden meddeles, at bortfØring av slutt stykker må undgaaes. Hr. Generalen bemyndiges til om nødvendig
at forsterke vakter ved ammunitions- og vaabenoplag ved ekstraordinært indkaldt styrke . Den tidligere paatænkte indkaldelse
av sikre folk bØr bringes i orden, saaledes at den kan skje
ved kort varsel". Referert i samme som note · 14.

16 .

Rapporten er det egentlige innholdet i det skrivet som er nevnt
i note 14 og 15. Skrivet er i to deler, den fØrste orienterer
om saka og nevner den tidligere korrespondansen og det viktig ste innholdet i den. I denne delen er henvendelsen til KG og
KGs svar gjengitt. Den andre delen er ea detaljert rapport i
åtte punkter, og dette er hovedinnholdet i skrivet.

17.

Se side 16. ·

18 .

At befalet i distriktskommandoene hadde en finger med i utforminga av sikkerhetsforanstaltningene kan det knapt herske noen
tvil om. Det er også tydelig at enkelte offiserer stikker s eg
ut som mer aktivistisk innstilte enn andre, samtidig som enke lte
andre klart avgrenser seg . Det vil være av betydelig interesse
å få kartlagt disse motisgelse.ne gjennom en mer systematisk
undersøkelse av befalkorpsets utvikling i dette århundret. Et
bidrag til en slik analyse er gjort av Sigmund Grønmo i
magisteravhandlingen "Militære meninger", Inst. for samfunns forsking, Oslo 1973.
En slik analyse vil kunne avkrefte eller bekrefte den tradi sjonelle historiske teorien som relativt entydig avviser noe n
forbindelse mellom enkelte offi serskretsers manglende kampvil je
i 1940 og aktivistiske standpunkter i mellomkrigstidas milit ærdiskusjon.

2866-2869.
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I denne sammenhe ngen kan det som en kurios:ttet nevnes at det
nettopp var kaptein Carl Erichsen i staben i 5 . distrikts kommando som sto for mye av den korrespondansen som er nevnt
her. I 1940 var Erichsen sjef for l. divisjon, og l e da felt toget i Østfold.
19 .

Fra l. divisjon til gensta "Sikkerhe tsforanstaltni nger", dat .
28/11 1918, J . Nr . M. 1308/18. GS arkiv 930.

20.

Fra l. DK til genst ., dat. 22/2 -18, journalfØrt av KG J.No .
1574/1918. GS arkiv 930 .

21 .

Se Richard M. Watt:

22 .

FDs arkiv 28pO, bl.a.

23 .

Ibid,

"Dare cal l it treason 11 , New York 1963 ..

2868.

F.eks. en hemmelig spansk- fransk avtale mot Komintern§ FDs
arkiv, 2870.
25 .

Generalstabens ette rretningskont or, 13/11-18. J.nr. 2775/18 .
FDs arkiv, 2868.

26.

Sett i forhold til utviklinga i Finland og andre europeiske
land må det kunne slås fast at situasJonen i Norge i all hoved sak var under kontroll . Tross sterk verbal radikalisme" blei
det aldri utvikla noen linje for avgjØrende kamp mot den borge rlige staten, og ledelsen i arbeiderbevegelsen veik tilbake for
å sette hardt mot hardt ved slike provokasjoner som Sulitje l ma
og Kirkenes-ekspedisjone ne.
F.eks . fra "Oversikt over iverksatte sikkerhetsforanstaltninge r
1918-1925", utarbeida av Generalstaben i april 1925:
"Sikkerhetsforanstaltninger i 1918
Aret 1918 var et forholdsv is urolig år med adskillig gjær ing .
Der blev dette år truffet adskillige sikkerhetsforanstaltninger,
men da krigen enda varte, cdnngi kk disse som ledd i nøytralitetstjenesten. Såvel brovakter som magasinvakter var innkalt .
Likeledes var det etablert mil.vakthold ved flere industrie lle
bedrifter og privantlagre .
Civile vakter blev dess uten anvendt i ganske stor utstrekning
også ved de mindre mil . magasiner.
Bevoktningens omfang fremgår av Gen.st.ens raRport av 14/12-18
til KG om "Nøytralitetsverne ts ordning i 1918'.
Foruten den stasjon:Ere be voktninge n hadde vi dette. år Suli tjelma - -,og Kirkenesekspe disjonen.l 1 GS arkiv, 931.
Det kommer her klart fram at "sikkerhetsforanstaltninger" mo t
indre uro blei kamuf lert s om nøytralitetsvakttjeneste.
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28 .

To dokumenter som oppsummerer hovedpunktene i diskusjonene 1
sendt fra generalstaben til FD , begge datert 12/11-18. Et av
dem er journalfØrt: "G . E. J . Nr . 2766/18". (Sannsynligvis
general stabens efterretningskont or). Begge i FDs a rkiv, 2868 .

29.

To dokumenter .

30 .

Dette dokumentet (J .Nr. 2766/18) er stilet til "Herr statsråd
Holdt f odt", og merket "strengt fortrolig". De fØlgende s it atene
ned til note 31 er fra dette dokumentet.

31.

De
fØlgende sitatene er fr a do kument nr.
11
S.K."

32 .

Sitert fra "Gjenpart av Generalstabens telegram av 13 . november
1918 t i l l. - 6. Divisjon", merket "Hemmelig". Gjenparten er
ikke journalført .

33 .

Sitert fr a "Gjenpart av Kommanderende Generals adj utanture ns
skrivelse til stabschefene ved l. - 6. Divisjon, date rt 20/11
1918, 11 ' • merket "Hemmelig" .

34 .

Se s. · 13-15.

35.

Norsk militærtenking og planlegging i mellomkri gstida er et
kapittel fullt av uklarheter og tilsynelatende motsigelser.
Så seint som i 1938, i den siste utgaven av "Felttjeneste II ,
Taktiske direktiver for hæren" går det ikke klart fram om man
oppfatta Norge i en militær defensiv eller offensiv posisjon
i forhold til mulig angrep på landet.

~o,

som bare er merka

På den andre sida er det klart at det ikke fantes noe grunnlag
for en så drastisk overvurdering av egen styrke at man vi lle
s atse på avgjørelse i angrepsøye blikket, med alt på ett kort .
Den strategiske defensiven er et avgjØrende prins ipp for en
s vakere forsvarer som blir angrepet av sterk overmakt. "Den
siste krige n har lært oss at et avvergende (statisk) fo rsva r
ikke lengre er mulig overfor en moderne utrustet angripe r.
Slik er stillingen i dag, og det må enhver offiser være klar
over". (Norsk art . tid s kr. 1948, s. 20.5: 11 Artiller i ets hoved oppgave". Av J.H.N.) "A strategic betreat is a planned
strategic step taken by an inferior force for the purpose of
conserving its strengt h and biding its time to defeat the enemy,
when it finds itself confronted with a superior force whose
offensiv it is unable to smash quickly. But military adve nturists . stubbornly oppose such a step and advocate "engaging
the enemy outside the gates"." ("Strategy in Chinas revolutionary war", 1936. Av Mao Tse - tung).

36.
37.

"Sikkerhetsforanstaltninger i 5. keil\1111andodistrikt", dat. 22/2 -18
I'·1 .R.J. nr. 466/18 . GS arkiv 930 .
"Sikringsforanstaltninger.

16/4-18. M.R. J .nr. 888/18 .

Genst.s

M.~.nr.
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38 .

'' Sikkerhetsforanstaltninger", dat . 4/12-18, M.R.J.nr. 2685/18.
GS arkiv 910.

39 .

"Sikringsforanstaltninger . Iverksættelse. Deltagere" . dat o
12/2-18, M.R. J.nr. 2722/18. GS arkiv 910.

40 .

Resten gjemt bort hos batalj onssjefene, sannsynligvi s i deres
privatboliger. Disse beholdningene dreier seg altså bare
om linjen, i tillegg kommer landevernets.

41 ~

11

Sikringsforanstaltninger .

16/4-18, M.R. J.nr . 888/18 .

Genst. s

M. jrj.r. 714/18".

Dat.

42 .

Dette var i april, - ordninga blei seinere endra og utvida
slik som vist over .

43 .

Se Nils Ørvik: Sikkerhe tspolitikken 1920-39, bind l, side 183
og utover. Reelt sett var det en forskjell at etter forsvarsordninga av 1933 blei ansvaret for hele krigsmaktas ytre s lag ~
kraft lagt på utentiks le delsen, som gjennom sin "forutseende
ledelse" i god tid skul l e varsle fredsbrudd.

44 .

Det samme som i note 38.

45.

Ordrestikkord: "Sikringsstyrken indkaldes". "Hvis telefonen
er brudt, vil politiet gi ordre til sikringschefen, kompanichefene (mitraljØschefen) , administrasjonsunderofficerene og
ordrekredschefene".
·
..

46.

6. divisjons brev av 20/11-18, Jnr. 1546/1918. (Mob.avds .
referanse er påført: Jnr. 3139/1918) GS arkiv, 930:
" ••• Regimentet har ogsaa været betænkt paa at foreslaa fjernet
de til avdelingens geværer hØrende bajonetter. Men regimentet
har opgivet dette, fordi det ikke antas mulig at skaffe bajo netterne avveien uten at vække opsigt - og vækker en saadan
forholdsregel fØrst opsigt, vil det ogsaa snart sive ut, hvor
man i tilfælde har bragt sakerne hen".

47.

Det har vært hevda sterkt i forsvarsdebatten at årsaka til at
landet ikke blei trukket med i den l. verdenskrigen var den
sterke militære beredskapen som gjorde nøytralitetsvakta effe k tiv. Denne tesen mener jeg nå må revurderes og tilbakevises
som uhistorisk. I 1918 var beredskapen beviselig uhyre sle tt.
Jeg behøver her bare å peke på lagring av våpen og tennmekani smer i første linje, og den komplisering av militær planlegging
som fulgte av behovet for planlegging for mange alternative r.
En kan hevde mot dette at fors varet beholdt sin avskrekkende
virkning fordi disse tiltaka var hemmelige.
Dette blir imidlertid en påstanG av spekulativ karakter, et
eksistensforsvar kan ikke baseres på at .enkelte tror at fie nden
tror at det er farl ig. Dette synet kan bare forsvares utifra
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en naiv vurdering av stormaktenes etterretningsarbeide.
Det er grunn til å tro at videre undersøkelser også vil av dekke tilsvarende forhold t i dligere under verdenskrigen. Ut i fra en vurdering av det omfanget ubrukeliggjØringa av våpen
fikk allerede vin te r en 1918, er det sannsynlig at slike tiltak
har vært satt ut i livet fØr. Det er også betegnende at kildematerialet forelØp i g ikke ha r a vdekket noen splid eller uenighe t
blant offiserene av betydning (utover det som er nevnt i oppgava) . Det virker i kke logisk at så drastiske tiltak av så
stort omfang ikke skulle skape indre motsigelser~ Løsningen
må være at det har s kje dd en t i lpasning i løpet av åra fØr 1918 .
1~ 8 .

Nøyaktig 29,14 %. Historisk s t atistikk, 1968. Tabell 135 .
Produksjonsindeks etter næringsgruppe. Basisår 1938 . Tall e t
viser produksjonsnedgangen for bergverksdrift, indust ri og
gassforsyning.

49 .

I budsjettåret 1920/21 va r budsjettet på 72 mill. kr . til
sammenlikning.

50.

Fastsatt av KG etter konferan se med FD. Utsendt med "Veiled ning" i 3000 x til DKene, hØyere militære instanser, samt
generaladvokaten, KG , FD , jus. de p., KA og genst. Kons epte t
til utsending er dat. 11/4 - 22, sjØlve dol.{umeritet med "Regler • • •
osv" samt bilag er journal fØrt av KG Jno. 0860/1922. GS
arkiv 931.
·

51.

Se bilag 3.

52.

Generelle retningslinjer for avdelin genes oppsettinger ved de
forskjellige alternat i vene (mobilisering for ytre krig elle r
indre uroligheter) blei innar beidet i mobiliseringsreglene på
forskjellig vis. Under gjengir jeg hovedtrakka i avsnittet
om mobiliseringsplaner fra mobiliseringsreglenes utgave av 1930
(etter 1927-ordninga) :
"II .
5)

6)
A.
I
Il
III

Mobil is e r ingsplaner

Ved divisjone r , våbe n og t r oppestaber og hos de administrative fagmyndigheter skal det alltid foreligge e n
mobiliseringsplan . Denne plan skal i aen utstrekning
det er nØdvendig være gjort op særskildt for tiden under
og utenfor våbenøvelsene, for sommer og vinter og i til felle for sjøen åpen el l er sjØen sperret. Gjenpart av
mobili~eringsplanen skal finnes i Generalstaben.
Divisjonens mobiliseringsplan skal omfatte:
Divisjonskommandoen .
Opsetning, bekl ædnin g , beifæpning og utrustning, tran ~po rt ,
forpleining og unde r bringe lse.
Divisjonskommandoens mobiliseringstid.
Fortegnelse over arkivsaker m.v. som skal tas m~d i felt .
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B.

c.
I
· II
III
IV
V

VI
VII

kommandoer) som settes opp direkte av divisjon under A •
Bestemmelser for oprettholdelse av orden og sikkerhet
innen divisjonskommandodistriktet.
Sikkerhetsvakter og ordensvern.
Brovakter, jernbanevakte r , telegraf- og telefonvakter e
Sikringsforanstaltninger i grex.~.s e strøkene.
Forbudte områder .
Krigspoliti.
Post- og telegramkontroll, press t~ kontroll.
Etterretningstjeneste".
For resten . av oversikten tar jeg bare med hovedpunktene,
med unntak av bilagslista, som kommer som punkt J :

"D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I

II
III
IV
V
VI
VII

Divisjonens opsetning og sammendragning.
Anlegg av befes tninger.
Etappevesenets opsetning og disponering.
Sikring av stø~ lagre. Evakuering.
RedegjØrelse for hvordan sanitetstjenesten ordnes .
Dampbåter innen divisjonsdistriktet.
Som bilag til mobplanen skal foreligge:
Ekspedisjonsliste som viser hvilke ordrer og øvrige
skriflige og telegrafiske (telefoniske) ekspedisjoner
som skal sendes ut ved mobilisering, og i hvilken orden
de skal sendes.
Oversikt over rekvisisjonsområder med angivelse av
hvem som er rekvirerende myndighet (plasskommandant)
og dennes adresse de forskjellige mobiliseringsdage r.
Fortegnelse over sk,iØnnskommis,ioner innen kommando distriktet med angivelse av hver kommisjons medlemmer
og varamenn for disse . (K.R.R. pkt. 38-40) .
De rekvisisjoner og andre ekspedisjoner som skal sendes
ut ved mobilisering .
NØdvendige instrukser .
Divisjonens krig.sforpleiningsplan (utarbeidet av d ivisjonsintendanten').
Forsvarsplan for vedkommende landsdel og gjenpart
av
forsvarsplanene for festninger innen landsdelen 11 •
1

Utdraget er henta fra: "Mobiliseringsregler for divisjoner ,
våben - (troppe - )inspektører og de administrative fagmyndigheter"
fastsatt ved Kgl. res·. 11/7- 30 .

53.

I mob.oppgjØret for 1934 , oppsettingsplan for ordensverns avdslinger osv. heter det: " ••• etter erfaringer fra 1921 vil alt
befal og ca. halvparten av de menige ha mØtt fØrste dags
middag".
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54.

Et godt eksempel er oppbygginga av l. divisj on, som besto av
avdelinger på begge sider av Oslo-fjorden. Hvis det eksisterte
noen forsvarsplan for dette distriktet, s å kan ikke den ha
. forutsatt at en fiende ville trenge inn i Oslo-fjorden. Dette
ville nemlig uungåelig dele divisjonen i to.
Ser vi imidlertid på di sponeringen av ordensvernavdelingene , bl i r
det mer forståeli go IR3 var e t nØkkelre giment i ordensve rns oppsettingene, det skulle sikre Ho l mestrand, Hvittingfoss ,
Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien/Porsgrunn samt våpenfabrikken på Kongsberg . Reg i mentets geografiske plassering på
Heistadmoen ga det et ideelt ut gangspunkt for raskt å nå disse
stedene, men det var et håpløst utgangspunkt for samoperasj oner
med avdelinger i Østfold, for ikke å si for å overfØre tropper
d it. Dette viste også virkeligheteni 1940, IR3 var et av de
få regimentene som blei fer dig mobilisert, men kapitllerte uten
å ha kommet i kamp, med alle sine våpen og alt utstyr inklusive
våpenfabrikken intakt.
l

55 .

Skriv og telegr am fra l . div i sj on ti l generalstaben, mob avd .
dat. 14/11 - 18, J .Nr . M. 1269/ 18, v iser at flyttinga er beordr a .
GS arkiv 930.

56.

Opplyst i " Oversigt over opbevaring av vaaben og ammunition" ,
ajourfØrt 8/1 - 24.

57 .

Lagringsoversiktene viser dette, se note

58.

!!·oversikt over iverksatte sikkerhetsforanstå.l tninger 1918-1925 11 •
GS arkiv 931.

59 .

Det er her grunn til å tro at de virke lige tallene ligger
hØyere, fordi rapporteringen var både mangelfulle og ikke nøyaktige, noe som framgår av merknadene. Dessuten sier ove rsi kten ingenting om omfange t av sivilt vakthold.
Rapportene for 1921 har åpenbart v~t de mest nØya ktige, for
de andre åra har oversi ktene tydelig preg av tilfeldig rapport ering.

60.

Opplysningene om beredskapstiltak og aksjoner er så mange lfulle ut fra mitt materiale at jeg ikke kan formulere meg
skarpere.

61.

Direktivet er datert Oslo 13. juni 1925, og lyder:

B6.
)

Til chefen for l . - 6. Distriktskommando.
Festn. art., Akershus kommandantskap.
Sikkerhetsforanstaltninger
Om opbevaring av våben og ammunisjon.
Bestemmelser for hvorledes våben og antmunisjon skfil opbe vare s
er gitt ved generalstabens telegram og skrivelse av 20. og 21.
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februar 1918 og ved Kommanderende Generals skrivelse av 3.
november 1921 til Distriktskommandoen.
Generalstabens telegram av 13 . november 1918 om samme sak gjaldt
den daværende spesielle situasjon.
Da det viser seg at der hersker noen usikkerhet på dette området
f astsetter Generalstaben med Kommanderende Generals bemynd igelse
f Ølgende almindelige regler for opbevaring av våben og ammuni sjon:
Distriktskommandochefene (Generalinspektøren og Chefen for
festningsartilleriet) er hver for sitt distrikt ansvarlig for
at de militære våpen og ammunisjonsbeholdninger opbevares på
betryggende måter.
Skytevåben, håndgranater m.v., som ikke ansees betryggende
sikret mot angrep av ondsindede, blir midlertidig å ubrukeligg jØre. Dette skjer ved å fjerne viktige deler som efter
d istriktskommandochefens nærmere bestemmelse opbevares på sikre
steder under betryggende garanti.
For geværenes vedkommende bØr man innskrenke sig til å fjerne
slagfjærer samt tændstempler.
Disse forholdsregler skal foretas ved passende anledning og
med den største diskresjon (Jfr. "Regler for opsetning og
anvendelse av sikkerhetsvakter, ordensvern og jernbanevakter
i tilfelle av uroligheter", pkt. 6).
Disse bestemmelser trer i steden for de i telegrammer av 20 .
februar og 13. november 1918 gitte anvisninger.
Forsåvidt forandringer blir foretatt med hensyn til den nåværende opbevaring, bes dette innmeldt hertil.
Bauck

Ivar Hellesnes

62.

Dokumentasjon av slik usikkerhet fins f.eks. i:
Oberst Laakes bemerkninger i rapport til l. DK, datert
28/12-29. J.Nr. M. 527/1929, GS arkiv 931.
Uttalelse av kommandanten på Bergen befestninger, i rapport
fra 4. DK til KG, datert 11/11-30. Jnr. H. 328/30. GS
arkiv 929.
Rapport fra 6. div . ved gen. Fleischer, datert 31/3-39, J.nr .
l67/39.H. GS arkiv 910.

63.

Et virkelig korrekt bilde av omfanget både i denne tida, og fØr
og etter, vil en først kunne få når en tar de forskjellige ikke militære halv- og hel-fascistiske organisasjonenes virksomhet
med i betraktning. Spesiell betydning hadde de som organise rte
streikebryterbander . Kjernen og en betydelig del av rekrutt -
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'

eringen til disse organisasjonene besto av hØyere og lavere
offiserer. Endelig er en nødt til å se krigsmaktas, p~1itiets
og streikebryterorganisasjonenes virksomhet under ett.
Den mest kjente og berykta aksjonen i tida 1925-30 var gardens
innsats i Julussa-konflikten i 1927.
64 .

Se Ørvik, Sikkerhetspolitikken bind J, s. 110-125.

65.

NKPs tilbakegang i samme periode
mindre. Motsigelsene mellom DNA
som taktiske motsigelser innafor
var på ingen måte avslør·t som et
Øyne f Ør valget i 1933.

66 .

Gjengitt som bilag til skriv fra KG, dat. 13/1-30 til general staben. J.Nr. 65/1930. GS arkiv 931.

67 .

Fra KG til DKene, dat. 13/4-29, J.nr. 3191/28
•
..

68.

Av lØytnant K.S. Langslet. Som en kuriositet kan nevnes at
den samme Langslet i 1940 var avgitt fra generalstaben som
stabssjef for 3. divisjon, som kapitulerte uten kamp etter
avslutta mobilisering.

69.

Fra l. DK til KG:
J.Nr. M. 527/1929.

70.

Laake var i 1940 KG, og blei avsatt av regjeringa på regjeringsmøte 11. april, KG og generalstaben hadde da anbefalt regjeririga å legge ned våpna. Se "Beretning om den norske regjerings virksomhet", Oslo 1947, s. 6.

71.

Fra 2. divisjon til KG: "Sikkerhetsforanstaltninger. Om o pbevaring av våpen og ammunisjon", dat. 6/1-30, H.J. nr. 109/29.
GS arkiv 931.

72.

Fra 3. DK til KG, dat. 17/12-29, Jnr. 30/29 E.

73.

Festningsgarnisonene blei trukket tilbake i 1926, da det ikke
lenger var behov for så hØyt beredskap som i den revolusjonære
perioden fra 1918-1924. Fra 4. DK til KG 1 "dat. 10/2-30, Jnr.
H 105/30. GS arkiv 931.

74.

Fra 5. DK til KG, dat. 31/12-29, M.R.J. nr. 250/29. GS arkiv
931.

75.

Fra 6. DK til KG, dat. 31/12-29, J.Nr. 63, 134/1929. M. GS.
arkiv 931.

76.

Se note 68.

77.

GeneralfelttØimesteren, J.Nr. 25/1930, H. GS arkiv 931.

11

betyr i denne sammenhengen
og NKP blei oppfatta av massene
arbeiderbevegelsen, og DNA
borgerlig parti i massenes

Sikkerhetsforanstaltninger" dat. 28/12-29,
GS arkiv 931.
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78 .

FDS arkiv, 3267:
KOMMAf-J'DERENDE GENERAL

Oslo 25. oktober 1930.

Genst. J.nr. 1506/1930. IV.O

HEMII'fELIG
gjenpart av skrivelse til

3., 4. og 6. Distriktskommando
Til
Forsvarsdepartementet
Sikkerhetsforanstaltninger.
Opbevaring av våpen og ammunition.
På foranledning vil Kommanderende General innskjerpe at det
ifØlge de almindelige regler for opbevaring av våben og ammunition, fastsatt i Generalstabens skrivelse av 13/6-1925, er over latt til Distriktskommandoene - Generalinspektøren og Chefen
for Festningsartilleriet - å avgjØre hvorvidt våbenbeholdninger
skal midlertidig ubrukbargjØres samt hvorvidt ammunition bØr
fjernes fra magasiner og opbevares annensteds.
Angående utgifter ved flytninger m.v. henvises til Kommanderende
Generals skrivelse av 3/ll-1921.
Det forutsettes at eventuelle forandringer blir innmeldt til
Kommanderende General.
79 .

Referert i "PM ang. ·foranstaltninger under sserskildte forhold" .
FDs arki v 4710. Gjengitt i sin helhet som bilag 3.

Bo.

se bilag 3.

81.

11

Fra Feltartilleriregiment nr. 3", dat. 27/l-30.
18/30. GS arkiv 931.

82 .

I 194 0 var obersten general og sjef for 5. divisjon.

83.

Fra I R12 til 5. DK, dat. 28/l-30, J.nr. 34/30, GS arkiv 93 1 .

84 .

Altagaard 4/2-30, J.nr. 2/30 H, GS arkiv 931.

85 .

11

PM angående Regler for opsetning og anvendelse av sikkerhetsvakter, ordensvern og jernbanevakter i tilfelle av uroli ghe ter"
GS arkiv 931.

86 .

Forute n nevnte saker, behandler PMet en rekke beslekta problemer
som var blitt reist av DKene og genst. Imidlertid mindre
sentralt i denne sammenhengen.
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87.

Skriv fra 4. DK dat. 11/11-30, Jnr. H. 328/30, GS arkiv 929,
og skriv fra 4. DK dat. 29/11-30, Jnr. 404/30, GS arkiv 931.

88 .

"Alle" viser her til avde lingssjefene i 4. divisjon.

89 .

Forut for dette skrivet fra 4. DK til KG, hadde alle avdelingene
under 4 . DK skrevet rapporter til 4. DK, som så blei oppsummert i skrivet til KG. Slik kan en få et bilde av hvilke
syn som var vanlige og hvilke som var sjeldne blant de militære
s . ,"efene. E som var sjeldent var det kom andanten på Bergenhus
festning ga . ttrykk for i sin rapport til DKen. Han uttalte
b .a. om de . eksisterende ordninga at " ••• jeg kan ikke forstå
~ et enn atr det ligger oetenkelig nær grensen av lovlighet".
Det betydde imidlertid ikke at kommandanten var en stor demo krat. Som nyordning foreslo han nemlig innkalling a v hele års klasser.

90.

" .• Distriktskommandoen har v:ert inne på tanken om å utnytte
de borgerlige idrettsforeninger samt skytterlagene. Bruddet
innen idrettsverdenene har medfØrt at menn av de sosialistis ke
og kommunistiske organisasjoner er forbudt å stå i borgerlige
idrettsforeninger,- man kan derfor trygt regne med at det er
langt overveiende antall av disse, sikkert 90 %, tilhØrer de
samfundsbevarende partier og s~rdeles gjerne vil stille sig
til tjeneste når det gjelder å avverge angrep på samfundet.
Tidligere forsøk på å utnytte idrettsorganisasjonene ga imidler~
lkæopmuntrende resultat, -eksempelvis forsøket på, basert på
oplysninger fra skiforeningene, å forberede opsetning av ski~
avdelinger. En forhåndsstempling av idretsforeningene som ":
"politiske" vil vel også kunne medfØre uheldige fØlger med
betydelig dårligere ~lgang til disse foreninger.
Skytterlagene står i en annen stilling, fordi de åpent er sagt
å skuJLe tjene landets forsvar, og også fordi de fleste medlemmer
er i noget eldre alder og derfor mere å stole på. Distriktskommandoen mener at skytterlagene bØr utnyttes i heromhandlede
sakt tjeneste". (Jnr. H. 328/30, GS arkiv 929).
·

91.

Innholdet i disse justeringene var reduksjoner fra 200 til 180
mann pr kp, og max 8 mg pr infanteri kp.

92 .

Se note 13 2

93 .

blei innfØrt ved IR3 som et av de f Ørste regimentene ,
i 1930. Dette framgår bl.a. av skriv fra lDK
til KG, dat. 29/10-32, J.Nr , M. 553/1932.

Ordninga

sannsynligv~

94 .

F .eks. gjennom stiftelsen av foreningen
i

1930.

11

Nbrdisk Folkereisning"

95.

?ra FD til KG, dat. 25/ 7-31.

J.nr. 175/1929. 3. GS arkiv 931.

96.

F .eks. artikkel: "Annerkjennelse av Russland. Av kaptein
Vidkun Quisling." "Tidens Tegn";·. 2. okt. 1923, og art ikke l
"Målstrev i Ukraina", et intervju som Quisling skreiv med se g
sjØl for "Norges Kommunistblad", 21. febr. 1925 .
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97. f·.1ed senter i Industriforbundets president, direktør Throne Holst (Freia). En nærmere beskrivelse av disse k'.cetsene vil
temmelig sikkert by på nyttige opplysninger til forståelsen ~ av
tredve og fØrti-åras historie. Her skal bare nevnes en av
': {.uislings mest intime venner, daværende kaptein i generalstaben
A.F. r:rur;the. I 1940 var han major og sjef for generalstabens
mobiliseringsavdeling.

98. Se Sverre Hartmann:

"Fører uten folk", Tiden 1959 (NB1 ) ,

s. 208 osv.
99 . AsbjØrn Lindboe :· "Fra de urolige tredveårene.
tegnelser og kommentarer".

Dagboksned -

100 . Jeg skal her nevne to steder der Quisling sjøl omtale r dette.
Det ene er fra Quislingprosessen. I sin forklaring, sier
Quisling i forbindelse med begivenhetene i 1931/32:
"Mange ganger !iar jeg spurt meg selv: "Har du gjort din plikt
som nordmann, da du ikke slo det i stykker? Du kunne gjort
det. Du kunne ha kastet ut disse folk og satt skikkeli ge folk
på plassene, og Norge hadde vært reddet fra denne katastrofe,
og det var kommet ren luft inn i landet". Det har mange ganger
vært for meg et samvittighetsspørsmål, og jeg betenker me~ ikke
på å si det. Over alle lovene står folkets vel". (s. 336).
Formuleringene "kaste ut", "slå istykker" og "over alle lovene"
er klare nok, når en tar i betraktning at de falt i rettsaka mot
Quisling. Interessant er det forøvrig at både forsvarer og
aktorat unngikk å kryssforhØre Quisling på dette punktet.
:;)et andre st.edet jeg skal nevne er uttalelse av Quisling i et
intervju i Berliner B?;1rsen Zeitung, 23. oktober · l940. Quisling
sier blant annet:
"Norwegen, mussen Sie '\.'J issen, stand um das Jahr 1931 am Rande
einer marxistischen Revolution. Von gevissen Kreissen inner halb und ausserhalb des Landes ist ganz z ie lbe'ii·msst darauf
hingearbeitet worden. Ich bin dann als Kriegsminister ganz
energisch gegen diese Umtriebe vorgegangen und habe mir damit
naturlich der Feindschaft der gewisser Kreise, vor allem des
Herrn Hambro und seiner anhanger zugezogen. Ein grossangele gte r
verleumdungsfeld z ug wurde gegen mir betrieben, mit dem Ergebnis ,
dass schliesslich ein Attentat auf mich im Kriegsministerium
verubt wurde~ Diese Angriffe haben mir aber nicht gehindert,
systematisch Material Uber die marxistische Muhlarbeit in unserem Lande zu sammeln. Auf Grund dieses Materials - ich hatte
eindeutige Dokumente in der Hand - habe ich da~D in April 1932
i m Storting eine Rede gehalten und das Land auf die drohende
Gefahr aufmerksam gemacht. Damit hatte ich nun alle Parteien
ge gen mich, und ct'ie damalige Regierung" - Quisling sprich t
he ute mit einer geringschatzenden handbe 1. '1e gung da von - 11 h a t
geknissen (?) und hat mich fallen lassen, obv.JOhl die Beweise
meine Anklage offenkundig \•Jaren. Ich bin aus der Regierung
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aus ge schieben . Die Frage war flir mi ch damals: Soll ich
Gewalt anwenden oder nicht. Ic h ha~e auf eine Gewaltl~s ung
ver zichtet und habe auf den alten Ge danken einer norw egischen
Vo lksbe wegung zurlickgegriffen. Diese musste nun allerding s zu
einer ausgepra.gt politischen Be v;e gung vJerden, und so ist im
Frlihjahr 1933 Nasjonal Samling entstanden".
Det kan her fØyes til at Quislings gamle kampfelle, Vikt or
I< 0 gens i Frore landslaget, i sin apologetiske bok "Tyskerne ,
Quisling og vi andre", Oslo 191~5, antyder den dristige påstanden at Quisling kanskje tenkte på statskupp i denne tida (side
50).
101.

PJY1 11 et fore ligger både i FDs og i generalstabens arkiver i
den form det foreli gger i i bilag 3. Det foreligger ogs å en
sterkt amputert variant i generalstabens arkiv, og de t er
sannsynlig at det dreier seg om det skrivet som ifØlge "PH" ets
punkt H skulle sendes DKene.
(Se punkt H). rr Pl\1 rret er i ktæ
signert av generalstabss jefen, er fØl gelig iklm sendt ut i
ha.i.'1S navn. Enten er da vanlig rutine fraveket, og dokumentet
oversendt FD "utenom" tjenesteveg, eller så må dette utkastet
ha blitt sendt med som bilag til en annen forsendelse, brev
el. likn.
rr

Det har dessverre ikke lykkes å finne hvilke konkrete initiat iv
som blei tatt utifra dette 11 Pf'.1C'et . Det har heller ikke l ykkes
å f i l"..ne det endelige skrivet til DKene. He r kan det bare
henvises til det allmenne materialet som foreligger om fo rsvars ordninga av 1933, som må antas å ha kommet som et resultat av
planleggingen i denne perioden.
11

Pf'.Jnet er utvilsomt utarbeidet av generalstabens operat ive
avdeling , som i 1931 var leda av major W. Steffens, og Quislings
n:e.re venn kaptein A.F. r·1unthe . Avdelingens to "adjointe rrr var
l Øytnantene K.S. Langslet og o. Lindback-Larsen. Av aspirantene
kjenner vi igjen lØytnant H.P. L 1 0range som også hØrte ti l den
n:ermeste kretsen rundt Quisling. "Pfll "et foreligger i GS arkiv
931, og FDs arkiv 4710 .
102.

SjØl om ordninga med Leid angen fØrst blei 11 le galisert" med
forsvarsordninga av 1933, så hadde den i virkeligheten v::art i
bruk i flere år. I 1933 v oldte det adskillig uro og bekymring
for milit:P..rledelsen da det dukka opp artilder i pressa som avslørte at Samfundsvernet hadde v:7>..rt mobilisert som del a v den
"re gulsere" indre mobiliseringa i 1931. Alvoret i saka - for
den dristige artikkelforfatter riktiwnok - blei med vanlig
milit:BY' logikk utla P' t i et hemmelig PM", som blei avfat ta i
sakens ane ldning : 'ff Når saken såle des har v ~ert betegnet s om
hemmelig, så må hr. f':1elands offentlige oplysninger -helt elle r
delevis -antas å stride i mot gje ldende lov og bestemmelse r • ••
••••• Av hensyn til konse ~vensene bØr det bringes på det rene
hvem h jemmelsmannen er _, for å eventuelt kunne t a forfØyni nger
både mot ham og hr . P. J'. ·I eland" .
(Pf.·I. Civile vakt menn ved maga s inene i Trondheim 1931. Overrettssakf Ører, f a stlØnt fenri k
P. I''lelands artikkel i Dagbladet 29/1-33). 11 GS arkiv 931. Se og
"Den 17.de Iv1ai" 28/1-33 og "Arbeideravisen (Trondheim) 24/l - 33 .
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dokumen ~~c· t

103.

Sist i

104 .

Se bilag 3.

105.

I forsvarsdepartementets arkiver forelig ger det enkelte skriv,
notater og ordreeksemplarer fra tida 1932-33, som ikke lar
seg forklare som "ordinære" ledd i arbeide t . med ordensvern og
sikkerhetsvaktoppsettingene. Noen av disse pa pirene antyde r
en hemmelig meldekjede el.likn . organisert rundt en rekke
personer i generalstaben og forsvarsdepartementet. Det fins
også endel ordreeksemplar er som har krav på betydelig interesse .
Ordreeksemplarene er skrevet ut på maskin, men korrigert med
håndskrift. Det er derfor ikke k lart ~e er i endelig stand
eller bare er utkast. Jeg gjengir under7Slike ordreeksemplarer :
"Nr. 8
Divisjon
Gjenpart 2. D.K.

(bilag 3).

He mmelig.

L

Ordre til l. Divisjon

Efter konferanse med F.D. anmodes Divisjonen herved om uten
opphold aa la innkalle:

L
2.

3.

4.
5.

6.

Alle Sikkerhetsvakter og jernbanevakter som er planlagt
opsat. Vaktene disponeres efter de opgjorte planer.
Det til ordensvern for Oslo bestemte lette regiment bestaaende av Nannestad, Ullensaker og HØland eskadroner
samt Hjulrytterkompani nr. l. Regimentet underlegges 2.
D.K. men forblir inntil videre paa Gardermoen.
Den ordensvern bataljon av I.R.2 som opsettes i Oslo og
er forutsat underlagt 2.D.K. (Garden). ·
Sambandskp. 7. og Ing.R. blir på Hvalsmoen inntil nærmere
ordre men underle gges 2.D.K.
De F.V.A. i Ski distrikt er innkalt samtidig hermed og
Q~derlegges D.K. overensstemmende med F.D.s bestemmelser
av 17/10-1932.
F.V.A. blir snarest mulig aa uniformere, utruste og bevebne
ved D. K.s forsorg.
Kvitterin~ for mottagelsen av nærværende ordre utbes per
omgaaende •

Også likelydende ordre med addressater 3., 4., · 5. og 6. divisjon foreligger, med fØlgende avdelinger beordra innkalt:
"Likeledes innkalles uten opphold :
l

Kp;5/I.R. 8 som er planlagt opsat som
ordensvern paa Malde.
2. landevernskompanier og et mitralj ØseBare til 4. Div. ( kompani av I.R.9 planlagt opsat som ordensvern
Bare til 3. Div. (

~
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Bare til 5. Div .

(paa Be r genhus samt den s om orden svern plan(lagte mitraljØseopsetning paa Bergens befes t (ninge r (Gravdal).
·
(
2 kp . r. + mitr./I.R .l2 , 2 btt . r/A.R . 3
(og en t el . avdel. samtlige planlagt opsat som
(ordensvern i Trondhje m, samt or dens vernavdel (inge ne a v D.R.3.
F. V. A. er innka l t s amtid i g hermed og
underlegges D. K. overensste mmende med F.D.s
bestemmelser av 17/ 10-1 932.
F .V. A. blir snarest muli g a a uniformere, utruste, og bevebne ve d D. K. s forsorg .
Kvittering for mottagelse av hærvæ:c ende or dre utbes per omga aende".

Disse ordreekse mplarene skulle tyde på at det på h Østen 1932
eller noe seinere enten var planlagt en indre mobilise ring
eller fektisk var en s lik mobilisering. Vi ser at det er
oppstått en ny ty pe avdelinger, under bete gnelsen F.V. A. Jeg
antar at dette dreier se g om frivillige avdelinger. Ordreeksemplarene vi s er at "F .V .A." iallfall ikke kan være noen
ordinær reserve, fordi de avdelingene som er beordret oppsatt
av 3., 4. og 5. div. er spesifisert til relativt små avde linger. Og til så små av4elinger kan det ikke ha vært noe
problem å trekke regulære militære reserver fra resten a v
divisjonens oppsettinger. Hvorfor da sette opp "F.V.A." ? En
l øsning kan v::ere at "F.V.A . " betegner spesielt pålitelige ,
frivillige avdelinger som dermed sikrer medvirkning eller i
verste fall nøytraliserer fiendtlig eller uvillig holdning fra
regul ære avdelinger. En legger merke til at det fØrst og
fremst er i Oslo-området at omfanget av innkallinga er be tydel ig.
Ut fr a et slikt resonnement kan disse ordrene meget vel passe
til en situasjon hvor e n militær okkupasjon av Oslo og evt .
Bergen og Trondheim, kombinert med en passivisiering av ..r esten
av landet, - står på dags ordenen.
Det fins også et ordreeksemplar som i klar tekst omtaler e n
slik situasjon; dette er adressert til 4. og 5. DK:
"Da det er tvingende nØdvendig Øieblikkeli g å treffe e ks t ra ordinære forholdsregler i visse deler av landet for å f orebygge en forestående revolusjonær reisning , er bestemt a t bl.a .
Bergen, Trondheim by inntil videre blir militært område. Som
f Øl ge derav trær best ~ mm elsene i Departementets s kr. av 25 . januar
1932 straks i kraft for området. Distrikts kommandoen
underlegges direkte Forsvarsdepart ementet under strengt pe rsonli g ansvar og tar kun ordre fra dette departementq chef eller
den han spesielt bemyndi ger".
Det s kal også nevnes a t det f ins papirer me d milit ære still ingssubstitutter for enkelte offentlige stillinger i Oslo .
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Dette er materiale som alt i alt peker på at det kan ha fore ligget mer enn allmenne planer om statskupp. Det er overveiende sannsynlig at ordreeksemplarene starruner fra Quisling.
Dokumentene som er nevnt i denne noten fins i FDs arkiv, 4710 .

· 106 .

Etter signaturene å dØmme trolig utarbeidet av lØytnant i
generalstaben, Thorleif Unneberg. GS arkiv 931 •

. 107.

Tallene er henta fra avhØringen av oberst Rasmus Hatledal,
Quislingprosessen, Oslo 1946, s. 162-163. Hatledal var i
1940 generalstabssjef. Han sier sjØl i avhØringene at tallene
er omtrentlige.

108.

Som DNAs "militærekspert" hadde Monsen utfoldet en r i k virksomhet .på det anti-militaristiske området, og var ansv c:.rli g
for mye av denne typen materiale som DNA produserte i ffiutten
av tjue åra og begynnelsen av tredve-åra. Ettersom en lang
rekke av disse skriftene endte opp i generalstabens ar kiver ,
kan en gå ut fra at generalstaben vanskelig lcan ha unngått å
fatte spesiell interesse for Monsen. Ellers er Quislings tale
7. april 1932 og hans innlegg i forbindelse med "Quislingsaken"
fulle av hentydninger både til Monsen og en rekke andre poli tikere.

109.

"Quislingsaken" blir vanligvis brukt som betegnelse på den
parlamentariske undersøkelsen som blei satt igang på initiativ fra Nygårdsvold etter at Quisling hadde holdt en tale i
Stortinget i april 1932, hvor han be skyld te DNA og NKP for
å planlegge ~evolusjon og for å være "betalt av f1oskva 11 •
Bakgrunnen for Quislings tale var det såkalte "pepperoverfallet"
· i forsvarsdepartementet samme år. "Pepperoverfallet" blei av
arbeiderbevegelsen oppfatta som en fascistisk provokasjon satt
i ·scene av Quisling sjØl og hans nærmeste. Sverre Hartmann
har i boka "Fører uten folk" (1959) stilt teorien om at "pepperoverfallet" hadde tilknytning til Quislings kontakt og samarbeid med den tyske nazi-spionen Horst von Pfluk- Harttung, som
på diplomatpass hadde organisert våpensmugling til svenske
fascister året fØr. Pfluk-Harttungs forhold til Quislings
virksomhet i 1932/33 har krav på betydelig interessei men er
lite undersøkt utover Hartmanns materiale.
Mens undersøkelseskommisjonen skulle undersøke både pepper overfallet og Quislings beskyldninger (i fØlge sitt mandat),
så falt det første bort p.g.a. praktiske forhold som Quisling
som forsvarsminister i stor grad var h'e rre over. Som dokumentasjon av Quislings påstander produserte FD en stor mengde
dokumenter, hvorav de fleste var mate~iale som genst. etteretningskontor hadde fått tak i ved hjelp av agentvirksomhet
eller direkte overvåking av personer i arbeiderbev.

110.

Stortingstidende 1948, 21. oktober, s. 533.
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111.

Deb a tten om DNAs militær politikk har båret sterkt preg a v
at det har vært operert med forskjellig og motstridende innhold i begreper som "mi l itarisme", "pas ifisme" osv . Jeg
tillater meg å illi~føre f Ølgende bestemmelse av disse begre pene:
Det går et grunnle gge nde skille mellom en militærpoli tikk som
tar ut gangspunkt i fo l kets objektive interesser, og dermed
stiller folkev~pning s l inja opp som en strategisk par ole , - og
på den andre sida en politikk som tar utgangspunkt i de n bestående kapitalismen og dermed det eksisterende militærapparat et. På den måten er kamp mot det bestående milit~rappara t et
nøye forbundet med strategien om folkev~pnin g , og motsat t,
det b li r meningsløst å stille opp en parole for fol kev ~pning
uten at den blir konkretisert gjennom da glig kamp mot all
borgerlig militarisme; konsekvent anti-militarisme. Pa sifis men blir på dette viset en borgerlig forne ktelse av mi l i t s~
maktas betydning, for d i den avgrenser seg mot folkev ~pning a .
Det a vg jØrende skille t går derfor ette r min ~enin g i s ynet
på parolen om folkev ~pninga, og denne parolen blir f ull s t endig
meningsløs hvis den i kke st i lles sammen me d konsekve nt ka mp
mot den borgerlige krigsma kta. Det avgj Ørende bruddet me d
en pro gressiv militærpolitikk fant derfor ste d da DNA f orl ot
parolen om folkev æpning i 1905. Partiet slo så over i pa si fis me i forskjelli ge former, fram til forslaget om vaktvern
som et nasjonalt fors var uten vidtgående endringer av k lasseforholda. DNA unngikk derfor det avgjØrende spørsmåle t om
hvilken klasse krigsmakta skulle tjene, noe det hadde svar t
klart på fram til 1905.
Her er det grunn t il polemikk mot den lettvinte behandl inga
Svein Lundestad gir av dette spørsmålet i sin hovedoppgave :
"Arbeiderpart iet og fo r svaret, 1935-39" ( 1974 ). Han po l e mise rer mot Ørvik og hevder at partiets grunnleggende politi kk
overfor det nasjonale forsvaret fØrst blei endra etter re gjeringsskiftet. Ørvik har imidlertid vist, at forslaget om vakt vernet representerte ove rgangen fra et pa sifistisk til et
militaristisk syn, Han har også vist (Sikkerhetspoliti kken,
s. 128-133) at forslage t ikke representerte noe kvalitati vt
brudd med den eksi s terende krigsmakta, men snarere en s ane ring
og rasjonalisering . Vi kan derfor me d god grunn hevde at det
avg jØrende skillet i militærspØrsmålet gikk da partiet forl ot
folkevæpningslinja.

112.

I f Øl ge Ørvik (Sikkerhetspolitikken, I s. 130 ) deltok Ruge som
landmilitær rådgiver, og orlogskapteinene Steen og Kullmann
som ~Ømilitære rådg ivere .

113.

De tte s pørsmåle t må be hand les i e n breiere sammenheng f or å
b li klarlagt . Hvorf or oppfatt a ikke milit ærledelsen DNA s om
en trusel i 1935? Je g s kal her kort tre kke inn en vikti g
foruts~ing som end ra se g.
I tida 1931-33 reiste arbeide r klassen se g mot virkninge ne av kris a g jennom flere omf a ttende
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masseaksjoner. På Jenne måten blei DNAs sentra le le de lse
harc\t pressa, og utad tvunget til å føre fr am endel av massenes
krav. S jØl om de etter evne pr Øvde å bremse masseaksjonene
ogs å i disse åra, kom deres reformis tiske po litikk og brudd
med marxismen fØrst i sin hele bredde t il uttrykk etter at
O.e verste virkningene av krisa hadde lagt seg. Da kom hovedavtalen, og en lang rekke andre Ølmnomiske refo r mer som på
av g jØrende vis styrka monopolkapitalens stilling. Denne
politi kken på det Økonomiske området skapte et klart gru11..nlag
for enhet mellom DNAs ledelse og monopolborgerskapet.
På den andre sida er det klart at de mest reaksjonære skikta
innafor det hØyere borgerskapet nettopp fantes i milit=arledelsen, og det er liten grunn til å tro at den Økonomis ke
politikken skulle skape noe grunnlag for e nhet her, så lenge
de ikke gikk inn på en reell auke i bevilgninger til krigsmakta. fVIilitærledelsen kunne imid lert id lite g j Øre for å
skape noen enhet i de hØyere borgerlige ski kta nettopp på
grunn av den Økonomiske politikken til DNA.
Dette kom også til uttrykk gjennom at aktivister som Trone
Holst var blitt satt mer på defensiven (i 1933 blei han kasta
som president i Industriforbundet).
· 114 .

Den ordensvernavdelina som blei danna av avdelinger fra He cl mark Dragonregiment nr. l (DRl) og Vesto pp land Dragonregiment
nr. 2 (DR2) var satt opp som en spesielt mobil avdeling som
s kulle kunne settes inn soni "brannkorps" i hele distriktskommandoens område. Den blei kalt "L lette korr.s", og dens
"fredsorganisasjon 11 blei kalt "L lette regiment'.
På tilsvarende vis var det satt opp 2. og 3 . lette korps, men
de var ikke øremerka spesielt for Oslo. Ordninga med disse
"lette korps" oppsto i begynnelsen av 30-åra, og hensikten
var å utnytte til fulle kavalleriets store bevegelighet også
til ordensvernavdelingene.

115 .

Skriv fra 2. DK til KG, dat. 10/3-33, H.J. nr. 134/33. GS
arkiv 931.

116.

Oversiktskarter fra 33/34.

117.

"Revisjon av 2. Distriktskommandos silæings plan", H.J. nr.
97/1937. GS arkiv 929.

118 .

10/3-33 blei oberst Melhuus, generalinspektøren for Infanteriet,
beordra av KG til denne dobbelt-kommandoen. Operativ avdeling
(generalstaben) j.nr. 150/1933 O.GS. arkiv 931.

119.

I motsetning til krigsoppsettingsplanen for hØyere staber, pom
foreskreiv en brigadekommando. Skriv fra 2. DK til KG, dat.
2/3-36, H.J. nr. 104/36. GS arkiv 930.

120.

Se side 52.

GS arkiv 931.

www.larsborgersrud.no

161

121.

Vi kjenner til omlegginga av IR3 og forslaget om omlegging
av IR9 og IRlO.

122.

"'r il generalstabens operative avdeling", dat. 13/1-37, J.nr.
7/J7. M. GS arkiv 929.

123 .

"J.evisjon av 2 . Distriktskommandos si kr ingsplan", dat. 20/2-37,
H.J.nr. 97/1937. GS arkiv 92 9.

12 ~- .

I 11 Regler ••-.(osv.)" fra 1922 var dette prinsippet lagt til
grunn. Se side 57.

125.

Se side 43.

126.

Kommanderende general, dat. 26/5-37, J . nr . 284/1937.
910.

127.

"Regler for anvendelse av ordensvern m.v.", d at. 18/6-37,
J.nr. 3 888-37 P. GS arkiv 910.

128.

Oppsettinga av egne jernbanevakter falt bort i 1934. Dette
forhindra imidlertid ikke at DKene kunne disponere ordensvernavdelingene som jernbanevakter etter behov. I skriv "Regler
for opsetning og anvendelse av sikringsvakter og ordensve.rn i
tilfelle av uroLig heter", J.nr. 1463/1937 III (operativ avdeling, generalstaben), blei det presisert for l.DK at det var
anlednin g til slik disponering på tross av den prinsipielle
endringa i 1934. GS arkiv 929 ..

129.

"Regler for opsetning og anvendelse av sikringsvakter og ordens vern i tilfelle urol;igheter. Uttagning av pe rsonell", J.Nr.
M.367/1937. GS arkiv 929.

130.

11

:l1e g ler for opsetning og anvendelse av si kringsvakter og
ordensvern i tilfelle av uroligheter" . J. nr. 2276/1937 III.
GS arkiv 929.

131.

Approbasjonen til 4. DKs forslag, dat. 25/11-37, J.nr. 2986/1937
GS arkiV 929.

132.

Auka i oppsettingene kan godt belyses med et eksempel fra 4 .DK,
som innmeldte sine Endringsforslag i skriv "Reg ler for opsetning
og anvende lse av sikringsvakter og ordensvern i tilfelle av
uroligheter. Uttagning av personell", dat. 18/11-37, J.nr.
117/37. GS arkiv 929.

GS a rkiv

4. DK skreiv at sikringsvaktene var satt opp som etter krigsoppsettingsplanene uten endring fra tidligere år. For o"rdens vernet skreiv DK at man hadde utarbeidet en ny plan som bygde
på innkalling av feltavdelingene etter de oppropslistene som
gjaldt for mobilisering. Det ser altså ut som om 4. DK fikk
avslag på sine for s lag til revisjon av ordninga i 1930 (se .
So 61 ).
Fram til 1937 be.sto ordensvernet av ca. 2000 mann fra
mange forskjelli ge avdelipger, det ti~varte to feltbataljoner
og 4 landeverns kp' er.
www.larsborgersrud.no

162

I oversikten fra 1933 sto DK'en oppf Ørt med 8 kp 1 er , oppsettinga må alts å ha blitt auka i tida 1933-37. I 1937 fore sl o imidlertid DK,en feltmessi g opps a t t en bataljon og to l~.
kp' er fra IR9 og tilsvarende fra IRlO, tils a mmen 14 kp !er .
I tille gg blei det foreslått et arti l leriba tteri og en sveit
på 3 fly.
KG ~ a p proberte ikke flys ve iten, men ellers blei
oppsettingene som DKen haddeforeslåt t. De t var altså en me get
betydelig auke åv ordensvernet.
133.

Skriv fra l. DK til KG: "Sikkerhetsforansta ltninger vEdARl ,
3 iler til ordensvernet," dat. 22/3-33, J .Nr . M. 125/1933.
GS arkiv 931 .

134 .

Samme s kriv .

135.

" Oversikt over forberedt opsetning av sikkerhetsvakter,
ordensvern og jernbanevakter i l. kommandodi strikt", dat .
i.DK, Fredrikstad 6/2-23$

136 .

"OVersi kt over forberedt opsetning av sikringsstyrker innen
l. kommandodistrikt 1936".

137.

Det hersker endel uklarhet m.h.t. ARls oppsettinger. Oberst
Sverre Refsum, nk ved regimentet i 1940, hevda at det fØr
1930 var planlagt oppsatt 4 bataljoner, hver med to batterier
(8 ) feltkanoner (7,5 cm), 4 felthaubits (12 cm) og tre posisjonskanoner (10,5 cm). Dette var maksimal krigsoppsetting ,
satt opp ved alminnelig mobilisering (krig). I 1940 var det
derimot bare planlagt satt opp to bataljoner: I/AR l, betekna
den "lille" bataljonen (ett batteri på 4 feltkanoner og ett
på 4 felthaubits og II/AR l betekna den "store" bataljonen
me d to batterier feltkanoner og ett ba tte ri felthaubits) .
Resten av skytset fra ' de tidligere oppsettingene in~gikk som
reserve . Refsum hevda også at bataljonso ppsettingene var
redusert til ca . 700 mann a ca. 150 pr. batteri. Opplysninger
fra militærkalenderen/1940 kan imidlertidtyde på at Refsum~
opplysninger er for snaue. Det er også en muli ghet for at det
kan ha skjedd endringer i AR ls oppsettinge r vinteren/våren
1940 etter at militærkalenderen var ajourf Ørt. Det er imidler tid også klart at oppsettingene bygd på Refsums opplysninger
ligger k lart i overkant av den tidligere ve d overgang til bruk
av feltoppsatt I/AR l som ordensvernavdeling .

138.

"Ivlobiliseringsterminen for sikringsvakter og ordensvern. For håndsunderretning til befal ved sikring~vakter". J.nr. 978/
1938 .III. GS arkiv 910.

139.

Bakgrurmen for 3. Dl}s henvendelse var at en offiser i Kristiansand var blitt plassert i begge oppsettingene. Det går fram
av KGs skriv at det v~r henvendelsen fra ).DK, datert 30/3-38
som var den utløsende faktor for KGs initiativ. Den falt altså
foran i tid.
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140.

Skriv 11 1'1 obiliseringstermi·
ringsva kter o{? ordensverL .
?orhåndsunderretning ti befal ved si ' ng sva:kter', J . nr.
73/38.H ., dat. 26/l~-38. GS arkiv 910.
Skrivet til DKene og KA er dat. 24/5-38, Jnr. 1412/1938 III,
til FD og jus.dept . 23/5-38. Hv is Monsen ikke har fått dette
skrivet, må det ha foreligget en veritabel sammensvergelse
i departementet .
Det skal her nevnes at det også blei utarbeidet en ny i nstruks
for rekvisisjon av milit~ tropp mot f olket, i rundskriv f ra
jus.dep. dat. 9/5-38 til fylkesmennene . Det er undertegna
av Trygve Lie. GS arkiv 910.
-~
)
11

11

142.

f•'ied påskrift:

143.

I skriv

Regler for opsetning av sikkerhe tsvakter og orde nsvern i tilfelle av uroligheter. SjØforsvare t 11 , dat . 25/2 -39 ,
fra 4.DK til KG. Jnr . 57/39. GS arkiv 910.

144.

Skriv fra KA til KG, dat. 28/l-39, Jnr. 1645/38 III.
arkiv 910.

G

146.

Helt ajour pr. 19/9-38

•

GS arkiv 910 .

11

Fra KG til KA, dat. 26/4-39, Jnr.

448/193~

GS

GS arkiv 910 .

Det kan v~e grunn til å ~~ytte noen generelle kommentarer
til DNAs militærpolitikk i slutten av 30-ta llet . En rekke
framtredende personer intilafor venstreflØyen av det nåv~ende
sosialdemokratiet (f.eks. Berge Furre) har stilt opp Koht og
Nygaardsvolds DNA som politisk ideal, deres nØkterne · holdning
til milit~apparatet og ikke minst deres alliansefrie sikker hetspolitikk, er blitt stilt fram som NATO-politi kkens rake
motsetning.
Såvidt jeg kan bedØmme er denne vurderinga bygd mer på
s,ekulasjoner enn på historiske fakta. Før st i forholde t til
den spanske borgerkri gen og deretter i Finland skrigen, fØrt e
DNA en "nøytralitetspolitikk 11 som objektivt tjente den tys ke
fa s cismen. IV!angelen på lwnkrete milit~politiske analyser, f.eks. en undersøkelse av om hvorvidt det b lei sendt milit ær hjelp til Finlandsfronten i all hemmelighet o.likn . - gjØr at
vi forelØpig ikke kan si mye om hvor langt denne objektive
st øtta gikk.
Også i sikkerhetspolitikken i Norge er det nødvendig å gå til
de fakt iske militærpo litiske disposisjonene for å kunne fast slå hvilken ~bjektiv karakter politikken har. Det står fa st
at DNA overtok et omfattende kontrarevolusjonært milit~ 
apparat, og effektiviserte og bygde det ut fram til 194 0.
Dette faktum er blitt ·mØtt med en rekke innvendinger på det
subjektive planet. Det er blitt hevda at sannsynligvis var
dette et nødvendig kompr omiss, og at det ikke var et resultat
av DNAs subjekt i ve vilje. Til dette vi l je g bemerke at det
sjØlsagt er mulig at det er korre kt, men det behØver ikke være
korrekt. For å fastslå karakteren til subjektive polit iske
utsagn, må det foreligge en objektiv analyse av hvordan denne
politikken blir satt ut i livet. Da DNA overtok den politis ke
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administrasjonen av statsappa ratet, måtte de umiddelbart til fredsstille de nødvendige krava til beskyttelse av statens
sikkerhet. .Men på sikt kunne DNA påvirke denne politikken i
en eller annen retning . Når vi da f.e ks. finner at justisdeparte mente t under Trygve Lie så seint som i 1938 lot utarbeide
en ny instruks for en meget vidtgående tolking av loven om
rekvisisjonsrett ved indre uroligheter, som var vedt att som et
direkte beredskapstiltak mot arbeidskampene i 1933, kan ikke
dette t olkes som et kompromiss av samme karakter . Her er det
også all grunn til å leite etter aktiv politikk . Jeg vil
hevde at de reformene i ordensvernordninga som kom i 1938 og
1939, ikke minst den omfattende revis jonen av reglementet i
slutten av 1938 må ha satt både forsvarsminister og j ustis minister inn i si kke~hets foranstaltnin gene ned til den minste
detalj. Det blir på de nne bakgrunn helt uholdbart å hevde at
DNAs ledelse ikke skulle ha kjent til ordninga, eller at deres
politikk ikke skulle vært å opprettholde den.
Det har vært retta som i~~vending mot min diskusjon av DNAs
politikk at den er insinuerende. På den ene sida antyder den
at DNAs ledelse var villig til å bruke milit:e-.cmakt mot indre
uro, streiker o.l., men på den andre sida stiller jeg ingen
teori om dette til diskusjon . I og for seg ville dette vært
en korrekt kritikk hvis mitt tema hadde vært en nærmere undersøkelse av DNAs milit~politikk. Det er det imidlertid ikke.
f·1in oppgave har v:ert ?: påvise eksistensen av det indre mili tærapparatet, ubrukeliggjØring av våpen og undersøke hvilken
betydning dette kan ha fått i 1940. Jeg har derfor måttet
avstå fra en lang rekke spekulasjoner som i og for seg kunne
være viktige nok å ta opp. Det materialet som jeg har lagt
fram som angår DNA, peker i en retning etter min mening. Det
viser at DNA faktisk opprettholdt og utvikla det indre milit ærapparatet . Videre unde rs økelser er nØdvendige for å kartlegge
d~n ove r bygginga dette fikk i DNAs politikk, hvordan Monsen,
Lie og andre tenkte, og hva som kan ha skjedd på kammerset.

147.

Feltbrigadene skulle settes opp som nØytralitetsvakt . l.
feltbri gade besto av 4 infanteribataljoner og en artilleribataljon, samt tren, stab og ingkp. Rekner vi en bataljon til
sikkerhetsvakt, ser vi at oppsettingene er like.

148.

De seineste oversiktene jeg har funnet er fra 1937. Det er
imidlertid ingen grunn til å anta at det har skjedd prinsippielle endringer 1937-40. Jeg har ikke funnet dokument asjon av
innvendinger eller tvil mot ordninga overhodet, og en omle gging
i disse åra kunne vanskelig skje uten å ha satt spor i arkivene .

149 .

Det er grunn til å tro at også disse hullene kan tettes ved
mer systematisk gjennomgang av arkivene.
\

150.

Gen emaj John HØgevold: "Hvem sviktet·?" Oslo 1974 , s. 50 .
HØgevold tjenestegjorde i generalstabens mobiliseringsavd~ i

'1940.
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NOTER TIL DEL II

l.

Innstilling fra Unders økelseskommisjonen av 1945, bind 1 -6.
Utgitt av Stortinget, Oslo 1947 .

2.

Uenighet om tidspunktet for vedtaket . Se side 195, bind 2 .
Undersøkelseskommisjonens innstilling.

3.

UKs innst . bind 2, s. 194-197.

4.

Ut fra dette trakk UK sin konklusjon : "Kommisj onen er kommet
til det resultat at det ikke kan ha foreligget en regjeringsbeslutning f~r 8. apri l om innkalling av nye tropper . De foreliggende opplysninger er for uklare og motstridende til at en
kan legge dem til grunn for Kommisjonens avgjørelse" . s . 197
bind 2.

5.

Generalstaben plusset på 5. brigade på eget initiativ, ifØlge
UK, 2 side 205.

6.

Her anføres også andre argumenter for en slik slutning . S 212 .

7.

Ljungberg antyder at årsaka kan
fØr ordren kom fram.

8.

Han huska ikke til hvem.

9.

Mobiliseringsregler for Landforsvaret . A. Almindelig del.
Fastsatt ved Kgl. res. av 24. juli 1935 .

v~e

at generalstaben evakuer te

Side 205.

10.

UK side 213 .

11.

Gen.maj. John Høgevold: "Hvem sviktet", Oslo 1974, s . 124.
Høgvold var i genst. mobiliseringsavdeling i 194 0, og det er
liten grunn til at han på dette punktet ikke skulle hevde et
syn representativt for genst.

12.

Undersøkelseskommisjonens innstilling, II, s. 204.

13.

tl!ob.regler for Landforsvaret.

14.

Også erkjent av UK, II s. 102.

15.

FØlgende reglementer er gjennomgått for denne perioden :
"Mobiliseringsregler for fæstningsartilleriet". Av de n
kommanderende general under 23. december 1911 fastsat til prøve
indtil videre fra lste januar 1912.
"Utdrag for fordelingsunderofficeren av Mobiliseringsreglene" .
Gjældenae for samtlige vaaben- og troppearte r, 1915.
"Utdrag av Mobiliseringsregler for Hærens avdelinger".
Til bruk ved fordelingstjenesten, 1930.

Definisjoner, s. l.
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"Ut drag av mobiliseringsregler for landforsvaret" .
Til bruk ved fordelingstjenesten, 1934.
" Mob ilis eringsregler for divisjoner~ våben (troppe) i n s pektører
og de a dministrative fagmyndigheter'.
Fastsatt ved Kgl. r es . av 11/7-1930.
"r·1obi l iseringsregler for landf orsvaret " .
Fastsatt ved Kgl. res. av 24. juli 1935 .
Utvalget er be grunnet av foreliggende materiale i Hærmus eet og
FKA. Det for eligger dessverr e ikke komplette sett med re g l ementer .

16.

Mob.re gler for landforsvaret, 1935; s . 24, kap. IV: "r·1obiliseringens utføring ved delevis mobilisering".

17 .

Om telefoninnkalling pkt. 6, s. 3. Om bruk av telegraf ved
delevis mobilisering pkt. 47 a, s. 24.

18.

Se s. 78 og utover.

19.

Je g skal her anføre to sitater fra de to reglementene, som
relativt enkelt lar seg sammenlilme. FØrst fra "Re gler for
opsetning og anvendelse av sikkerhetsvakter og ordensvern i
tilfelle av uroligheter", pkt . 21, 1938:
"Til innkallelse pr. post av mannskapene anvendes M-skjema 3
i almindelige konvolutter uten utstyr som kan betegne brevet som
militær tjenestesak, og frankert med almindelige frimerker."
Så e t utsnitt av "Mobiliseringsregler for landforsvaret .
A. Almindelig del. pkt. 6a". 1935:
"Ve d delevis mobilisering, ved mobiliseringsøvelser og ved stil le
mobilisering sendes personlige ordrer ti l hver enkelt mann skriftelig i posten (no t e : Innkallingsordrer for hver mann som
er d isponert i mobiliseringsterminen, skal t il enhver tid li gge
fer d i ge til sending). Telef on må ikke brukes, med mindre ordr e
er mottatt fra Kommanderende General om å gjøre det.
Til skrifte li ge ordrer i posten brukes skjema l for befal av
sersjant eller hØiere grad, skjema 3 for korporaler og menige ,
og i begge tilfeller konvolutt skjema 2.
Skal utenriks permitterte kalles inn sendes ordren fortrinnsvis
tele grafisk. Sendes ordren skriftelig i posten , brukes alminde lig konvolutt uten stempel eller merke. Brevet rekommanderes .
I telegrammet eller den skriftelige ordre må ikke anføres noe
som kan gi uve dkommende oplysninger om mobiliseringen. Således
må ordene "mobilisering", "krig", el. lign . i kke brukes"
Vi ser at den eneste praktiske fors kjellen i innkallingsmåt ene
er at mob.reglene å pner for bruk av tele fon og telegraf i til www.larsborgersrud.no
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legg til innkalling pr. post. Og det er jo rimelig , fordi
punktet også omhandler innkallingsmåten ved delvis mobilise ring
og mobiliseringsøvelse.
Sakens kjerne ligger forøvr i g i
sjØlve uttrykket "stille mobilisering" . Den eneste i nnka l l ing
som var stille var jo nettopp pr . post .
20.

I kap. IV "Mobiliserings utføring ve d delevis mobilisering"
(s. 24 i mob.regler fra 1935) kan vi lese fØlgende : " Overskudd
av personell sendes hjem fra mobiliseri ngsplassen" (pkt f) o
Dette punktet må gjelde den stille mobiliseringa . Et av de
viktige punktene i den delvise mobiliseringa var jo nettop p
at det var en begrensa oppsetting, hvor man skul l e innkal le
det antall mannskaper og avdelinger KG fant behov for. Hvor
skulle da behovet for å sende deler av disse heim i g jen
umiddelbart komme fra?
Men hvis vi ser tilbake til hovedargumentasjonen for å slå
ordensvernsmobiliseringa sammen med den delvise mobiliseringa ,
ser vi at det viktigste punktet i den var å slippe ordninga
med utplukking av pålitelige mannskaper. Reint prakt i sk kunne
ikke dette skje på annet vis enn at mannskapene blei sikta ved
mobilisering, og de upålitelige tatt ut av avdelingene . fv'Ien
som vist i del I, så kom endringa først i 1937, og derf or står
dette punktet under kap. IV akkurat som inn.kallingsmåten for
de to formene for delvis mob står her.

21.

Se side 81 og utover.

22 .

UK antyder at regjeringen kan ha betraktet dette for provose r ende : Bind 2, s. 213.

23 .

Undersøkelseskommisjonens innstill ing, bind 2, side

24.

UKs innst. bind 2, side 213.

25.

Oberst Ljungberg var sjef for IR l.

26.

!!Ve d Ol-!-00-0500-tiden fikk divisjonen forbindelse pr. telefon
med Generalstabssjefen i Oslo som ga en forelØpig meddele l s e
om at divisjonen skulle mobilisere "hvis det er mulig" og a t
telegraf isk mobiliseringsordre var under utarbeidelse i
Generalstaben.

2 11~ .

Divisjonssjefen bestemte seg da til å gi en forelØpig ordre .
om alminnelig frammøte straks •••.. () •••.•• Innen denne ordre ·.
var telefonert til alle, kom den telegrafiske mobiliserings ordre fra Kommanderende General." Fra operasjonene i Østfold ~
s. 38-39. Den beskjeden l. divisjon fØrst fikk fra genst . om
mob "hvis det er mulig" står i skarp motstrid til opplysninge r
fra ge nst . Det er imidlertid vanskelig å se noen grunn til at
denne beskjeden ikke skulle være gjengitt korrekt .
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27.

Se note 49, hvor dette er behandla i en breiere samme nheng .

28ø

Se. side 98.

29.

Se side 117.

30.

Disse stillingene, og spesielt de ve d Fossumbrua og Langene s brua, blei brukt med stor suksess av tyskerne. i 194 0 .
Se note 77.

31.

IR 2 hadde sine magasiner på Akershus og HovedØya, mens oppsettinga skulle skje på forskjellige skoler i Osloo

32.

Se side 117 .

33.

Se side 108 og utovere

34.

UKs innst. bind 2, side 27.

35.

Det var KG som var ansvarlig for utarbeidinga av forsvars planene for l . og 2e divisjons område (Østlandet).

36.

Slik FKA pretenderer å gjØre.

37.

UK diskuterer in:Qgående om KG var ansvarlig for forslag om
mobilisering utifra "Instruks for KG", fastsatt 20 . nov . 1930,
og refererer Ruge og FDs syn på dette i brev av 1946 . UK
trekker ikke SjØl noen konklusjon. KGs ansvar for mob o beredskap er ikke diskutert, men må betraktes som implisitt akseptert
gjennom godkjenninga av utsettelsen av l. mob.dag, som reelt
var et mobiliseringsforberedende tiltak (sjØl om det i denne
sammenhengen må antas å ha svekket beredskapen) .

38.

Under kapittel III : "Mobiliseringens utfØring ved alminde lig
mobilisering". s . 20-21.

39.

UKs innst. bind 2, side 207.

40.

UKs innst . bind 2, side 104.

41.

Riktignok har UK utelatt en del av premissene :
"De inkomne rapporter fra nøytralitetsvaktsoppsetningene
hØsten 1939 har vist at avdelingene neppe vil klare å over holde de gjeldende mobiliseringstider med mindre de får en
noenlunde rommelig tid til å rå sig på.
Imidlertid må en være forberedt på at det under våre f orhold såvel når en alminnelig mobilisering som en delevis sådan er
å forutse- vil bli vanskelig osv".
En ser at den fullstendige begrunnelsen til KG delvis tar utgangspunkt i oppsetting av nøytralitetsvakta, delvis i r e gjer ingas vilje til mobilisering, mens UK har barbert det ned t il
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regjeringas ansvar .
739.
42.

Genst. II . avd.,

J~·nr.

ll~S8/40.

GS arki v

Det som foregikk på generals tabe ns møte på Rena, om kvelden
l O. april, er blitt referert av statsråd Terje Vold, som delt ok
på møtet. Referatet er gjengitt i Johan Nygaardsvo l d : "Bere tning om den norske regjerings virksomhetn, s. 6-8 (Oslo 1947) .
'
På møtet uttalte KG at generalstaben hadde vanskelig f or å
vite hvem som faktisk var regjeringa, og at man nå ent en måtte
fortsette forhandlingene med tys kerne eller kapitu lere beting elseslØst. Ingen av generalstabens offiserer som var tilst ede
hevdet noen annen oppfatning .
Om kvelden samme dag blei KG kalt til regjeringa på Nybe r gsund og gitt avskje d. Til ny kommanderende general b lei ut nevnt oberst Ruge.

43 .

Plan for h~ens ordning.
av 10. februar 1933.

44.

IR 3s kapitulasjon var et godt eksempel på den kjensgjerning
at ordna mobilisering, oppsetting under trygge forhold med
relativt sett god væpning og utrustning,- ikke var nok til å
utløse krigshandlingene mot tyskerne i 1940.

Fastsatt ved .st9rt ingets beslutning

IR 3 er et viktig eksempel også i en annen sammenheng, det var
nemlig den eneste avdelingen hvor misnøyen med den mil i t ~ e
ledelsen slo over i åpent mytteri. Etter at den ca . 2500 manns
store styrken var kommandert til å overgi seg til en handfull
tyskere den 13/4, nekta en del lavere offiserer og mannskaper
å etterkomme ordren. De samla sammen e n del våpen , og dro
over Notodden mot Vinje, hvor de gjennomførte en effektiv
geriljakrigfØring som bandt større tyske avdelinger i strabasi-øse operasjoner til ut i mai.
På denne måten kom motsigelsen mellom kapitulasjonslinja og
kamplinja klarere til uttrykk både blant soldate ne og befalet
i IR3 enn i noen annen avdeling i l. divisjon. FKAs framstil l ing om IR3 har imi d lertid prestert det kunsts tykket å unnla t e
å ta oppgjØr både med ~egimentledelsen og mytteristene. (Se
"Operasjonene i Kongsberg, i Telemark og i RØ l dal" -' ' " Kr i gen i
Nor ge" ). Tyske rapporter oppgir 200 maskinge værer, 50 2 cm
kanoner og 40 l+O mm luftvernartilleri som krigsbytte. Kongs berg Våpenfabrikk hadde også feltartilleri under produksjon,
som kom t yskerne til gode etterhvert som det blei fe rdi g, siden
det ikke blei g jort noen forsøk på å Ødele gge fabri kken fra
norsk side.
Det er vel ingen overdrivelse å hevde at IR3s kapitulasj on sammen med 3. divisjons kapitulasjon med en noe st ørre s tyrke
under liknende forhold i Setesdalen to dager s einere - ut g j Ør
et av de svarteste kapitlene i moderne norsk krigshistorie o
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45.

IR 3 hadde også en bataljon på nøytralitetsvakt i Kris ti ans and .
Se Forsvarets krigshistoriske avdeling: Operasjonene i Østfo ld
(Krigen i Norge), s. 47 . Oslo 1963.

46.

Av oberst Schnitler, fungerende kommandant på Akershus . AvgjØre l s en blei tatt i samråd med politisjef Welhaven og Nygårds vold pr. te lefon fra Hamar. Den omfatta også Kjeller f l y plass,
og f Ørte med seg at avdelinge r fra garde n blei komm~~d er t i nn
i forle gningene sine og avvæpna, og at avdelinger av I R 5, som
var transportert til Oslo om morgenen 9. april blei ove rgitt.

47.

nSpiller- gruppa" på retur· fra r øvertoktet mot Elverum . Spille r gruppas minneri ke ferd fra Oslo til Midtskoge n og tilb ake e r
framstilt i FKAs bind l om krigen i Norge i 1940, s. 78-115.
98 tyskere forserte på denne turen ca. 1300 norske soldater,
tok over 500 geværer, 4 feltkanoner, en mengde mitral jØser og
andre våpen som bytte. I tille gg.tok de med seg ca. eo off i ser er s om fanger . FKAs framstilling gir et god t eksempel på hvordan tyskerne brukte hØye norske offiserer til å avvæpne de
norske avdelingene.

48.

Illustrert ved at det på Fredriksten blei samla ca. 200 off i ser er som var blitt tatt til fange ved Espa og som hadde overgit t
seg på Kongsberg.
Rapport fra ma.j. Harald Hovind til FKA 13/l-59. De tre regi mentene må tilsammen ha hatt beholdninger på 12 -15000 ge værer
og karabiner .

49.

I&ensk presse verserte i midten av april (ca. 17. april)
fØlgende artikkel:
"Forsvarerne ble lurt ved falske ordrer".
Nogonstans i Norge, tirsdag (T.T)
Norsk Telegrambyrå meddelar: Många rykter om forader i och om
den verksamhet, som i Norge be dr ivas av anhengar av Qui sl ing,
utspridar f.n. från Oslo, men bBra mottages med all reservati on,
fBrklarar man på norsk regeringshåll. Vad som ar rikti g ar ,
at det på militært håll uppstod stor fBrvirring genom de
me ddelanden, som i norsk regerings namn sande s ut ei blot t fr ån
Oslo utan från andra telegrafstationer innan de olike be fal s havarna kornmo underfund med, at meddelap.de.na icke harorde fr ån
kungliga norska regeringen, framhåller man.
I nors k regeringskretsar återges s om exempel r apporter, som
regeringen· mottagit, och vari det bl a heter: Till general
Erichsens trupper i Ostfold sandes gång på gån g meddelanden om
at regeringen givit Brder om at de skulle kapitulera, och det
var et ogonblick då general Erichsen sjalv trodde detta."
I FKAs framstilling er det skapt et bilde av utviklinga av f e lt toget som er prega av at divisjonsstaben hadde planmessig
kontroll over situasjonen. Dette bildet stemmer ikke overens
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med en lang rekke andre beretninger. Den artikkelen som e r
gjengitt over, ble bl.a. foranle digelsen til at Erichsen ved
hjelp av sine tidligere stabsoffiserer etter avslutninga av
krigen i april satte igang en omfattende aksjon for å dokumen-tere divisjonsledelseLs innsats. Denne dokumentasjonen har
hatt hovedpunktene sine i fØl gende påstander:
at divisjonen aktivt om morgenen tok initiativet ·til alminneli g mobilisering av l. divisjon på tross av uklarhete r i
genst.
at l . divisjon la opp til en forsvarsplan av Østfold som gikk
ut på oppholdende strid ved Glomma med muligheter f or offe nsiv
mot Oslo.
da denne planen ikke lot seg gjennomfØre, at divisjonen la
opp en plan for oppholdende strid og re trett mot grensa og
deretter nordover for å bryte gjennom til Kongsvinger .
Jeg skal kort kommentere disse påstandene.
Alminneli g mobilisering. Det som er klart er at divisjons staben
informerte om at det ville bli mobilisering fØr sjØlve mobili seringsorderen kom. Dette innebar bare å sende videre informasjon fra genst. Seinere sendte divisjonsstaben ut en "forelØpi g"
ordre om alminnelig mobilisering med frammøte straks . FY~s
framstilling hevder at denne ordren allerede kl. 0500 blei
videresendt fra AR l til DR l av sjefen for AR l, sjØl om bare
ordet "mobilisering" er brukt, og det ikke var med noen
bestemmelse om l. mobiliseringsdag. Det er uklart om betegnels en ordre kan brukes på en beskjed av så lite presis form og
innhold. Det er imidlertid på det rene at sjefen for AR l ikke
hadde foretatt seg noe for å sikre AR ls egen mobilisering så
seint som kl. 0600.
For hvis divi-sjonens ordre gikk ut _på alminnelig mobilisering,
måtte dette også bety mobilisering av I/AR l. FØlgeli g må
han enten ikke ha oppfattet "ordren" som noen ordre, eller så
må han ha unnlatt å fØlge den. Hvis det siste var tilfe lle, så
ville det v~e en alvorlig brist i FKAs framstilling at dette
ikke var nevnt. Enda et hakk merkeligere blir framstillingen
sett i forhold til AR ls henvendelse til div isjonsstaben mellom
kl. 0600 og 0700. På grunn av regimentssjefens passivitet
(han var forøvrig medlem av NS), hadde nestkommanderende, ma jor
Sverre Refsum, på dette tidspunktet tatt initiativet til oppsetting av regimentet. Da Refsum etter mange problemer omsider
klarte å nåfram til divisjonsstaben på telefonen , la han fram
krav om mobilisering med frammøte med en gang. Dette kunne
imidlertid ikke stabssjefen svare klart på i telefonen. Han
måtte "først konferere lang tid med divisjonssjefen om dette "
(Uttalt i intervju med L.B.) Dette blir ikke motsagt av FKAs
framstilling. IfØlge den (s.49) skal stabssjefen ha svart at
"det kunne bare bli tale om en oppsetting "etterhvert" . " På
den ene sida hevder altså framstillinga at divisjonen hadde
beordra alminnelig mobilisering, på den andre sida "bare oppsetting etterhvert". Og på dette tidspunktet hadde divis jonen
ennå ikke mottatt komm~derende generals ordre om delvis og
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stille mobilisering. FØl gelig har det på dette tid spunkt
overhodet ikke vært på tale med noe annet enn alminnelig
mobilisering fra divisjonstabens side , hvis framstillinga er
rikti g .
Denne analysen viser at det er åpenbare mots i gelser i det
materialet som FKA har lagt fram om mob iliseringa i l . divisjon. Hvis materialet er gjengitt kor rekt, så er den eneste
lØsningen at divisjonsstaben har sagt f orskjellige ting og
gitt forskjellige ordrer til de forskjellige avdel i ngene. r~1en
da er det allmenne inntrykket av planmes sig mobilisering som
gis fordreiing av sannheten.
Planen om muli g offensiv mo t Oslo er sannsynli gvis lagt lenge
etter- krigens avslutni ng med det f ormål å forklare hvorf or ikke
magasinene på Ski blei Øde lagt etter retretten mot Ski. Generalen sier sjØl at denne planen om "offensiv" mot Oslo var årsaka
til at man ikke brant magasinene på Ski.
(Kommentar til rapport
av ob. Fr Ølich -Hansen). Men på dette ti ds punktet henvend te
generalen se g til HOK me d spørsmål om Fossumavsnittet skulle
for svare s i det hele tatt, og fikk svar tilbake at det skulle
det. Den skriftlige ordren fra HOK, dat. 11/3 slår dette fast ,
og angir samtidig retrettvei nordover mot Gl åmadalfØret. Så
seint som om kvelden den 10. april kl. 2200 er Erichsens
skriftli ge foresp ørsel til HOK datert. Ikke bare "offensiven 11
men også det avg j Ørende spørsmål om kamp overhodet er etter
min tolkning her stilt åpent. Og fØr dette var avklart ,
gjorde Erichsen det eneste som ikke umiddelbart forst yrra
tyskerne, han trakk alle avdelinger så langt Øst som praktisk
mulig. Elementer som støtter opp om dette, er f.eks. det faktum
at ikke bare magasinet på Ski fikk være i f re d for Ødele ggelse,
men også en fregatt som var under bygging til mar inen i Fredrikstad, og som var kommet så langt i bygginga at den var under
utrustning. Det ·er også et faktum at offiserer henvendte seg
til divisjonsstaben i de nne tida uten å b li di spone rt.(Se
rapport fra kpt. Sverdrup). I mellomt ida strømmet soldatene
til, og blei til avdelinger som ville sl åss.
Tilsist, planen om retrett mot Ørje og derfra nordover til
Kongsvinger.
Oberst Sverre Refsum hevder i intervju med LB at de t var hØyst
tvilsomt om divisjonsstaben hadde noen planer overhode t . De
blei iallfall aldri meddelt noen av hans underordnede . Dette
stemmer også med rapporter fra menige og andre of fisere r.
Retretten mot øst tvang s~g fram som et planløst resul tat av
at tyskerne gikk over Glomma uten at det lyktes å stoppe de m.
At Erichsen har tviholdt på at det var planlagt å gå nordover
fra Ørje, riktignok med en redusert avdeling, må forst ås som
et siste forsøk på å rettferdiggj Øre at staben ikke på noe tidspunkt makta å overholde HOKs direktiv. Erichsenskrondokumentasjon av denne påstanden har vært lensmannen i Ørje, som av
Erichsen fikk ordre om å undersøke om veien over RØmskog-Finnemarka-Kongsvinger var brukbar. Men dokumentasjonen viser de t
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motsatte: den soldaten som skulle undersøke, fant fort ut i
Kroksund at veien over Rømskogen var beordra gjenhogd av den
samme staben flere dager i forveien. Og dette arbe idet var
utført grundig. Ordren var formidla av lensmannen på Ørje.
Denne dokumentasjonen holder fØlgelig ikke vann. (Intervju
med Håkon Svensby).

50 .

" Operasjonene i Østfold", s. 45.

51.

Se f.eks. rapport fra vpl sersj Wolfre d Gundstrøm .

52.

"Operasjonene i Østfold" , s.

53.

Sitat fra Wilhelm Mlinther Rolfsen:
l. utgave s. 68, s. utg. s. 70.

1~8.

Fra Oscarsborg til Hegra

Rolfsen siterer · her General Erichsen. Rolf sen samla materialet
til sin bok som offiser i polititroppene i Sverige, og fikk
i denne forbindelsen tilgang på Erichsens materiale . Fortalt
av Rolfsen til LB.
"Operasjonene i Østf old ",

54.

Forsvarets krigshistoriske avdeling:
"Krigen i Norge", s. 271.

55.

En korrespondanse som foreligger i FKAs arkiver synes å tyde
på at det var krefter i gang for om mulig å le gge hindringer i
veien for mobilisering av IR l. Det går fram av korrespondanse n
at fØlgende skjedde:
Om morgenen den 9/4 g jorde fungerende sjef for IR l, major
Hagle, en rekke fors øk på å komme i tele fonkontakt med divisjonsstaben i Halden. Til slutt kom han fram, og fikk snakke
med en person som presenterte se g som en bestemt kaptein i
divisjonsstaben. FØlgende samtale utspant seg:
"Hagle:

.....
1/" •

Hagle:
K:
Hagle:
K..

.

Hagle:
K:

Kan je g få snakke med generalen eller stabssjefen?
Generalen er reist.
Kan jeg få tale med stabssjefen?
Divisjonskommandoen er reist.
Foreligger det noen mob ordre til regimentet ?
Nei.
Har De kjennskap til hva Divisjonen venter jeg skal
gjøre?
Nei, i en vanskelig situasjon f år sjefen handle
efter konduite".
·

Samtalen er nedtegna etter major Hagles erindring . Kapteinen
har benekta ethvert kjennskap til denne samtalen, og hevda at
det muligens forelå en "mystifikasjon". General Erichsen har
i et brev til FKA, dat. 14/6-46 avfeid hele samtalen med at
"det fra Hagles side foreligger en fullstendig misforståelsen ,
uten at det dermed blir klarere hva misforståelsen skulle ligge
i. Det er mulig at vi her står overfor tysk agentvirksomhet
på eet norske sambandsnettet, noe som også b l ei antyda av Hagle .
Episoden erforøvrig ikke kommentert av FKAs framstilling.
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Det s kal også tilfØ yes at divisj ons-staben heller ikke klarte
å komme i telefonkontakt med IR l. Mobilise r ingsordren kom
til slutt fram via Fredri kstad politikammer . Se FKAs framstilling s. 38 .

56.

Rapport fra ob.ltnt Haneborg .
avdeling.

57 .

Den samme. Det går fram av fortsette l s e n a t re gimentet ikke
lot innrullere de manns kapene som s ku lle settes opp på steder
som var avskåret eller under tysk okkupasjon: "De som skul le
til Hvalsmoen anmodet jeg om å forsøke å reise den i ndre vei
gjennom Østfold - på østsiden av Øiern-Bingsfos s-Skedsmo-Hade land. Om det lykkedes disse å komme fram vet j e g ikke" .

58.

Den samme.

59.

Etter at den milit ~re motstanden var knust , Ofrpr ett a Administrasjonsrådet "Institutt for historisk forskning' som f i kk som
mandat å samle inn rapporter fra offiserene som hadde de ltatt
i felttoget. De fleste avga slike rapporter til dette "inst ituttet". Etter krigen fikk FKA oppgava å skrive beretni ngene
om felttoget, og samla da inn en rekke tilleggsrapporter.
Felles for alt dette materialet, som idag f i ns i FKAs arkiver,
er at det er bearbeidet tjenesteveien . Dette betyr a t ge ne ral
Erichsen har gått igjennom alt materialet og forsynt de t me d
kommentarer fortløpende. Dette kan v~een av årsakene t il at
Fiilis bok om felttoget i Østfold i hovedtrekk stemmer med Er ichsens framstilling.

60.

Rapport fra kapt. Alf Saxlund, dat. Oslo 14/3-43 .

61.

Den samme: 11 Kl. 1825 bataljonsordre om at hvert kompani sørger
for vakthold av veier og mot fly. Våpen unders Økes om i ordent li:; stand, spesielt om det er slagfj:arer i alle gevserer ". ØK
har kommentert denne opplysningen identisk med komme ntaren til
Ha.,."l.e b orgs rapport. Eneste forskjellen er at mens de t i den
rapporten står at våpensmeden 11 ikke hadde rukket" s tår det her
11
f or mond tlig i kke rukket". Erichsen vis s t e alts å i kke.

62.

Rapportfra kaptein Siger.

63.

Rapport fra fenrik Erling Rastad, dat. 15/4-4 0 .

64.

Rapport fra kaptein Ola Fritzner, dat. 25/ 7-4 0 • .

65.

.I samtale med LB fortalte arbeider ved HØi t orp, Hans Smådal at
mellom de digre stablene av våpen og ammunisjon som blei l agra
opp da HØitorp fort kapitulerte den 14/4, var mange mode rne
mitraljØser som var ubrukelige fordi sluttstykkene mang l a. ·

For svare t s kr i gs historiske

FKA .

FKA.
F1ffi .

FØlgende historie er fortalt av Othar Lislegaard, tidl . l tnt
ved intendanturet på Oscarsborg festnin gs arsenal :
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"Da tyskerne i 1940 rykket frem mot Fossumavsnittet meldte det
seg ved HØitorp fort (trods manglende mob.ordre) en mas se sol dater som ville slåss. Bøssemakerne viste ikke sin a rme råd geværene manglet slagf jærer og tennstempler. Man ene des om
fore lØpig å utlevere geværene som de var og så etterutlevere
de vitale dele så snart disse var blitt hentet.
En sersj. med ca. 20 mann marsjerte nedover Vandugbakken og s å
he nder de t som ikke er uvanlig, - en soldat bakerst i troppen
fin grer med gev~~et - mekanisme n faller ut (det er j o slagfj ær
og tennstempel ~om holder mekanismen sammen) . Soldaten skriker:
"Sabotasje: Sabotasje~"
Alle ser på gev:m-ene med samme resultat, - alle kaste r fra seg
geværene - nedover skråningen mot Garveriet . Alle går hjem ogs å sersjanten".
Lislegaard har forøvrig opplyst at hans far, som fØr krige n var
intendant på HØ itorp, me d passende mellomrom reiste ut til
Langenes (hvor festningen hadde magasiner) for å inspisere
fortets deler til gev::erene som var lagra der.
r·1agasinene på Langenes hØrte opprinne ,l ig til luftvernre gimentet,
men blei avgitt til Fossumstrøkets festning i 1939 som amm .magasinplass for det motoriserte artil leriet som skulle set t e s
opp på festningen. Samtidig overtok luftvernregimentet felt artilleriets magasiner på Skar i Maridalen.
At magasinene på Langenes tilhØrte luftvernregimente t var
imidlertid ingen hindring for at festningen kunne ha sine
stempelfjærer der, jfr. AR ls bruk av kystartilleriets magasiner
på Oscarsborg.

66.

Siden 1923.

Se side 60.

67.

Denne rutinen er bekrefta av fØlgende: arsenalarbei der ved
Oscarsborg festning, Bergf inn Svendsen, tidligere oppsynsmann
ved Ski arsenal, Ole Johannessen Skipperud og Othar Lislegaard .
Alle i samtaler med LB.

68.

Be rgfinn Svendsen mente at tennstemplene var blitt henta en elle r
w..nen gang i tida jan/mars, og at en god del av dem var blitt
brakt tilbake fØr utgangen av mars . Det er på det rene at
hovedparten lå igjen på Oscarsborg. Hovedtre kka i denne fram -stillinga er også bekreftet av O.J . Skipperud .

69.

;,1li.l'lther Rolfsen knytter dette sammen med det faktum at regi mentets sjef var medlem av NS, og lite innstilt på kamp. De t
er på det rene at regimentssjefen kort tid etter blei f ratatt
kommandoen, og major Sverre Refsum utnevnt til ny sjef for de
oppsatte troppene som fikk betegnelsen 11 Askimdetasjementet" .
Om regi ments jefen står det i rapportene at han var "sykemeldt
pga influensa" (Erichsen). Andre kilder opplyser imidlertid
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at han fikk "nervesammenbrudd"·
70.

IfØlge FI{As "Operasjonene i Østfold", s. 222.

71.

Det lar seg forstå at det b lei jobba hardt på arsenalet d isse
dagene. Karabiner, mitraljØser og ammunis jon blei i tillegg
til ce to 7,5 cm kanonene sendt mot Askim. Tidl . ansatt ved
arse nalet Egil Haug har f ortalt at det var en sv::ør jobb å sette
sammen geværene, som det var et st ort antall av.
I denne forbindelse har Egil Haug også forta l t at det etter
krigen var en sterk debatt hvor det blei hevda at AR l sendte
geværer uten stempelfjærer til Askim. Haug hevda bestemt at
dette ikke var sant, fordi han sjØl hadde vært med og satt
sammen de geværene som blei sendt fra Ski.
Om beholdningen av skyts i magasinene på Ski , se no te 129.

72.

Her er det sterk uenighet om tidspunktet. Regimentssjefen
hevder, som rimelig er, at de kom alt den 11. Folk som bodde
tett inn til magasinene, opplyser imidlertid at det var en bonde
som viste tyskerne hvor magasinene lå, ca. l uke etter evakue ringa. Det er grunn til å tro at dette tidspunktet er mer i
overensstemmelse med virkeligheten.

73.

Dette er definitivt fastslått av Birger Svendsen i skriv dat .
12/ll-70.

74.

Se note 61, d~l I.

75.

Dette går fram av rapporten til maj. Munthe-Kaas, som ledet
oppsettinga i Askim. Han forteller at innen torsdag 11. apri l
var det møtt ca. 650 mann, og av disse var 200 sendt heim.
Begrunnelsen han anfører er at sv:m't mange av disse var ikke
stridende, og at disse måt te sendes heim fordi man ikke hadde
utiformer til dem.
Til dette kan det anmerkes at det i denne situasjonen burde være
all grunn til å se med sunn skepsis på inndelingen i "ikke
stridende" og "stridende", både på bakgrunn av det lave behovet
for stridende fØr krigen og det faktum at de oppmøtte var fri villi ge, og fØlgelig møtte fordi de ønska å slåss. Forøvrig var
det ikke nødvendig at soldatene bar uniformer etter folkeretten ,
det var tastrekkelig med armbind. Vi er alts å tvunget til å
trekke den konklusjon at behovet for soldater ikke var påtrengende stort.
Bekreftes også av andre rapporter. Ltnt Jonas E. Lie ved 2 .
divisjons skole, skriver om situasjonen i Fredrikstad : 11 I
lØpet av dagen kom flere nordmenn opp på lensmannskontoret
under forespørsel om hvor de skulle melde se g til krigstjene ste.
Noen ble sendt til Slit1,1, andre ble sendt hjem".

www.larsborgersrud.no

177

76.

En sannhet med viktige modifikasjoner. En rekke ting tyder på
at tyskerne har støtta seg på en velorganisert femtekolonne
delvis bak, delvis i den norske fronten. Det går bl.a . f r am
av rapportene fra general Erichsen og hans stab at det b l ei
brukt atskillig tid og krefter i forsøkene på å få has på den .
Staben hevda at det var grunn til å anta at også sjØlve avdel ingene var infiltrert:
"Flere spioner i uniform eller sivilkledte er arresterte.
Oppmerksomheten henledes på at enkelte spioner kan ha me l d t
seg som befal eller menige under den improviserte mobilisering" .
Fra "DKs efterretning nr 2 11 , 12. april kl. 1100 , gjengi tt i
general Erichsens rapport.
Det foreligger beretninger om en lang rekke episoder , a rrestasjoner o .l. i FKAs materiale. I en annen sam:-nenheng bØr de t te
materialet bli gjort til gjenstand for en sammenfattende
analyse av femte-kolonnevirksomhet i Østfold . I denne samme n hengen skal jeg bare ta for meg et av disse tilfellene :
"To norc.menn som vistnok var kommet fra Sverige over Ørje ,
kjØrte rundt i kapteinsuniform i en gul toseter (oldsmobil)
med svensk nr. og ga ''ordrer" bl.a. fra Divisjonsstaben . Da
politiet skulle arrestere dem, skjØt de på politiet. De hold t
da på å skifte på seg sivilt tøy. I bilen var det radiomottaker
og radiosender montert i instrumentbordet, våpen, svensk pass,
og svenske penger. Det er blitt fortalt at det var disse karer
som skjØt kaptein Sollie da han fattet mistanke og vilde stoppe
detn 11 • Rapport fra generalmajor Erichsen.
En rekke rapporter forteller om denne gule bilen og om dens
mistenkelige bevegelser. Det er på det rene at den b l e i
observert helt framme ved fronten ved Fossum, ved Trøgstad
fort, ~1ysen og Ørje. Om sjØlve forløpet av arrestasjonen for talte vpl sersjant Gundstrøm i sin rapport:
11

1\l. 0830 (lØrdag) fikk vi telefonisk beskjed fra kjØpmann
Fløvik om at to mann i norske kapteinsuniformer drev og ski ft et
på sig sivile kl~ i hans kontor. Jeg fikk ordre om å a r restere
disse, og gikk med herr Fog og herr Nytke ne d til Fløviks for retning. Jeg gikk inn i forretningen og åpnet dØren til kont or et hvor jeg ser to mann i ferd med å skifte tøy. Jeg bad dem
om å få hendene over hodet litt fort. Dette blei kvittert med
et skudd i dØren bak meg. Jeg kastet meg ned foran skriveborde t
og krØp under dettes midtrum. Karene ble nu holdt i sjakk fra
vinduene av Nytke og Fog. Fra min plass under skrivebordet
kunne jeg holde begge i sjakk med min pistol, og de overga seg
derfor og slapp sine våpen fra seg, to Walter pistoler. Karene
blev nu ført ut i sin bil, en gul Oldsmobil toseter, modell
1938 med klappsete, kjenningsnummer S) A.21729 og plassert i b aksetet og kjØrt til lensmannskontoret hvor de blev avhØrt og
ransaket. Derefter blev de innsatt i arrest i samme celle som
direktøren fra Askim.
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Bilen blev nu ransaket av tolloppsynsmann Kirkerud og mig .
Kirkerud, som er me get radiokyndig, fandt straks en fuldt brukbar kortbØ lge mottager og sender, instalert under og bak
instrumentbordet. I bi len fantes forøvri g 2 kofferter, 2
kapteinsuniformer, 2 karabiner, l ridesadel, 2 colt pisiDler,
2 nagant revolvere, ~ ulltepper, 2 kart mapper med karter og
papirer, 100 gv patroner og 100 p og r patroner, l signalpist ol m/ikke norsk, flere sett lysammunisjon, 2 lommeradioutsendere passet til å bære i ki kkert -futeral, 400 svenske
kroner".
Det kan knapt være tvil om at disse personene dreiv organisert
virksomhet • . l'·1ye tyder også på at de hadde kontakter:
''På r·,Iysen skal det ha vært i virksomhet en gruppe spioner og
sabot ører. En lignende gruppe skal det ha vært i As kim".
Rapport fra generalmajor Erichsen.
San..nsynligvis hadde den gule bilen tjent s om et slags kontakt ledd for denne virksomheten. Krigspolitiet rapporterte nemlig
at da denne bilen på en seinere tur, nå innrullert som patruljebil for krigspolitiet, - I?asserte Lundebye (mellom Mysen og
H:Brland på veien til Ørje) blei den stoppet av en person i
nors k: uniform og anropt på tysk. Mannen måtte Øiensyn lig ha
oppdaget at bilen hadde skiftet eier, for plutselig prØvde han
å l Øpe sin veg. Kri g spolitiet åpna ild , og mannen blei skut t
ne d . Han hadde imidlertid ingen papirer.
Tilsammen blei iallfall 9 personer arreste r t for spionasje og
sao otasje: to offiserer, to "offiserskle dte" .nordmenn, en
s k ipsmegler, en direktør, en maskinist, en stasjonsmeste r, en
"fhv kjØpmann". Dette er et absolutt minimum, som det fins
klare beretninger om i kildene. I tille gg til d isse som klart
ste mples som spioner, var det også en rekke personer som blir
merka ut som "uvillige" · i rapportene, De fleste p.g.a, Økonomiske interesser av å holde hjula i gang, og de blir ikke satt
i forbindelse med den bevisste femte-kolonne . Denne kate gorien,
som altså pådro se g alvorlig kritikk fra den militære le delsen,
besto av: en direktør, en direksjon for et jernbaneselskap,
en politimester, en postmester, to lensmenn og en stasjonsmester .

77.

3rugalleriene var anlagt på den vestre elvebredden, til forsvar
mot svensk framrykking mot vest. I 1940 brukte de tyske soldatene galleriene med stor suksess, mot de norske soldatene
s om l å på østsida, uten dekning. Opplyst av oberst Sverre
Refsum i ·i ntervju med LB .

78.

"Kaptein Hagen sa at dette batteriet ikkje kunne vera med i
striden avd i det mangla ladning O•. ", brev fra maj. Frøholm
dat. 16/1-46 til Den militære undersøkelseskommisjonen av 1946 .
" fvlan hadde ammunisjon til 10,5 cm, men i kke til 12 cm",
brev fra ob.ltnt. E. Jensen til FKA, dat. 11/3- 54.
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Av inventarliste for FF, utarbeidet av ob.ltnt Gudmundsen c;J.r
det fram at man hadde 4-060 stk. granater ti l 10,5 cm fe ltkarion,
men bare 70 øvelsesgrankter til 12 cm haubits.
Ilaj. Lowzow hevda imidlertid a t han di s ponerte 325 stk. 12 cm
granater. I og me d at Lmn ow var batterisjef for det oppsatte
12 cm s kyt set, kan vi gå ut ifra at hans oppl ysninger er påliteli ge. De stemmer for øvri g i hoveds ak med oversiktene over
internert materiale i Sverige, som angir 311-~ granater . C' Oppgave over norsk a,rtilleriammunisjon lagret i Karlsborg", oversendt fra forsvarsstaben 13/1-4 8 til FKA).

79.

Se FY.As "Operasjonene i Østfold", s. 133.

Bo.

f:Ii sstemning oppsto det allerede fra første dags mobilisering,
og hadde åpenbar sammenheng med en sterk mistro til enkelte
offiserers motiver, og sikkert ogs å til befalet generelt. En
rekke rapporter viser dette. Allerede de fØrste dagene var
enkelte offiserer b litt arrestert mistenkt for samarbeid med
fienden. Her er to eksempler fra den 9. og 10. a pril:
Først et eksempel fra Sarpsborg, i forbindelse med oppsetting
av IR l:
"Ved 1400 -tiden meldte l Øytnant Scott-Hansen at han hadde
kaptein Solum mistenkt som spion (landsforr ~~e r ) og begrunnet
dette. Jeg hadde fattet mistank.e til ham da han dagen i forveien hadde spurt en av mine kompanisjefer om hvorfor han utleverte skarpe skudd, da der jo ikke skulle s~Jtes.
Etter konferanse me d major Hagle befalte han me g å arre stere
kapte i n Solum; hvorpå jeg begav me g til Sarpsborg politikammer
talte med politimesteren og gav ham skrifteli g ordre om å
arreste re kaptein Solum. De je g talte me d va r alle overbeviste
om at ha n stod i tyskernes tjene s te. Da han vai' chef f or samlestasj onen i Sarpsborg var han en meget farlig mann for oss.
Det viste seg imidlertid at han var dratt avsted til Sponvika,
hvor han blev tatt av Halden politi og brakt til Sarpsborg og
satt i forvaring".
Neste dag oppfordra en annen offiser soldatene på f1ysen til
ikke å lystre mobiliseringsordren:
" ••• Etterat tiltalte om aftenen den 9/4-1940 var blitt kjent
med at Quisling hadde dannet regjering, tok han straks telefon
fra f·1ysen til Quisling, men da han ikke fikk tak i denne på hans
private telefonnummer, ringte han til forsvarsdepartemente t.
Tiltalte talte her med en tysker, som han anmodet om å sette
seg i forbindelse med Quisling og få denne til å telefonere til
tiltalte. Han ba samtidig tyskeren gi Quisling beskjed om at
han stilte seg til Quislings tjeneste.
Den 10/4-40 om ettermiddagen innfant tiltalte seg på Mysen
jernbanestasjon og oppfordret de mannskaper som var kommet me d
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togene for å melde seg til krigstjeneste, til å reise hje m, og
sa at han hadde fått denne beskjed fra festningens kommandant.
Tiltalte ble imidlertid motsagt på stedet og oppfordringen
ble ikke etterkommet 11 •
Aktors anklage, straffesak mot kaptein JØrge n Ba kke i Sarpsborg,
24.aug. 1948. Bakke blei ikke dØmt for noe n av disse forhold,
men fikk derimot 15 års straffearbeid f or landssvik for NSvirksomhet, fronttjeneste osv . Det eneste dommen fant ikke
bevist, var at Bakke hadde oppfordre t til folk om ikke å melde
seg til tjeneste. Om dette fins det imidlertid så mange
beretninger at det overhodet ikke kan være tvil . Atskillig
mer interessant er det at retten frifant Bakke fo r å ha ringt
til Quisling, fordi den ikke fant at han var klar over at han
gjorde noe galt:

Si.

I virkeligheten var det svært få soldater som fikk anledning
til å slåss mot tyskerne. Av totalt 17 infante r ikompanier var
bare 2 i kamp i en lengre periode, og r,tterligere 2 i en kort ere trefning. Altså ca. 10 og 20 %. 'Operasjonene i Østfold" ,
s. 250.

82.

Den sawne, s. 138.

83.

General Erichsen skreiv 6/7-40 en artikkel om felttoget i
Aftenposten, og brukte da ordet "mistet" om det utstyret og de
avdelinger som gikk tapt under retretten (bl.a. 4 feltkanoner
og 15 mitraljØser). Jeg skal under sitere litt fra rapporten
til adjutanten for 4. batteri av AR l, som var blant dem som
blei "mistet". Utgangspunktet er at adjutanten og batte risjefen sto og iakttok retretten fra Mysen :
"Et par løsrevne avdelinf?er av stabsbatteriet kom forb i i skarpt
trav, frå marsj østover. Dette er panikk det De", sa batt .
sjefen'.
"Denne alminnelige retrett hadde ikke kaptein Graff lyst til å
med på. Under påskudd av å måtte ha bensin til batteriets
biler, dro han tiden så lenge ut, at vi ikke var tilbake i
batteri et rør kl. 1800 ••• 11
vs~e

"Men batterisjefen hadde ingen hast med å etterkomme bataljons sjefens ordre. "Vi er avskåret", sa han. Og så gikk batte riet
i kvarterbivuakk på Salmonrud gård. At kaptein Graff be vi sst
undlot å efterkomme ordren fra bataljonen er hevet over enhver
tvil. Endog så seint som kl. 1900 kunne batteriet uten vanskeligheter ha kommet frem til Hærland kirke langs veien utenom
M:ysenbyen".
·
,,

"Ved 20-tiden om aftenen skrev jeg efter battersjefens diktat:
"An die deutsche ltJehrmacht"
" •••• etter en ærefull kamp har btt .4 ikke
lenger noen mulighet for resultatrikt å kunne
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fortsette striden. Da kaptein Graffs navn
er vel kjent, idet han er generalsekretær i
Norges For~varsforening, vil en slik ærefull
overgivelse som foreslås, kunne få sterk innvirkning på stridene i Norge. Det foreslås
en ~~efull overgivelse, hvorved 4. btt. får
avmarsjere til Fredrikstad under fulle våpen
og under full militær honnør ••••••• "
"Kopi av brevet ble nedtegnet i batterijournalen, og med hvitt
flagg på batterisjefens bil, dro vi i 22-tiden avsted til r1ysen
for å oppta forhandlinger med tyskerne. Vi fant ingen tyskere,
og måtte vende tilbal<:e med uforrettet sak".
Rapport fra batteriad~vuanten, sersj. T. Holth.
fØyes at neste dag lyktes det å finne tyskerne.

Det kan til-

84.

Ved Skotterud.

85.

Sitatene er fra kaptein Alf Saxlunds rapport, dat. 14/3-41.
Det blei aldri ordentlig oppklart hvem som tok transportkolonnen
under ild. FKAs beretning konkluderer med at ilden kom fra
.
egne patruljer som lå på motsatt side (østsida) av RØdnessjØen.

86.

Rapport fra kapt. Ola Fritzner, dat. 25/6-40.

87.

Rapport fra kapt. Alf Saxlund, dat. 14/3-41.

88.

Hardest gikk dette ut over bataljonene Fritzner og Haneborg.
Materialet er for usystematisk til at det er m~lig å rekonstruere den indre oppløsninga på Ørje. Jeg kan imidlertid gi en
stemningsrapport:

FKA.
FKA.

''ca. kl. 2000 kom min eldste befalselev 67 Hæreid helt fortvilt
til staben. Han var forbindelsespatrulje mellom venstre kptropp og bataljonen Haneborg. Eleven sa vi måtte gå tilbake.
"Vi kan ikke bli lenger, kaptein".
"Hvorfor ikke?" "Nei, det er nesten inwen folk igjen noen steder,
og de som er har ordre om ikke å skyte' •
"Det er ikke sant 11 •
"Jo kaptein, jeg kommer fra en avdeling av bataljon Haneborg.
Der sa man at de hadde denne ordren om ikke å skyte hvis tyskerne
korn. Jeg svarte også at det ikke var sant. Men guttene viste
meg sine geværer, viste meg at de ikke var ladd eller fyllt".
En lignende ordre gikk det fra fØr av rykter om allerede var
gitt til et kp av samme avdeling ved Fossum bro. Det er senere
blitt fortalt av en soldat, av IR l, 7420 Leif Gjersø at
ryktet var sandt".
Rapport fra kaptein o. Fritz~er.
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89.

Diskusjonen om hvem som var ansvarlig for hva på Ørje blei
aldri avslutta. IVIen nettopp fordi disse motsigelsene i stor
grad har gått mellom offiserer som hver for seg har søkt personlig rehabilitering gjennom sine rapporter, så har hovedtrekka
i den skjerpa motsigelsen befal-mannskaper blitt bekrefta fra
flere hold. Jeg skal her gi noen korte sitater om situasjonen
på Ørje; ved enkelte avdelinge r:
i

"Alt regulært befal var forsvunnet unntagen sersj Volden" .
l

Rapport fra ltnt.

w.

Due, dat. 3/~-40.

"Av befal tilbake ved kompaniet fenrik Rastad og befalselev
Aune. Det øvrige befal forsvant i lØpet av ettermiddagen uten
å varsle sin sjef". Rapport fra fenrik Erling Rastad, dat.

13/5-40.

En offiser som hØrte til en avdeling som var tt gått tapt " under
tilbaketrelmingen fra .f'.1ysen, fortalte om sine inntrykk da han
seinere støtte på soldater fra Ørje:
"Vi mØtte ganske mange norske soldater, som var på hjemvei
fra Ørje. De kom to og tre i fØlge. Felles for nesten alle
var at ''befalet hadde stukket av fra avdelingene, og de selv
var de siste som sto igjen i stillin~ene, så var det ti l slutt
ikke noe annet å gjØre enn å gå hjem ." Rapport fra kapt.
G. Sverdrup.
'
'':!

'

"Av trekkbiler var det visstnok ved festningen det nØdvendige
antall for et haubitsbatteri, men disse blei ikke avgitt til
haubitsbataljonen da det var satt inn i transportvirksomhet 11 •
Rapport fra maj. Lowzow, FKA.
Av F1ffis framstilling (s.66 ) går det fram at ca. 50 av 200 kjØretøyer møtte . fram til det motoriserte artilleriet. Men ville
ikke dette ha vært tilstrekkelig til en ;Lmprovisert og redusert
oppsetting av 20 kanoner?
Om dette var mulig eller ikke, får vi et pekepinn på når vi ser
på de ordensvernsoppsettingene som var satt opp med artilleri .
II/AR l "Ordensvernsbataljonen 11 var i 1936 satt opp med btt l~ og
5, tilsammen 8 kanoner. Tilsammen hadde disse en bemanning på
152 mann og var motorisert ved hjelp av 20 biler. I tillegg
kom stabsbatteriet som med sine 24 mann la beslag på 5 biler.
Hadde man fulgt oppsetningsplanene som vist her, ville bataljonene klart seg utmerka med 50 biler, hvis staben kutta komforten og klarte seg med noe trangere forhold.
For ytterlige~e å understreke dette skal jeg ta med den oppsetningsplan som l. distriktskommando foreslo overfor KG, da
AR ls ordensvernsavdeling blei motorisert ~ 1933:
"l personbil til staben
l a 2 personbiler pr. batteri
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4 lastebiler til transport av kanoner pr. batteri
l lastebil til transport av bagasje pr. batteri
Sum 5 personbiler og 10 lastebiler til hele ordensvernavdelingen på Ski.(l bataljon- anm . av LB)"
Altså til sammen 15 biler for en bataljon me d 8 kanoner. Det
ville for det motoriserte arti llerie t på tils amme n 5 batterier
a 4 st k. skyts gi i underkant a v 40 biler. Og da ville man
hatt l O ekstra til ammunisj on. (Om oppsettinga av det mot.
ordensvernet, se side 80, og note 133 og 136, del I) .
Til slutt skal jeg ta med et sitat om oppsettinga i Askim, som
omtaler problemene med rekvisisjon av transportmidler :
"Etterhvert som styrken steg i Askim, ble biler rekvirert i
forhold til denne. Det var ikke vanskeli g å f å tak i biler.
3 busser og 4-5 lasteb iler hadde en stadi g til d isposis jon
for fremsendelse av tropper eller f orråd, he le dØgnet rundt".
Rapporten fra kaptein Randem, sjefen for Askimdetasjementets
stabsbtt. FKA.
91 ..

Rapport fra major Frøholm, FKA.

92~

Brev fra maj. FrØholm til Den militære undersØkelseskommis j onen
(DMU/46), dat. 16/1-46.

93.

Det skjedde forøvrig lite på Trøgstad fort, fordi kommandant en
først innfant seg om kvelden den 10/4. Arbeidet kom fØlgelig
først i gang om morgenen den 11.

94.

Norske soldater som hadde deltatt i kampene ved Glomma, blei
nekta å slippe inn på Trøgstadfortet sØndag 14/4. Det blei
opplyst at de hadde nok soldater. Intervju med Kristian
Grislingaas, 10/1-75.

95.

Rapport fra ~or Lm-:z m-1. En lang rekke t orhold vedrørende
haubitsbataljonen er ikke oppklart gjennom hans rapport . Det
er derfor sterkt behov for ytterligere oppl~sninger, men Lowzow,
som nå er 80 år og pensjonert direktØr ve d Christiania Spigerverk, har nekta både å la seg intervjue og å svare på skriftlige
spørs mål.

96.

Side 138 .

97.

Rapport fra stabssjefen ved l. divisjon, kaptein E. Qvam, FKA.

98.

Operasjonene i Østfold, s. 61.

99.

Se Operasjonene i Østfold, s. 28 -29, 61.

100.

Opplyst av stabssjefen for l. divisjon, E. Qvam, i br.ev til
dat. 6/3-54.

FY~,
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101 . Vi kan ta for oss året 192 1, hvor store styrker var innkalt
som svar på storstreiken. Som ordensvern b lei det da forlagt
et kompani av IR l til Fredrikstad (kp 8 ), og en eskadron av
DR l til Sarpsborg . Som sikkerhetsvakter blei det innkalt en
avdeling på 25 mann fra DR l i Sarpsborg. I tillegg blei de t
mobilisert 100 mann på Ravneberget og Greaker fort. "Oversikt over iverksatte sikkerhe tsf oranstaltninger 1918- 1925 11 ,
931 GS arkiv.
102. GS arkiv 931.
103. Rapport fra ltnt Hedege, dat. 9/2-42 .
104 . Rapporten fra kommandanten, major Arctander, dat . 14/3-41 .
105. Bekreftes også av rapporten til ltnt Wedege, dat 9/2-42 . Han
skriver: "Hobiliseringsorderen, der efter major Arctanders
meddelelse lØd på innkallelse av så mange som mulig, foran lediget av sikkerhetsbesetningen at ca. 125 mann ble straks
innka~t.
Foruten møtte mannskaper fra andre avdelinger og
tildels frivillige, så festningen fikk mer enn nok til de
våpen o* den håndvåpenammunisjon som festningen var i besitt else av' •
106. Påskriften er sannsynl igvis gjort av "Institutt for historisk
forskn.ing". Det ligge r nemlig også ved et brev undertegna av
major Arctander, hvor han skriver at den fØrste rapporten ikke
skal benyttes. Brevet er datert 18/3-41, samme date ring som
hans rapport nummer to. Bortsett fra punktet om
skytset er rapport nr. l og 2 identiske.
107. ØK kommenterte Arctanders rapport av 18/3 med fØlgende : "Jeg
erindrer ikke nu hvad mob planene inneholdt herom, - men det
ble av DK den 9/4 kl. 1900 gitt ordre om klargjØring av
festningsskytset" .
108. "Kanonene lot seg ikke bruke, delvis desarmert som de var for
oppbevaringen, . o~ dessuten fantes det ikke glyserin for kanone nes rekylbremser • Rapport fra ltnt K.J. Helgesen,Ravneberget
fort, dat. 20/7-59.
Det går fram av rapportene at man klarte å skaffe glyserin i
Sarpsborg. FKA skriver også at besetningen på Ravneberget klarte
å "klargjØre" kanonene, og dette må sannsynligvi s bety at man
klarte å få tennstemplene og stempelfj::erene på plass. Tyskerne
kom i midlertid ikke til Ravneberget fort, s å det blei likevel
ikke bruk for kanonene.
109. Rapport fra ltnt Helge Karlsøen, . dat. 6/4-60.
110. · Operasjonene i Østfold, side 169.
111 . ØKs kommentar til rapporten til ob ltnt Haneborg.
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112. Se side50 og note 61, del I.
113. FKA unngår omhyggelig å foreta en nøyere sammenlikning og
vurdering av styrkeforholdet i Østfold, så det er overlatt til
leseren å summere opp på hver side. Det eneste stedet noe
i n:arheten av en sammenlilming foreli gger er i forordet til
forfatteren, oberst W. Faye. Hans konklusjon er at det st o
ca. 3500 tyskere mot 3000 nordmenn, og at den tyske framgangen
skyltes tyskernes evne til å konsentrere store deler av sin ·
styrke ved angrep. Tallet 3000 innbefatter imidlert id ikke
den betydelige mengden soldater som skulle vært oppsatt ved det
motoriserte artilleriet, men som blei forlagt til HØitorp og
Trøgstad. Etter at ca. 400 mann var avmarsjert mot Sver ige var
det igjen 400 mann på HØitorp, og 300 på TrØgstad . I t ille gg
kommer et minimum på 200 ved Sarpsborg festning, sannsynligvis
en del flere, og div. annet personell. Tilsammen ut g jorde de tte
iallfall 4300-4500 mann, og samtlige var disponert etter divi sjonens retningslinjer og ordre.
fvlens Faye altså skaper et inntrykk av en underlegen norsk
styrke, så var virkeligheten det motsatte tilfelle hva angår
mannskaper. Et innblikk i den reelle forsvarsprestasjon får
en først ved å se dette i forhold til de allment anerkjente
prinsippene for forsvar, også uttrykt i de norske taktis ke
direktivene av 1938:
"Forsvaret er en sterkere stridsform enn angrepet, dvs. det
skai meget mindre styrker til for å holde en front enn for å
angripe den" (VI. Forsvar. A. Almindelige prinsipper, 461 .
Taktiske direktiver for hæren, 1938)".
114 . 3000 mann aæi internert i Sverige 1 mens ~erne tok ca. 1000
fa_j_'lger. Dette tallet framgår av 'Dagme lding fra Gruppe XXI
til OIDv", 17/4-40. FKAs kopier fra Columbia Records, 714-1 .
Da retretten fra Ørje til Sverige begynte, gikk flere avdelinger
mer eller mindre i opplØsning, og mannskapene fra disse dro
for det meste rett heim. Det samme skjedde med avdel i nger som
tidligere gikk i opplØsning. Rekner vi tilsammen 1000 mann i
denne kategorien, blir summen ca. 5000.
115. Ove rsikt over internert materiale, dat. HOK, forsvarsstaben ,
Oslo 13/1-48.
116. "Dagmelding fra Gruppe XXI , til OKW", 14/4-40.
FKAs kopier 714-1.

Columbia Records,

117. Erichsen opplyser i brev til FKA at hele IR ls beholdninger
blei brukt. Tyskerne fikk bare 4 Ødelagte geværer.
118. Rapport fra ob.ltnt. Haneborg.
119. Rapport fra geh.maj. Erichsen.

www.larsborgersrud.no

186

120. Se hele sitatet fra Haneborgs rapport, s. 107.
121. En skal her være oppmerksom på at anslaget ove r mengden
disponible våpen er for lavt. For det f Ørste blei en god del
våpen gjemt vekk av sivilbefolkningen på Ørje og and r e s teder .
For det andre må det på FossumstrØkets f es t ning ha v ært minst
3000 stk. geværer og karabiner til oppse tting av l okalforsvar
og nærforsvar, som i 1940 ikke blei sat t opp.
Samtidig går det fram av forsvarsstabens rapport om internert
materiale i Sverige at 2396 geværer og karabiner gi kk tapt ved
brann i Ørebro •. Om denne beholdningen kommer i tillegg t il de
460l~ som er ført opp som internert, har jeg ikke klar t å bringe
på det rene. Hvis de gjØr det, blir Erichsens utt alte syn på
betydningen av ubrukeliggjØringen av våpna enda merke l i gere.
122. Det ville være logisk å anta at et slikt vedtak hadde s a tt
mer tydelige spor etter seg. En forklaring kan være at KG
har presisert DKenes ansvar, med ref. til regj. vedtak tidli g
i 20-åra og KGs skrivelse av 13/6-25. Dette blei gjort i 1930,
se note 78, del I.
123. Oberst Jørgen Jensen:

Krigen på Hedmark, Oslo 1947, s. 12 .

124. Kapt. Ola Fritzner i brev til LB, dat. 10/12-74. Han f ort satte :
"Årsaken er oppgitt å v:m'e de sittende regjeringers (fØr 40)
mistro til offiserene. Det har ikke vært, og er i dag i kke
noen tjenestegruppe som er mer lojale enn offiserskorpset. Men
dårlig samvittighet skaper mistro. Jeg minnes 20-årene , hvor
"borgerne" så seg tvunget til å danne et slags borgervern, s om
motvekt mot de radikale elementer, som Ønsket (bruk gjerne e n
P, foran ordet) et revolusjonært kupp.
Je g minnes hva det ble fortalt fra Hedemarken i 40 , de r e ndel
lensmenn fikk besøk av røde gardistgrupper, som ville sikre seg
at lensmannen ikke var NS sympatisør. Offiserene var gode å ha
som syndebukker. Tranmel utnyttet dette i 40 , da han fr a
TrØndelag sprette rykter om at det var offiserenes skyld at
tyskerne kom og hærtok oss så lett".
125. Både arsenalarbeider B. Svendsen og ltnt. o. Lislegaard har
fortalt dette. Svendsen fortalte at mekanismene blei satt inn
igjen ved øvelsesskyting, men brakt tilbake til kassene i g jen
når øvelsene var over.
126. Stempelfjærene til 3600 geværer og karabiner var lagra i et
magasin ved Tronstad på HåØya. Opplyst av ltnt. Lislegaar d .
127. Tidl. arsenalarbeider ved AR l, Egil Haug har fortalt f Ølgende:
Rett etter 9. april kom tyskerne hjem til hans far, Henry Haug,
som var våpensmed og bØssemaker ved AR l og ville ha han med
ut til noen kystbatterier for å sette skytset i stand . Te nn -
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ste mplene mangla nemlig, skytset var ubrukel iggjort av nord mennene fØr 9. april. Haug nekta sjØlsagt å la seg bruke til
slikt.
E6il Haug visste ikke hvilke batte rier det kunne dreie seg om ø
Ob.ltnt Halvor Gudmundsen, opplyste i intervju 10/l-75 at han
kjente til at mekanismene på sjØfrontkanonene var fjerna i 19~-0
av hensyn til frykt for indre uroligheter. Han kunne imidlertid
ikke konkretisere dette ytterligere .
128 . I Oslofjorden åpna f.eks. Måkerøy og HåØya forter ikke ild,
på tross av meget gode målobservasjoner.
I Y.ristiansand åpna ikke Gleodden fort ild mot den tyske
angrepsstyrken.
Agdenes fort ved Trondh~imsfjorden spilte og en merkelig rolle
under angrepet, med delvis ildgivning .
Se forøvrig bind I, II og III av "Norges SjØkrig ", utgitt av
FKA.
129. Det har vært vanskelig å bringe det nøyaktige tallet på det
rene • . FKAs framstilling har også omgått dette prob lement .
Det går imidlert.id fram av skriv fra generalfelttøymesteren
til KG, datert 24/2-30, J.nr. 3424/1940 .3., at beholdningen
i slutten av februar av 7,5 cm feltkanoner var 38 stk .
Oberst Sverre Refsum oppga tallet av 7,5 cm feltkanoner til
16, av felthaubitser 12 cm til 4, av posisjonskanoner 10,5 cm
til 8 (o pplysningene gitt i intervju 2/2-75).
Ref'sum har nok tatt feil ang. antal let 7,5 cm feltkanoner, for
det foreligger ingenting som tyder på at felt kanoner blei
omdisponert eller fjerna fra AR ls beholdninger i mars . Summer er vi opp, blir den totale summen skyts 50 stk.
130 . Operasjonene i Østfold, s. 94.
131. Se note 110.
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NO~ER

TIL AVSLUTNING

l.

Fredriksten blei lagt ned i overensstemmelse med Karlstad overenskomsten av 1905.

2.

I generalstabens arkiv foreligger det en korrespondanse mel l om
Forsvarsdepartementet, KG og l. divisjon som omhandler f lyt t ing
av IR ls "beholdninger" fra Fredriksten til Fredrikstad . Jeg
gjengir her et skriv dat. 9/3-40; fra FD til KG:
"Flytning av I.R . ls beholdninger på Fre driksten til Fredrikstad .
Under henvisning til departementets skriv av. 18. juli f .å.
meddeles at I.R. l på foranledning herfra h a r meldt inn at
regimentets beholdninger på Fredriksten ennå ikke er flyttet
tilbake til Fredrikstad.
I påte gningsskriv av 23. juni 1939 - jnr. 2850/39 II - ble
flytningen oppgitt å skulle foregå i september måned s.å .
Departementet henstiller at beholdningene nå blir fØrt tilbake
til regimentets depot.
De med flytningen forbundne utgifter - inntil kr. 200 ,oo stilles herved til rådighet.
Utgiften posteres på kap. 919 - 2, transportutgifter.
2 gjenparter ligger ved .
3 irger Ljungberg.
A. Helgerud."
Det er her grunn til å tro at det med "regimentets beholdninge r"
menes sluttstykkemekanismene - jfr. transportutgiftene. FD
j.nr. 2167/1940 (Hæren). GS arkiv 600 II. Hvis denne slutning en er korrekt, så gir denne korrespondansen også på et annet
pQDkt bekreftelse på et viktig spørsmål. På grunn av den
politiske tillit som regjeringa Nygaardsvold i dag blir møtt
med fra enkelte venstresosialdemokratiske grupperinger, vil
eksplisitte bevis på at regjeringa positivt kjente til og unnlot å oppheve ordensvern-ordninga og ordninga med ubruke lig gjØring av våpen, · være av betydelig interesse. Dette vil
imidlertid ikke i like stor grad gjelde Ljungberg, som var
yr kesmilitær, som det f.eks. vil gjelde Monsen. Jeg gjengir
derfor også et tidligere skriv i samme korrespondmsen; dat .
18/7-39; fra FD til KG:
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" Godt g j Ørelse for tilsyn med I. R. ls beholdninger på
Fredriksten.
(K.G. 23/6-39
jnr. 2850/39 II.)
Deoarte mentet tillater at furer Karlsen ved l. Divisjons skole
inntil videre utbetales samme godtgjØrelse som hittil, beregnet
etter kr. lOO,oo pr. år, for tilsyn med Østfo ld r e giments
be h oldninger på Fredriksten.
Utgiften posteres fortsatt på kap. 921 - 13, tilfeldige og
uforutsatte utgifter.
2 gjenparter ligger ved.
Fr . Monsen
A. Helgerud"
Hvis min tolkhingover er riktig, så unnlo t altså Monse n å
oppheve ordninga med ubrukeliggjØring. Framleis under forut setning av at det ikke var en sammensvergelse i departementet
retta mot Monsen, som hindra han fra å oppdage hva "regi mentets beholdninger" evt. betydde.
3.

I mitt eget heimdistrikt går det levedyktige rykter om at fri villige soldater b lei avvist da de meldte se g ved IR 6s oppsettingssteder. Jeg har også snakka med folk som sjØl hevder
at de blei avvi'st . I "Flagget" (s. 13) for teller Nordahl Grieg
at han og andre blei avvist i HØnefoss.

4. ·

Framleis med unnta k

5.

Je g har brukt O. A. Øver land: Thrahitterbevægelse n, o. BjØrklund: J'ilarkus Thrane, Jakob Friis: Thranitterbevegelsen
(Arb.leks. ), A. Ropeid: Hattemaker krigen og Traneria (Høne foss bblca, 1965 ), Rolf Grankvist: "Thranit terbeve ge l sen · i Tr Ønde-

av 6. divisjon.

~ Cf' 11
l O.e;
•

6.

Generaladjutanten send te 24. februar 1851 ut et "cirkul::are"
med d ire ktiver for milit::are avdelinger som skulle .settes inn
mot arbeidsfolk . Referanser til dette skrivet har j eg funnet
flere steder, bl . a . "Justisdep.s rundskriv av 1+. mars 1918 11 ,
som omhandler "Om sammarbeide mellom politiet og milit::armakten
til sikring av beholdninger m.v. samt oppretthol delse av ro og
orden". GS arkiv 931.

7.

2jegerkompanier, en artilleriavdeling me d 6 punds kanoner , en
kavalleriavdeling, et kompani nasjonale soldater fra Modum,
(Hønefossboka).

8.

Artikkelen "Thranitterbevegelsen" i Arbeidernes leksikon, bind
4, side 766.

www.larsborgersrud.no

190

9.

I boka "Thraniterbev::egelsen", side 274.

10 .

De n samme, side 275 .

11 .

Fra Stor tingsforhand linge ne 1894, Dok. nr . l, side 15 .

12 .

Den samme .

13 .

De n samme.

14 .

Se Aksel Bull Naa:

15.

Dok . nr. 79, 1884 . Også i Dok. nr. l , 1894. Spørsmå l e t lØd:
"Er der nogen forb indelse me l lom de her omhandle de Beslutninger og de ForfØininger, som angives a t være t ruf ne i Slutningen
av Januar Maaned for de i Kristiania garnis ona rende Afdel i ngers
ve dkommende, neml i g at dis se fra 28. Januar af b l ev for synede
me d skarp Ammunit i on, og at 2 Feltkanoner blev opplante de og
færdiggjorte til Øieblikkelig Udrykning, idet Sælet øie t og a lt
tilbehør laa færdigt t i l Forspænding, og a t 2 Ammuniti onsvogne
stod fuldpakkede me d Kardesker og Spr:m.ggranater?"

16.

Statsråd Dahll svarte: "Til de i Kristiani a garn i sone r e nde
Af delinger - Jægerkorpset og Depotafdelingen - e r der fra
Hovedaresenalet i kke udleveret anden skarp Ammunist ion, end
den som i Begyndelsen af hvert Aar re gelmessig udle veres fo r
Aarets Skarpskydningsøvelser". Dok. Nr. 80 for 1884 .

"De glemte Geværlåsene ", Samt iden nr. 2/74.

Poenget her er at for det fØrste innsnevra statsr åden sjØl
" garnisonerende Afdelinger i Kristiania" til Jægerkorpset og
De potavdelingen, og slapp da å svare f or Artilleriet, Under officersskolen og Kavalleriet. Men for det andr e ble i det og
på vist at han her lØy . Utleveringene t i l de avdeli~gene han
sj Øl nevnte var både mye st ørre og kom mye t id l ige re enn å re t
f ør.

17.

Oth .Tid . for 1884 .

Pag . 708.

18.

Artikkel i Social - Demokraten, 26. juni 1915.
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3ILAG l

Gjenpart av skrivelse av 25 februar sl. fra politimes teren i Skien
til Justisdepartementet. (1918)

Hemmelig

Under henvisning til hemmelig skrivelse av 22. ds. fra opdagelses sjefen i Kr istiania - som man gaar ut fra det æ-.cede departement
er bekjendt med - Und later man ikke at meddele, at de r ogsaa her
i byen h~lder sig rygt er, om at alt er organisert til a a begynde
aapent opr ør - avbrytelse av telefon og telegraf avlivelse av
ka pi talisterne o. s. v. - r·1an venter efter sigende kun paa ledernes
fastsættelse av dagen.
Det er derfor for alle tilfældes skyld nØdvendig, at man er forberedt paa alle eventualiteter.
Det sies at der skal v::ere solgt en mængde revolvere omkring i
byerne. Dette kan neppe sies at v::ere tilfs~det her i byen, hvor
ogsaa vaabenhandlerne som fØlge av konferanser for længere tid
siden har v~ret meget forsiktige med salget av skytevaaben . InnfØrelsen av skytevaaben fra utlandet, har sikkerlig ogsåa v::eret
minimalide sidste aar, hvorfor lagrene formentli g har været smaa.
Paa den anden side har tiderne bevirket, at mange borgere a v de
forskjellige samfundsklasser, har fundet at ville forsyne s eg me d
skytevaaben.
Det kan næppe være tvil underkastet, at lederne av en event uell
revolution har beregnet at kunne forskyne se g fra armeens depoter
man tænker særlig paa forholdene her i byen, men man gaar ut i
fra at, at stillingen ikke er stort bedre ved andre milit~e depot er, hvor der ikke ligger fast garnisonerende avdeling. Her - paa
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den nedlagte exercerplads Graat enmoen - har man en beholdning av
ca. 1000 Krag-JØrgensen geværer, endel Remington geværer, med
ba jonetter, samt revolvere, a lt med a mmuni t ion. Dette er bevogte t
av l vpl . ko rporal og no ge n faa mand, v issno k 6, altsaa to man paa
va gt ad gangen. Hvad de t te vil si, hvis vor·e 11 bols jevikere" vil
ha tak i vaabnerne er klart for enhver.
Politikammeret sendte derfor for 8-14 dage siden overbetjente n til
Kongsberg for at gjØre re gimentssjefen opmerksom paa forholdet samt for at faa hans samtykke til utlaan av revolvere til he rv .
politikorps. Saavidt vites er vakten paa Graate nmoen efte r henvendelse til reg imentssje fen blitt noget forster ket, men det skal
meget til for at hindre, at de poterne blir plyndret for sit in hold, i tilf ælde det bryte r løs. Obersten lovet at komme hidned
til konferanse med underte gnede om dis se ting.
Man finder at vilde gjØre opmerksom paa dette for a t de r i tilf~lde andetsteds kan tr ~fes forfØininger i sakens anledning.
Det at forsterke vakten ved depoter og vaabenlagre er naturligvis
til nogen betryggelse, men denne forhol ds re gel er ikke tilstrække l ig. Det vi lde være bedre at flytte lagrene til sikrere steder
enn våre depoter er, og ennu bedre vilde det v ære at f jærne g ev ~
enes sluttstykker - et enkelt haandgrep, der er udfØrt paa et par
sekunder. En eventuel mobilisering vilde ikke bli forsinket ved
de~~e sidste f orholdsre gel.
gjØr i denne forbindelse opmerksom paa, at herv. politikorps
vistnok i n ærmes te fremtid vil bli bev æbnet med a rme ens Nag~~t
revolvere - til selvforsvar. Som angre psvaaben er en revolver
lite tjenelig, s aa kan man hindre vore "bo~e vikere" fr a at faa
en st ørre forsyning geværer, vil meget være vundet.
f''I an

(2869/FD/24)
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BILAG 2

Elverum 18. febr. 1919 .

2. Distriktskommando
Y.H. J.nr. 30/19

Yter s t he mme li_g_.
Til
Kommanderende General.
Ophevelse av magasinvakter.
(K.G.'s skr. 15/2-19)
Selv om folkestemningen i Øieblikket tilsynelatende er naget
roligere enn den maa antas aa ha været da den tele gra fiske or.dren
om geværavskruningen utgik, er det jo med sikkerhet a t forut s e at
situasjonen i nær fremtid vil tilspisse sig, da en rekke tarifavtaler utløper utover vaa,ren fo~ mange tusen_ ar b ei der e ~ Og da
navnlig hvis Stortinget søker aa undra sig for hurt ig, aa gjenomføre en retferdig valgreform.
Hvis militær etaten nu - for aa spare nogen faa kroner - ophever
magasinvaktene vil V:Bl"dier for mange millione r kroner ligge som
et lett bytte for bolsjeviker.
Skal man da i tilfelle gaa til "lyninnkaldelse" av vernepliktige
vil det virke i hØi grad opsiktsvekkende og som f Øl ge derav cp-hissende paa gemytterne.
Det kan altid gaa an aa anvenne opsatte militæravde linge r t il
ordenens opretholdelse hvis de anvennes paa en fo r nuft ig maate,
d.v.s~ til beskyttelse av eiendom, personell eller mate riell.
Efter Distriktskommandoens opfatning maa man derimot i kke gjØre
sig nogen illusjon om effektiviteten av en milit !nr "nasjonal" av deling til ordensvern hvis avdelingen fØrst skal innka ldes og cpsettes.
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194.

:Uistri ktslcommandoen har saaledes overfor Genera lstaben fremholdt
a t hele det omhyggelig uttenkte vidtlØftige apparat "I'-1 ilit s.')r jern-·
banedr ift under særlige forhold", vistnok vil klikke i samme Øle blikk det skulde settes i scene. Det innkaldte personell v i l de l s
i ~ke komme (kommunikasjonsstreik) de ls komme for sent .
ziffertelegrafering viser det sig jo ogsaa at fo rfØininger
der avføder stadig og meget skriveri umulig i le ngden kan holdes
hemmelig (so cialistavisene i Nordland har jo saaledes faat t rede
paa systemet med paalide lige 11 pike ter") .
T~oss

Innkaldelser "med kort varsel" vi l derfor kunne bli mer enn
problematiske.
Distrilctskommandochefen finder det under disse omstendighe ter
uforsvarli g for øteblikket aa redusere magasinvaktene , idet der
tvertimot for Gardermoen efter plasskommandantens fores tilling
har været nødvendig aa Øke vakten med l utskrevet korpo ra l som
fØlge av Numedalsmagasinets stedfundne flyttin g til 'I'randum.
Paa Terningmoen er et nytt magasin under opførelse . Naar de t bl ir
ferdig kan antagelig regimentets beholdninge r mer koncentre res
paa ett ste d. Naar dessuten endel av pigtrs ad g je rdet fra J ørstad moen anvennes til avsperring av ammunissjonsmagasiner m.v. (he r om
F.D. tilskrevet 19/12 18) vil antagelig i sin tid magasinvakten
kWL~e reduse res noget.
Paa Kongsvinger kan den ekstraordinære styrke (2 5 mann) fo rment l i g
inndrages eller i alle fall noget reduceres naar de de r lagre de
vaabendele igjen bringes tilbake til vedkommende avdelings magasine rc

vJ. Steffens

( GS 930)
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BILAG 3
HEMMELIG
Nr . 2 .

P. M.

angående foransta l t n inger under særskilte f orhold.

A. Almindeli ge bemerkninger.
Stortingsvalgene i oktober i fjor betegner ute n t vi l et stor t
positivt resultat for de samfundsbevarende krefte r i vårt land .
Det vilde imidlertid være letsindighet å ove r vurde r e betydninge n
av denne borgerlige seier. Faktum er at 1/3 av v årt fol k, og i
hovedstaden 60 000 voksne kvinner og menn har ste mt f or e t ut ve tyd i g revolusjon ært program . Det er utvilsomt a t e n stor del a v
de m som har stemt såle de s , i kke er aktivt re vo lusjonært innstillet .
l'1e n s ågodt som den samlede arbeiderledelse e r avgjort r e vo l usjonær ,
og sli k som fo r holdene ligger an, er det sann s ynlig at arbeider pa rtiet s valgnederlag bare har til f Ølge en konsolidering og s tyrkelse av de r evolusjonære k~efter.
At disse kre f ter alle r e de l e nge
h ar vært organisert me d et slag mot det bestående s a mfund f or Øie ,
må man gå ut fra - ellers vilde det jo ingen mening være i de t
norske arbeiderpartis hele virlcsomhet og program.
Under dis s e omstend i gheter blir det av betydning å ove r ve i e hvor vidt situasjonen for tiden er sådan at den li gge r t il r ette fo r
revolusjonære forsøk. Det er klart at sådanne f or søk ikke v il b li
f oretatt under helt normale forhold, men til en t id hvor gemyttene
er ophidset og hvor chansene til å få de me nige masser i nne n
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a rbeiderpartiet til å gå aktivt me d på en a ksjon er forholdsvis
store.
Utenlands er forholdene såvel i Finnland som i Mellemeuropa slike
at det nårs omhelst kan opstå kr itiske situasjoner som vil kunne
s ~ ape muligheter for revolusjonære forsøk også i vårt land.
I:Lnenlands har man ved valgene bare i liten utstrekning eller
slett ikke befridd sig for den bØig som de sociale kamper m.v.
legger over vårt samfund. Og ennu mindre er de t lykkes å s a mle de
borgerlige politiske partier og flertallet av vårt folk om et klart
og bestemt program for nasjonal nyreisning - en samling som vilde
ha Øket den nasjonen iboende motstandskraft og motst andsvilje over for en aksjon mot samfundet.
Av hvad det foran er anført, turde fremgå at de revolusjonære
muligheter er tilstede for vårt lands vedkommende - såve l på grunn
av selve Arbeiderpartiets faste organisasjon og ytterliggående
program som på grunn av de spendte forhold i inn- og utland.
Det er efter dette av betydning å fastslå hvilke midler som i
Øieblikket kan disponeres til imøtegåelse av revolusjonære forsøk .
a) Politiet. Dette trer ved revolusjonære forsøk automatisk i
virksomhet, såfremt ikke Arbeiderpartiet i Øieblikket har re gjeringsmakten. Er dette siste tilfellet, vil Politiet selvsagt bli
sØkt hemmet i sin virksomhet og kanskje helt satt ut av funksjon.
Det må også erindres at Politiet fØrst og fremst er en kommunal
institusjon som lett kan planmessig 11 bolsjeviseres" og som derfor selv om det uhindret får anledning til å tre i funksjon - lett
kan komme til å vise seg mindre pålidelig i det avgjørende Øiebl ikk .
b) Hæren og Flåten. Militærmakten kan påkalles til unders tøttelse
for Politiet. Ned henblikk herpå er det utarbeidet en plan for
innkallelse av militære sikkerhetsvakter og militære ordensvernsavdelinger. Denne allerede eksisterende plan er nede nfor kalt
Plan X.
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Enn videre er der utarbeidet en plan til fo rhindring av de re vo lusjonæres anvendelse av våben tilhør ende mili t ~etaten . Denne
plan e r ne denfor kalt Plan V.
Plan X hviler på den for uts e t nin g a t statsma ktene har vil j e til
og anledning til i ro å "mobilise r e 11 mot det r e volusjon93re forsøk
- alternativet har med andre ord til foruts e t ning at de t revolusjon93re f orsØk skjer under en borgerlig Re g je r i n g og dern æst har
en kr i setilstand som forlØ per . Imid lertid må man i kke g l emme at
det revolusjonære fors øk kan skje under en arbe iderre gjering kanskje på foranledning av denne. Enn videre at fors øke t under
en borge r lig Reg j ering kan s k je som et " kup" uten at det forut
h ar be st å t t noen e gentlig krisetilstand ?g ut en at det har vær t
tid eller anledning til n oen mobilisering fra Regj e ringe n s side.
Det foreli gger ikke utarbeidet noensomhelst p l an til i mØte gåe l se
av de to sistnevnte muligheter - som vel tilsamme n bete gner et
alternativ som er langt sannsynligere enn de t s om e r foruts etn ingen for plan X. Planen bØr derfor utarbeides s na rest mulig. De n
er nedenfor kaldt Plan Y.
Det e r de m s om mene r at hæren intet b Ør ha med indre urolighet er å
be stille , men at det t e b Ør være en opgave kun for Pol i t iet - even tuelt forsterket med e t for Øiemedet organis ert r ese rvepolit i
eller bes kyt telsesko r vs. Spiren til et sådant r e s ervepoliti eller
beskyttelseskorps har v i i det allerede e ksis tere nde "Samfundsvern" .
c) Samf undsvernet. Dette er ved Justisde par te mentets rundskr iv else av 22. desember 1928 anerkjent som et "frivil lig ordensvern"
som unde r det altern ativ som li gger til grunn for plan X ved J ustis departement ets eller politimyndighetenes for anst altning forment lig
vil b li satt på benene eller i ethvert fall vars let om å ho lde
se g alarmberedt. Under det alternativ som dann er f orutse t nin gen
for en plan Y, vil antagelig Samfundsvernets egne mynd ighe t e r s øke
å ' få satt ve r nets avdelinger på benene i st ørs t mulig utst r e kni ng .
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Det eksisterer i Øieblikket ingensomhelst planer fo r hvordan f or holdet .skal være mellem de i en landsdel "mobiliserte" samfunds avdelinger og den hØieste militære chef innen landsdelen.
Det kunde kanskje være tale om å søke Samfundsvernets organ isasjon
styrket derved at det blev gjort til noe i likhet med det finske
''skyddskår" ( se nedenfor under avsnitt F. ).
for b indelse med hvad det foran er anfØrt angående Polit iets,
f/Iilitæretatens og Samfw1dvernets roller under r evolusj onære fors øk,
skal anfØres at det av de -angjeldende autoriteter eller insti tusjone r (Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet , Samfundsvernet)
ikke er etab lert noensomhelst felles ledelse av planleggelsen av
sikring eller motforanstaltninger mot revolusjonære fors øk.
I

Under henvisning .til de foranstående almindeli ge bemerkninger skal
det nedenfor søkes redegjort for fØlgende:
Sakens historie.
BØr det gjØres endringer eller tilfØielser i den eksister ende plan X ?
Hva bØr en plan Y gå ut på ?
Bør det gjøres endringer eller tilfØielser i den eksisterende plan V ?
Bør det nuværende Samfundsvern utvikles til et "beskyttelseskorps" efter finsk mønster ?
3Ør det søkes etablert mer enhet i planleggelsen av motfor anstaltningene mot revolusjonære forsøk ?
RedegjØrelsen er kun tenkt som en oversikt over saken i store tre kk.

B.

Sakens historie.

A redegjøre

for sakens historie vil si det samme som å rede gjØre
for tilblivelsen av den "aktive" plan X (se foran) og den "passive
plan V (se foran).
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I.

Plan X.

For opsetning av sikkerhetsvakter, ordensvern og jernbanevakter i
tilfelle av indre uroligheter er regler fastsatt av Kommande rende
General under 11. april 1922 efter konferanse med Forsvarsdeparte me ntet.
IfØlge disse regler er Distriktskommandochefene og Kommandante n
på Akershus ansvarlig hver for sitt distrikt for "at de nødvend i ge
forberedelser er truffet for sikrig og forsvar av milit:ere et abli sseme nter og beholdninger m.v. og at det e r truffet forf Øining t il
at Politiet i tilfelle kan få den nØdvendige assistanse ti l s i kr ing
og forsvar av andre offentlige og av viktigere private etabl isse menter og beholdninger - herunder særlig sprengst of f l agre - samt
til oprettholdelse av den offentlige orden" .
Distriktskommandoens er i den anledning ifØlge re glene forpli kt e t
til å:
a)
b)

c)
d)

opgjØre en samlet plan for sikkerhetsforanstaltninger i tilfelle
a v ur oligheter;
forberede innkallelse, opsetning, transport, forplein i ng,
underbringelse, sanitets- og veterinærtjeneste for de vakter
og avdelinger som i tilfelle skal innkalles , og om nødvendig
konferere herom innbyrdes og direkte med Generalintendanten,
Sanitetschefen og Veterinærinspektøren;
holde politimestrene underrettet om hvorfra de ti l enhver t id
kan rekvirere militær bistand til ordenens oprettholdelse og i
nødvendig utstrekning konferere med politimestrene;
vå ke over at alt som angår denne sa~, blir behandlet me d
diskresjon.

Gjenparter av Distriktskommandoenes (Akershus Kommandants kaps )
planer for sikkerhetsforanstaltninger skal ifØlge ttreglene" bero
hos Kommanderende General (Generalstaben) og holdes a-jour ved
innmeldinger om foretatte forandringer.
Disse gjenparter består vesentlig i oversikter - inntatt i "den
gule bok" - over
a) forberedt op~etning: avdeling, styrke, disposisjonssted ,
b) innkallelsesmåten og
c) opsetningssteder og -tider.
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Distriktskommandoene skal ifØlge "reglene" innta hvert år fra
avdelingene de nødvendige mobiliseringsopg jØr for opsetn ing av
sikkerhetsvakter, ordensvern og jernbanevakter. Tide n f or i nnsendelsen fastsettes av Distriktskommandoene.
\

Akershus Kommandantskap skal hvert år innen 15. mar.s sende inn
til Generalstaben en redegjØrelse ("mobiliserings oppg j ør '' ) f or
opsetningen av de avdelinger som i tilfelle av uro lighe t e r ska l
kalles inn til forsterkning av Oslo garnison i kommende år
regnet fra l. april.
Sanitetschefen, Generalintendanten og Veterinærinspe kt øren sender
inn hvert år innen 15. mars til Generalstaben en r e degjØrels e
("mobiliseringsoppgjør") for de foranstaltninge r som de efte r
konferanse med Distriktskommandoene (Akershus Kommandants ka p ) h ar
forbe r edt til sikring av sanitets-, forpleinings- og ve ter inær tjenesten ve·d de innkalte avdelinger.
Ingen av ovennevnte redegjØrelser er sendt inn i 1930 da planene
er under omarbeidelse - jfr. senere.
Forøvrig henvises til "reglene" angående de fors kje llige spørs mål
vedr ørende opsetninger m.v.

Foranlediget ved en skrivelse fra Generalstaben forela Kommanderende General i s krivelse av 15. januar 1930 Distr ikts kommand oene
t il uttalelse s pørsmålet om det i sin a l mindelighet kan anse e s
f or betryggende å basere s i g på bruk a v utskrevu e a vdelinge r til
å opre t tholde ro og orden i tilfelle av at Po li t i e t ikke makter
dette - når hensyn tas til den måte forh oldene i mili tær he nsee nde
har utviklet sig på hos os s i d9n senere tid. Det fre mgikk av
Distriktskommandoenes uttalelser at innkallingen av uts kr evne
soldater for dette Øiemed var forbundet med van s ke lighe t e r og :fare r
under de nuværende forhol d , men at uts kre vne avdeli nge r i kke kund0
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undværes til denne tjeneste.
I skrivelse av 3. juni 1930 til Distriktskommandoene m.fl. uttalte
Kommanderende General at han ikke fant det forsvarlig å basere si g
på bruk av våre fåtallige garnisonerende avdelinger til oprettholdelse av ro og orden, når Politiet ikke lenger makter denne opgave.
Det var fremdeles nødvendig - uttalte Kommanderende General - å
regne med bruk av utskrevne avdelinger i dette Øie med. Kommanderende General erk lærte sig videre enig med Distriktskommandoene i
at det var av den største viktighet at de t befal oz 'T!ann skal) som
var foruts att anvendt til de nne tj e neste_,. var pålideli6 :) §; a t uttaket måtte skje med størst mulig omhu og på grunnlag av nØiaktige
opplysninger. Om nødvendig fikk en heller redusere antallet og
styrken av de planlagte opsetninger.
Distriktskommandoene - Festningsartilleriet og Akershus Kommandantskap - b le derfor anmodet om å revidere planene for opsetning av
sikkerhetsvakter og ordensvern med dette hensyn for~e og melde
inn de foretatte forandringer.
Dette arbeide pågår nu (januar 1931).
Som nevnt foran påligger det ifØlge "reglene" Distriktskommandoene
ogs å å forberede transport for de vakter og avdelinger som i tilfelle
skal innkalles. Planer for slike transporter har såvidt vites
tidligere aldri vært behandlet i Generalstaben, og det har vistno k
heller ikke vært meningen at Generalstaben skulde medvirke ve d
transportenes i verksettelse .

For oprettholdelse av den strengt nØdvendige jernbanetrafikk
under visse situasjoner er det som bekjent forbere dt etab lering av
militær jernbanedrift.
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Den militære jernbanedrift er basert på at alle vernepliktige
jernbanefunksjonærer innkalles militært til tjeneste, hvorefter
jernbanen blir drevet militært under ledelse av en militær jernbanedistriktschef med endel befal til assistanse. En militær
vaktstyrke innkalles fØr den militære jernbanedrift settes i gang .
Denne vaktstyrke er også underlagt den militære jernbanedistriktschef.
Planene for militær jernbanedrift er for tiden bare helt ajour for
Oslo jernbariedi~trikt. Det pågår arbeide med revisjon av prin sippene for militær jernbanedrift. Når disse er fastsatt, vil
alle planer bli omarbeidet.

Hvad "sambandet" angår, er å merke at intet er forberedt fra
Generalstabens side til oprettholdelse av telegraf- og telefon~
forbindelse mellem Oslo og Distriktskommandoene. Radioforbindelser mellem Oslo og Distriktskommandoene blev forberedt for få
år siden; men planene herfor er ikke lenger fullstendige.

II.

Plan V.

Bestemmelsene om hvorledes våben og ammunisjon skal opbevares av
hensyn til indre forhold, er gitt ve d Generalstabens telegram og
skrivelse av 20 . og 21. februar 1918. (Generalstabens telegram av
13. nove mber 1918), Kommanderende Generals skrivelse av 3. n ovember
1921 og General stabens skrivelse av 13. juni 1915.
I Generalstabens telegram av 20 . februar 1918 .b lev Divisjonschefene anmodet om å treffe forfØining til at slagfjærene blev uttatt
av skytevåbnene i de magasiner som på grunn av sin beli ggenhet matte
ansees s:erlig utsatt for angrep av ondsindede og som i kke m<.:. ~te
være tilstrekkelig sikret. Slagfj:erene skulde opbevares på et
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sikkert sted. Det blev videre overlatt til Divisjonene å avgjØre
hvorvidt også ammunisjonen burde fjernes og opbevares annetsteds .
I Generalstabens telegram av 13. november 1918 tilDivisjonen~,
Festningsartilleriet og Flyvevesenet blev det meddelt at Kommander ende General hadde bestemt at samtlige skytevåben, håndvåben,
håndgranater, mitraljØser og kanoner straks skulde midlertidig
ubrukeliggjØres derved at viktigere deler blev fjernet. Disse
deler skulde opbevares efter Divisjonschefenes nærmere bestemmelse t ·
på et sikkert sted under betryggende garantier.
I Kommanderende Generals skrivelse til Distriktskommandoene av
3. november 1921 blev bestemmelsene i Generalstabens telegram av
20. februar 1918 fremdeles gjort gjeldende således at det blev
overlatt til Distriktskommandoene å avgjØre hvorvidt ammunisjon
burde fjernes fra magasinene og opbevares annetsteds - likeledes
overlatt til Distriktskommandoene å avgjØre hvor geværdeler,
bajonetter, håndgranater samt sprengstoff burde opbevares. Me d
hensyn til ubrukbargjØrelse av våben blev Kommanderende Generals
bestemmelse av 20. februar 1918 fremdeles gjort gjeldende.
I generalstabens skrivelse til Distriktskommandoene, Festningsartilleriet og Akershus Kommandantskap, datert 13. juni 1925, b lev
fastsatt nye almindelige regler for opbevaring av våben og ammuni sjon:
"Distriktskommandochefene - Generalinspektøren og Chefen for
Festningsartilleriet - · er hver for s1tt distrikt ansvarlig fo r a t
de militære våben- og ammunisjonsbeholdninger opbevares på be t ryggende måte.
Skytevåben, håndgranater m.v. som ikke ansees betryggende si kret
mot angrep av ondsindede, blir midlertidig å ubrukbargjØre. Dette
skjer ved å fjerne viktige deler som efter Distriktskommandoenes
nærmere ,bestemmelse opbevares på sikre ste der under betryggende
garanti.
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For

vedkommende bØr man innskrenke sig til å fjerne
samt tendstempler.

gev~enes

slagfj~er

Disse forholdsregler skal foretas ved passende anledning og med
den største diskresjon.
Disse bestemmelser trer istedenfor de i telegrammer av 20. februar
og 13. november 1918 gitte anvisninger".
Disse almindelige bestemmelser av 1925 er fremdeles gjeldende.
Det er således helt overlatt til Distri ktskommandoene å avgj Øre
hvorvidt Vd.benbeholdninger skal midlertidig ubrukbargjØres og hvor
våbendelene skal opbevares.
Generalstaben fører :('or tiden ikke opgave over hvorledes avdelingenes våben og ammunisjon er opbevart.

Under 20. desember 1930 har Kommanderende General forespurt
Kommanderende Admiral om ubrukbargjørelse av våbenbeholdninger er
foretatt for r·1arinens vedkommende.

C.

BØr det gjøres endringer eller tilfØielser i den allerede
eksisterende plan X.

Under de forhold som plan X tar sikte på (se foran), vil fo ruten
H:m'en også det som reservepoliti anerkjente Samfundsvern helt eller
delvis sette s ine sikringsavdelinger på benene.
Imidlertid er det ennu ingen foranstaltninger truffet for:
I.

A sikre sig mot at en og samme mann innkalles såvel av de
milit~e

myndigheter som av Samfundsvernet.
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II.

A sikre

samarbeidet mellem den militære Chef innen et område
og de Samfundsvernet tilgØrende formasjoner innen samme område. Det rimelige vil være at de på et sted opsatte eller
innen et område sammendradde samfundsvernsavdelinger underlegges den militære chef på stedet (innen området).
En militær distriktskommandochef skulde således få under sin
kommando også samtlige samfundsvernsavdelinger innen distr iktskommandoens område.
Under hensyntagen til hvad det foran er anfØr-t, bØr det
etableres et system hvorefter Samfundsvernet hvert år får
kjennskap til hvilke befalingsmenn og mannskaper som L ',det
kommende år er tenkt innkalt til Hærens sikringsavdelinger .
Derved vil det kunne undgåes at Hæren og Samfundsvernet inn kaller de samme folk.
Enn videre bØr i de respektive distriktskommandochefers plan
X optas disponeringen også av Politiet og samfundsvernsavde lingene innen distriktskommandoens område. Denne dis pone r ing
planlegges ved samarbeide mellem distriktskommandoene (Akershus Kommandantskap), Politiet og de lokale vernechefer.
I plan X inngår det for Øieblikket heller ikke noe angående

III . Samarbeide med Marinen.

4. Distriktskommando har allerede henledet opmerksomheten
på hvor stor betydning det vilde ha om man i de st ørre ha vne byer (Oslo, Stavanger, Bergen, 'l'rondhjem, Harstad , Troms ø . og
muligens sørvaranger) kunde disponere endel armerte småbåter
(tollkryssere, torpedobåter e.l.).
Kommande rende General har under l O. deser.;ber 1930 s 1{r eve t
til Kommanderende Admiral om saken.
Endelig må sambandet mellem centralmyndighetene og de for s k jellige landsdelers øverste militære og civi le mynd i gheter
n øie planlegges.
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D.

Hvad bØr en plan Y gå ut på ?

Som nevnt allerede foran er de muligheter som danner forutsetnin gen -for en plan Y, i det hele tatt ikke diskutert.
"Kupet" må forutsettes å komme overraskende - selv om det som
foran antydet fortrinnsvis vil bli satt i verk unde r forhold som
skaper en for det revolusjære forsøk gunstig stemning blandt
massene.
"Kupet" kan i tilfelle '• komme l.) "ovenfra" - fra en sittende
Arbeiderregjering- eller 2.) "nedenfra" d.v.s. fr a et revolusjonært partis ledelse og rettet mot en sittende borgerlig Regjering,
3.) Så å si av sig selv- under pØbeloptØier uten bevidst plan
eller ledelse. Sådan begyndte den store russiske revolusjon i
februar 1917.
"Kupet" vil ha som fØrste mål
å lamme det b··~s t årmde samfunds utøvende organer· - : .. f Ørste re kke
de militære myndigheter og politimyndighetene:
~erobre

herredØmmet over kommunikasjonene (jernbane r og telegraf ) .

Det trenger ingen nærmere påvisning at det i vårt land - såfremt
kupet kommer tilstrekkelig overraskende - ikke Vil V':Bre særlig
store vanskeligheter forbundet med å nå dette mål. For det f ør s te
vil de militære myndigheter og PoJ.itiet~. myndigheter lett kunne
lammes gjennem fjernelse av endel enkeltpersoner. For det annet
vil herredømmet over kommunikasjonene lett kunne e robres såfr emt hvad man fo røvrig må gå ut fra vil være tilfellet - de revolus jonære ledere besidder tilhengere innen vedkommende kommunikas .jons etater.
" Kupet" vil sannsyn ligvis komme til å sammensette sig av
et"hovedfremstøt" på et sted i landet som for de· revolusjonære
le dere fremstiller sig som betydningsfult å besidde og samtid ig
som vele gnet til basis eller ut gangs punkt for det revolusjonære
fors øk.
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flere "lokale fremstøt" rundt om i landet samtidig med hovedfremstøtet og til støtte for dette.
Hovedfremstøtet vil sannsynligvis bli satt i verk på et sted
hvor vårt samfunds utøvende organer forholdsvis lett lar sig
lamme og som enn videre ligger sådan til at det forholdsvis lett
kan gjØres til centrum i en "rød landsdel", hvorfra de avgjØrende
røde operasjoner mot resten av landet kan gå ut.
Under hensyntagen hertil turde det være temmelig sannsynlig at
hovedfremstøtet skjer i Oslo, fordi:
I.
II.

De centrale utøvende organer er samlet her.
De omgivende fylker er helt eller delvis røde. Hedmark og
Opland helt - Akershus og Østfold delvis. Det vil vær-e f orholdsvis lett her å avgrense en rød landsdel med rike lig
tilganp~ på. "r··ødt" menneskemateriel~.. - sftvidt c et !can l'or s tås
lettere enn på noen annen kant av landet.

Spørsmålet er nu hvordan "ku.pet" skal møtes og hvordan det "overraskende" revolusjonære forsøk skal slåes endelig ned.
FØlgen de bØr sannsynligvis skje:
I.
II.

Først og fremst må det skje den sterkeste mulige lokale motstand mot så ve l !'hovedfremstøtet" som de "lokale fremst øt " .
Samtidig hermed må det snarest mulig i en dertil skikket del
av landet organiseres en basis hvorfra feltto~et mot de rev olusjonære stridskrefter kan røres, om disses hovedfremst øt ''
skulde lykkes.

ad I.
Den lokale motstands forberedelse og iverksettelse må påligge den øverste militære chef i landsdelen (på stedet). Han vi l
_ disponere:
Garnisonerende militæravdelinger.
De militære ordensvernsavdelinger som det i farten lykkes å innkalle.
Politiet.
Samfundsvernets formasjoner.
Tilstrømmende frivillige.
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Den militære distriktskommandochef bØr inndele sitt kommandodistrikt i områder innen hvilke det opnevnes lokale chefer. Innen
disse områder må det planlegges et alarmsystem, iikesom det må
nærmere fastsettes steder hvortil de innen området v~en d e
garnisonerende militære avdelinger, politistyrker og samfunds vern0 medlemmer skal søke hen når alarmsignalet gis eller så snart det
forståes at et kup er i gang. Det må være utsett spesielle f ol k
med det opdrag å "innsamle" til foran utpekte steder de tilst rømrn ende frivillige. Det må allerede "i fred" være sørget for a t de t
på visse ubemerkede steder er samlet såpass med våben og ammun i s j on
at militær, politi, samfundsv~rn og tilstrømmende frivillige kan
tilfredsstillende bevebnes. Det må enn videre fastsettes hvil ke
punkter innen området fortrinsvis skal holdes eller g jenerobr es.
Den

milit~~e

distriktskommandochef må ha planlagt overfØring a v
ordensvernsa11deJ.~.nger fra rolige til urolige områder.
Enn videre
eventuelt overfØring av ordensvernsavdelinger fra kommandodistrikt et til den landsdel hvorfra felttoget mot de revolusjonære skal
føres, hvis det revolusjonære hovedfremstøt har lykkes (se nede nfor).

For alle personer med viktige funksjoner må det uttas substituter .
Disse substituter må, når alarm finner sted eller når det forst åes
at et kup er igangsatt, straks tre i virksomhet uten fØrst å undersøke om den de er substitut for, er satt ut av virlmomhet . Om så
er Tilfellet, vil jo allikevel vise sig innen rett lenge.
ad II.
Som foran nevnt vil formentlig det revolusjonære "hovedfremst øt " komme til å foregå i Oslo og være parret med omfat t ende
og i umiddelbar forbindelse med hovedfremstøtet stående lokale
fremstøt i Østerdalen, på Oplandene, på Romerike og i Østfold muligens også i Drammensdistriktet. Mål: Avgrensning a v en 11 r Ød"
landsdel me d centrum i Oslo, hvorfra de øvrige landsdeler e fte~
hvert definitivt kan undertvinges, bl.9.. med tilhjeJ..p i de "lokale
fremstøt" r undt om i la.ndet.
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Den lokale motstand i Oslo og i Østlandets landdistrikter må skje
efter de samme prinsipper som anført foran under ad I.
Allerede frr?. det Øieblikk "kupet" ta ;:> sin begynnelse , må imid l e rtid organiseringen av de samfundsbevarende krefters operasjonsbasis begynne - den basis hvorfra felttoget mot den r Øde land s del
s kal f Øres , om det lykkes de revolusjonære å bryte den lokale mots t and mot 11 hovedfremst øtet".
Organiseringen av denne basis må planlegges. F'Ørst og fremst bØr
det for a lle samfundets h Øieste og hØiere funksjonærer være uttatt
substituter s å ledes for:
Regj~ringens

medlemmer.
De høi'este departementsfunksjonærer.
Kommanderende General og Kommanderende Admiral.
Generalstabens avdelingschefer, kapteiner og adjointer.
Admiralstabens officerer.
Samtlige i Oslo og ome gn boende regimentschefer som ikke er
di sponert i pl anene for den lokale motstand .
Generalintendant.
Generalfeltt øimester.
Sanitetschef.
VeterinærinspektØr
samt alle i disse fagchefers kontorer ansatte hØiere funksjonærer.
De hØieste og høiere tjenestemenn i kommunikasjons et atene .
De hØieste og hØie re e llJbe d smenn i Norges Bank.
Det må n øi e påses at substitutene ikke er d isponert på annen måte.
Så snart det på grunn av alarmering eller på annen måte e r godtgjort at et kup er satt i verk, bØr substitutene ha til plikt Øie ~
blikkelig og på egen hånd å s øke å nå det s om basi s utsette omr åde ,
for der å være parat til å t re inn i sine funksjoner om disses
e gentlige innehavere sku}.de være eller bli satt ut av virkso mhet .
De egentlige innehavere av funksjonene bØr i påkommen0P. tilfelle
ha ordre til å samle sig på e tt eller flere ste der for å avvente
utfallet av den lokale motstand mot Oslokupet. Vise~ det si g at
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de re volusjonære vinner terreng, bØr samtlige - fra lederen a v
den lo kale motstand i·Oslo- få underretning herom g jenne m en
eller flere "for b indelsesofficerer". Samtlige bØr de r e fter s øke
å forlate Oslo for å begi sig til "basis 11 • Forflytningen til basi s
b Ør foregå enkeltvis eller i små grupper (pr. bil eller pr . mot or båt ) . For flytningen b Ør skje ved "i fred" avtalt privat hjelp.
Hvor s kal s å "basis" velges? Det skulde synes naturl ig å ve l ge
en ve l avgr e nset landsdel med en pålidelig befolkning om med god
ydeevne i r e tning av fo r pleiningsartikler, hester, k j Øret øier og
f artø i e r. Enn videre b Ør der finnes større milit ::ere magasiner.
Ve d fØr ste Øiekast skulde Trøndelagen synes å fremby sig som en ve l
skikke t del av landet. Det er også et faktum at denne lands de l av
Samf und svernets ledelse har vært påtenkt som "basis" . I midle r tid
må de t erindres at Tr øndelagen ligger meget eksentrisk i f or hold
til den sannsynlige "røde" landsdel: De østlige og nordøstlige
trakter av Østlandet. · Operasjoner mot disse. trakter må fra
TrØnde l a gen fØ res gjennem de trange dalfØrer Gudbrandsdal og Øs te rda l, d .v . s . praktisk talt g jennem defileer og g jennem bygder hvor
den "røde 11 befolkning må forutsettes å vs...:re i fle r tall . Enn videre
vi l det bli vanskelig å konsentrere mot TrØndelag overskuddet a v
"hvi t e" troppe r f ra de øvr i ge lands dele r .
Som e ve ntue ll basis og ut gangspunkt f or f e ltt oget mot den r øde
l andsde l turd e Vestfold og/ e ller Telemark og/eller Aust - Agder e gne
sig godt. ,:To n ærmere ob je kt et ma n kan 1e t:;ge bas is , de st 8 becJ.re,
mest fordelaktig vil det v:~ e å b asere sig på Ves t fold - Drammens distrikte t . De her omhand le de tralcter lcan l ett n åes - de danner
et bekvemt res ervoi r f or tilstrømmende fri vil l i ge fra s ørlancJ.et,
Oslo og f r a Øs t l ande t s sydØs tre og østre trakt e r. Over skuddet av
"hvite" troppe r f r a SØr l andet lar s ig lett ove rfør e . Det tj_lsvar e nde ove rskudd samt f r i vi l l ige f ra Vestlandet vil kunne f Ør es s ,j;5veien - enten he l t fre m eller til Sørlandet og de r f r a ove r l and.
Tra kte ne s underholdnings evne, tilgangen på hester og tr c.mspo rt-midler samt underb rint;e lsesbe tingelsene e r gode . St ørre mi J. it ::Bre
opl ag h a s i Horten, på He istadmoen og på Kong s be r g . Flyvest& ~ ,j o~
finnes innen omr ådet.
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Muligheten foreligger f or operasjoner mot Oslo også over sjØen.
Samfundsvern ,)g f ri vi.llige fra Vestlandet son: kommer ad !3ei:•gensbanen samt samfundsvern og frivillige fra Valdres, Toten, Hadeland ,
Land, Gudbrandsdal m.v., bØr formentlig søke mot Hadelandstraktene
eller Ringerike, hvor det bØr etableres en sekund s~ basis som utgangspunkt for sekundære operasjoner mot Oslo nordvestfra.
Likeledes b Ør det om mulig fra TrØndelag - med "troppern fra r·-1øre
og Trøndelag - når det lokale revolusjonære forsØk er kvalt, f ore tas sekundære operasjoner mot Oslo nordfra.
For Nord-Norges vedkommende antas distriktskommand ochefen og han s
"områdechefer" å få nok med å kvele de lokale revolusjonære fremstøt. Det bØr ikke forutsettes sendt forsterkninger til de !!hvite"
i TrØndelag eller Sør-Norge - transportene vilde bli meget vanskelige å iverksette, likesom det neppe vilde være formålstjenlig å
ta Nord-Norges "hvite" soldater så langt bort fra sine hjem unde r
de foreliggende omstendigheter.
Den del av plan I som skal omhandle motstanden mot og kvelningen
av de lokale revolusjonære fremstøt må bli å utarbeide av de
respektive distriktskommandochefer.
Den .del av plan Y som omhand ler felttoget mot den "røde" landsdel alts å tilbakevisningen av det revolusjonære ":hovedfremstøt" - må
utarbeides av Generalstaben. Herunder må det helt ut tas i betrakt ning at de revolusjonære meget lett vil kunne sette sig i be sidcJ.else av eller Ødelegge de militære magasiner på Gardermoen, Raufos s, Kjeller , i Oslo og på Ski og derved muligens bl.a. bli overlegne på Artilleri. Det er ikke udelukket at de "hvite" til å
begynne med kan b li henvist til å anvende kun Bergart illeri (f ra
Sør- og Vestland. ).
I planen må inngå:
Plan for sambandet mellem "basis" og sekund=ere baser samt mellem
"basisn og de hØ ieste milit søre og civile mynd ighete r i de øvrige
landsde l e .:· .
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Plan for ras k evakuering av Kjeller (eventuelt til Ringerike el ler
Vestfold).
Plan for Øieblikkelig bevoktning av broene over Drammenselven og
Lysakerelven (må vel utføres av Samfundsvernet).

E.

BØr det gjØres endringer eller
plan V ?

tilfØielse~

i den eksisterende

I motsetning til plan X og plan Y er plan V bestemt til gjenne mfØrelse allerede "i fred". Den skal således danne en del av den
grunnvol d hvorpå såvel plan X_som ,plan Y hviler. Under henvisning
til hvad det er anf ørt foran under avsnittene B (sakens hist orie) ,
C (plan X) og D (plan Y), skal anføres at det i plan V muligens
kan og bØr gjØres fØlgende tilfØielser:
I.

Innen kommandodistriktene (Akershus Kommandantskaps distri kt )
lao-res det å flere ubemerkede steder (eksempelvis i private
huser m.v. våben og ammunisjon til bevebning av garnisonerende
militæravdelinger, milit~e ordensvernsavdelinger, samfundsvern og tilstrømmende frivillige under en eventuell g jenne mførelse av henholdsvis plan X og plan Y.

II. Plan V utvides til også å omfatte Marinen.

F.

BØr det nuværende Samfundsvern utvikles til et "beskyttelse skor ps" ?

Det er mange - også innen H33re ns og rvrarinens e gne rekker - som e r
av den oppfatning at det bØr et ableres et eget organ til oprettholdelse av den indre sikkerhet, sålede s at H~ e n og r·viarinen som
etater betraktet helt kan fritas for denne opgave.
Spire n til et s ådant organ har vi - som nevnt foran i avsnit t I,
c- i det nuværende "Samfundsve rn".
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Dette Samfundsvern kunde tenkes videre utbygget til et "beskyttelseskorps". Officielt kunde dette "beskyttelseskorps" ha til opgave
i fred å drive en forbere dende militærutdannelse ·av ungd om samt
av vernepliktige som .HSBren ikke makter å utdanne.
i krie; å avlaste Hæren ve d å overta opgaver i grens e - og kystbevoktnine;en.
Korpset korn i krig eventuelt t il å bestå bare av medlemme r utenf or
vernepliktsalderen. På ant a llet av sådanne medlemmer måtte al tscl
organisasjonen for krig basere sig. Man måtte dog åpne adgang
f or hvemsomhe lst til å b li medlemmer - også folk i Hærens rulle r.
Og korpsets organisasjon til sikring mot revolusjonære forsøk må tte
basere sig på det totale antall medlemmer.
Et utkast til "Plan for organisasjon av frivillige a vdelinger "
vedli gger s om bilag.
Beskytt~lseskorpset

overfor de

G.

måtte

revolusjon~e

11

fred" overta efterretningstjenesten
krefter.
i

BØr det sØkes etablert mer enhet i planleggelsen av motforanstaltninger mot revolusjonære forsøk ?

Planleggelsen av motforanstaltninger mot revolusjonære fors øk tilligger nu ingen bestemt myndighet. Den varetas ikke av noen bestemt institusjon. De forskjellige arbeider som gjøres, er te mmelig planløst fordelt på Forsvarsdepartement, Kommanderende General ,
Justisdepartement og Po liti samt på ledelsen av det som rese rve politi aner k jente Samfundsvern. Det er i saken ingen ss'3rlig intim
kontakt mellem disse forskjellige myndigheter .., n år Samfundsvernet
undtas, ser de t nærmest ut som om de respe ktive myndigheter eller
institusjone r nød ig vil S!25ke samarpeide med hinannen for i kke cl_erved åpe nt å måtte vedk jenne sig at det arbeides me d saken.
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Det er klart at en centralisasjon i ledelsen av planenes utarbeidelse i hØi grad vilde tjene saken. En sådan centralisasjon kunde
tenkes å skje derved at den samlede ledelse blev henlagt til en
bes temt av de foran nevnte myndigheter eller institusjoner, e ksempelvis Kommanderende General.
Hvis man for alvor vilde opta den tanke å utvikle det nuværende
Samfundsvern til et "beskyttelseskorps" (se foran under F'.) _, kunde
ledelsen helt henlegges til dette korps, hvorved de egentlige
officielle statsmyndigheter kunde si si g helt fri for befatning
med sa1-cen (hvad der i mange henseender vil være en fordel).
Det er imidlertid at spørsmål om noen av de foran anviste to utveier for tiden lar sig benytte. Hvad det vel muli gens kunde cpnåes, var at forbi ndelsen mellem de angjeldende myndigheter i den
heromhandlede sak blev sikret ved at den direkte befatning med
saken blev lagt i hendene på en komite - eksempelvis en tremannskomi te - -bestående av representanter for Kommanderende General,
Justisdepartementet og Samfu...'1.dsvernet. Dette organ - altså tremanns-komiteen - måtte eventuelt vareta også efterretningstjenesten
overf or de samfundsnedbrytende elementer.

H.

I.

•
Hvilke foranstaltninger kan tenkes fo r etatt under hensynt a ge n
til det under B. - G. anførte'

Distrikts kommandochefene (Akershus Ko~nandant) tilsendes n:~
vær~ nde P.M. i utdrag .
Samtidig pålegges Distrilctskommandochefene å innsende:
a)Uttalelse om anordningen av det samarbeide med Politiet og
reservepoliti et (Samfu...J.dsvernet) og Marinen som j_ henhold til
hvad det e r anført foran under c. bØr inngå i plan X.
(Efterat uttalelsene er innkomme t, bØr "reg:! ene" av l l. april
1922 i fornØd en utstrekning suppleres. De respektive Distri ktskommandochefe Y' bØr derefter få ordre til å innsende t:Ll Kommanderende Gene r al. gjenrrart av den revic'erte plan X rr~d tilhørendE:
"mobil iseringsopgjør').
b)Utkast t il en plan Y f or vedkommende kommandod istrikt.
c )Uttalelse om den supplering av plan V som er antydet for a.'!.
under E.I.
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II.
a)

Ved direkte forfØining fra Kommanderende General foretas
enn videre fØlgende:
For plan Y's vedkommende ,utarbeides den del som skal omhandle statsmaktens hovedaksjon mot det revolusjonære
hovedfremstøt.

b)

For såvel plan X's som plan Y's vedkommende utarbeides en
sambandsplan omfattende det hele land.

c)

Spørsmålet om en centralisasjon av den heromhandlede saks
behandling (se foran under G.) forelegges Forsvarsdepartementet (Regjeringen).

d)

Muligens bØr spørsmålet om Samfundsvernets organisasjon
som et beskyttelseskorps for grense- og kystvakter ved
mobilisering " forel~gges for Forsvarsdepartementet
(Regjeringen).

Spørsmålet . om samarbeide med Marinen for planene X og Y's vedkommende samt plan V's gjennemfØring også for lVIarinens vedkommende
er av Kommanderende General allerede bragt på bane i skrivelse av
10. desember 1930 til Kommanderende Admiral.
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Bilag til P.M.
ang. foranstaltninger
under særskilte forhold.
Plan for organisasjon av Frivillige avdelinger.

OPGAVER.
A.

Under krigsfare og krig overtar de frivillige avdelinger
tjeneste som sikkerhetsvakter, brovakter, silccing av jernbane stasjone :i: , fangeleirer, magasiner o.s.v., vakthold på mindre
utsatte del er av grense og kyst, som ordensvern o.s.v. De frivilli ge avdeling-:;r 1::an også bli brukt som forsterkn:t ng
f or h saren.

B.

I fred står avdelingene til Regjeringens disposisjon når det
trenges for å oprettholde den almineelige orden.

C.

I fred hjelper de frivillige avdelinger til å .forberede landet s
forsvar, i det de gir sine medlemmer milit=erutd annelse.

D.

Ved de frivillige avdelinger kan ordnes ssarskilt befalsutdannelse .for å skaffe befal til disse avdelinger selv og for
å skaffe reservebefal for hæren.

KOMMANDOFORHOLD.
De fr ivilli ge avdelinger danner en selvstendig organisasjon utenom
hE~en.
Gjennem sitt centralstyre står de direkte under Kommanderende Ge neral. +) På Kommanderende Generals vegne kan hærens
distr il{tskommandochefer inspicere de frivillige avdelinger hver
innen s itt distrikt.
ORGANISASJON .
De f r ivillige avdelinger organiseres .L lokal-avdelinger. Hver avdeling omfat t .:.~ r en enkelt by, et enkelt herred eller fle r e kommuner
som ligger slik til i forhold til hverandre at avdelingene bekve mt
kan samles til øvelser.
Anm. +) Centralstyret kan jo også stå direkte under Forsvarsdeparte mentet hvis s å ønskes.
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Der hvor det passer, kan Centralstyret organisere større sammen slutninger, av flere lokale avdelinger.
De lokale avdelinger organiseres rom infanteriavdelinger. Hvis
styrken er under 50 aktive medlemmer, organiseres avdelingen som
en tropp. Er styrken fra 50 - 200 mann, dannes det et kompani,
delt i 2 a ~- tropper.
Større enheter enn kompani organiseres ikke i fred. Hvor enloka l
avdeling teller vesentlig over 200 mann, blir det organisert i
flere kompanier på ca. 120 a 150 mann, med en felles avdelingschef (bataljonchef).
De fri vi llige avdelingers f l.Qrere benevnes:
lagfører
troppchef
kompanichef
bat aljonchef.
Under tjenestgjØring sammen med H::ar og Marine · tar fØreren kommando
efter en militær grad, hvis de har noen sådan.
Førere som ikke har noen milit:7.:Ir' grad, rangerer og tar kommando
lagfØre r som korporal
troppchef efter fenrik
kompanichef efter kaptein
bat aljonchef efter major

BEVEBNING OG UTSTYR.

Bevebningen . er gev~r (og maskingeværer hvis dette blir utlevert).
Troppchef, kompanichef og bataljonchef har pistol.
Ut rustningen forø vrig er i vind jakke, sixpencelue og ryggsekk.
Dessuten nasjonalfarvet armb ind, når avdelingen er opsatt til øve l se
eller tj enes t e.
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Geværer (og maskingeværer) blir utlånt fra Hærens beholdninger.
Pistol og utrustning skaffer avdelingen selv.
AJITIVE

~~JEDLEivJIVlER.

Som aktive medlemmer kan optas alle hederlige borgere i alderen
18 - 5 0 år.
For å være aktivt medlem fordres at vedkommende har avgitt hØltidelig lØfte om å lystre sine foresatte og stå til disposisjon
n årsomhelst avdelingen blir opbudt efter Regjeringens ordre~
h ar påtatt sig forpliktelse til å stå som aktivt medlem kalenderåre t ut, og ytterligere 6 måneder hvis han er innkalt til tjeneste
ved årsskiftet,
delta 1 øvels;;r i alt minst 100 timer i lØpet av kalenderåret.
(En dags sammenhengende øvelse regnes = lO timer).
PASSIVE MEDLErvnvJER, UNGDOMSAVDELINGER.
Ved siden av sine aktive medlemmer kan avdelingen ha passive
medlemmer (bidragsydere).
Det kan også organiseres s~skilte uhgdomsavdelinger som forberedes
t il optagelse som aktivt medlem.
BEFALSUTDANNELSEN.
For aktive medlemmer som er skikket for utdannelse som befal, kan
Centr alstyret ordne instruksjonskursus.
Disse kurser omfatter dels teoretiske øvelser (Foredragskurser,
kor respondansekurser)" dels praktiske øvelser. Under disse prakti ske øvelser samles elevene i særskilte øvelsesavdelinger.
Kursene tar sikte på å gjØre el0vene skikket som førere av tropp
og kompani unde r organisasjonen.
De som tilfredsstillene har gjennemgått troppsførerkurset kan,
hvis han ønsker det, derefter delta i troppsførerkursus i Hæren
(hvis sådant blir ordnet) og derefter bli ul. officer i Infanteriet.
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Kommanderende General approberer girektiverie . for
befalsutdannelsen
.
og lar de m inspisere.
, ;. •

UTDAN1~ LSE

AV AVDELINGER.

Avdelingene ordner selv sin utdannelse efter direktiver fra
Centralstyret.
Dire ktivene approberes av Kommanderende General, som også lar
øvelsene inspisere i den utstrekning han finner det påkrevet.
Utdannelsen omfatter:
a)

S~Jtning med gevær, pistol . og 1. tilfelle med maskingevær.
Skyteutdannelsen bØr såvidt mulig fo'regå 1 samarbeide med
skytterlagene.

b)

Enkle øvelser i spredt orden (forsvar av stilling, angrep)
slik at avdelingene blir utdannet for de s.p esielle .opgaver
de skal løse i krig.
·

Litt øvelser i sluttet orden, slik at avdelingen kan opstilles og marsjere med full orden.
Under utdannelsen fØlges· Infan't eriets reglementer.
Øvelsene foregår vesentlig ..
i ' . ettermiddagstimer
og på søndager
:
e f tersom det passer for medlemmene.
c)

~

.

-~

Ve d siden derav kan hver avdeling årlig ord~e . noen dagers sammenhengende øvelser. Eller Centr~ls.tyret kan ~rdne 'instruksjonsleir
fel les f or flere avdelinger.
Medle mmene velger selv hvill<:e øvelser de vil delta 1. Avdelineen
f ører kontr oll med at hvert aktivt medlem deltar i alt 100 time r
år li :::; . De som ikke har c; jort dette i ' lØpetav et kalenderår,
blir strøket som a ktivt medlem.
ADI-UNISTRAS J ON.
Avdelingen be t a l er s elv alle ut gifter til sitt materiell og sine
øve lser und t agen geværer (og i tilfelle maskingev ~rer).
De nØdvendi ge pe nger skaffs s

~ed

frivilli ge bidrag.

Når en avdeling er innkalt til tjeneste efter Regjeringens ordre,
bet a ler St a t en alle ut gifte r efter regulativ som ve cJ. H:m'en.
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INNKALLELSE TIL TJENESTE.
Når Regjeringen bestemmer at en eller flere avdelinger skal innkalles til tjeneste, går ordren herom gjennem Kommanderende
General og Centralstyret til vedkommende avdeling.
Avdelingen samles snarest på det fastsatte samlingssted. Det
meldes til den myndighet den skal være underlagt, når den er
klar til tjeneste.
Ved krigsmobilisering går innkallelse til
innkallelse til den frivillige avdeling.
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BILAG 4.
Trondheim, den 2. april 37.

5. Distriktskommando
HEI·1IVJELIG

JNr. 27/37 H.
Til
Kommanderende General.

Uttak av soldater til sikringsvakter og ordensvern.
Kommanderende Generals bestemmelse av 27/l 1934 anfører at det
til disse vakter og verneavdelinger skal uttas støe, pålitelige
folk.
Enkelte avdelinger har i den anledning spurt Distriktsk0mmandoen
hvorledes man skal kontrollere disse egenskaper.
Hvis hver enkelt soldats pålitelighet skal undersøkes kan dette
ikke gjØræ - fremholdes det - uten bevilgning til å reise rundt
i distriktene . Selv om en soldats pålitelighet er fastslått under
hans tjenstgjØring vil en anmerkning herom på hans rulleblad ha
en meget betinget varighet. Chefene som i fØrste rekke har ansvaret for opsetning av vakter m.v. som i en gitt situasjon fyller sin
opgave - må således bygge på meget lite pålidelige opgaver.
l

Det er dessverre ikke s å at fordelingschefene kjenner sine f9lk
pers onlig. Ofte har de 'nu slett intet kjennskap til de fleste av
dem.
Distriktskommandoen skal i det f Ølgende tillate sig å fremholde
sitt syn på spørsmålet om hvorledes uttak av soldater og avdelins er til sikringsvak ·. er og ordensvern bØr skje. Distrikts kommandoen
bygger herunder på de erfaringer man har hatt ·forsavidt denne
sak angår innen 5. Divisjon.
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Efterat stat spol i tiet nu er organis.e rt blir det f ormentli g dette
som i f Ørst e omgang må t a op kampen med eventuelle urostiftere.
De t kan i mi dlertid fremdeles tenkes situasj oner hvor ordensvernsavdelingene blir rekvire r t av politiet, f.eks. til vakthold ve d
viktige statsanstaler, jernbaner m.v.
Så alvorlige ur oligheter at militærmakten må settes inn til apr ette l se av ordenen vil ne ppe opstå andre steder enn i eller ve Q
de s t ørre byer og indust r icentra, hvor slike urol igheter kan
orgru1iseres .
For opsetning av ordensvern bØr da forholdes slik:
Ut t ak av soldater slØifes. Man kaller inn hele avdelinger som
t a s f ra dis t ri kter som kan antas å være nØitrale i den konflikt
som er o pst å tt. Er det mulig J::ør man videre undgå å ta ut avdeling er f ra de st ørre byer, bybebyggede strøk og fra industricentra.
De fleste folk i tjenestepliktig alder vil der være mere eller
mindre part i· saken på den ene eller annen side.
Til vaktholdsopgaver bØr man fortrinsvis ta ut lruldvernsavdelinger.
Til direkte st øtte for politiet i kampen med urostifterne bØr
antage lig fortrinsvis brukes feltavdelingene • . Det antas at man
på denne måte kan vente å f å uttatt til ordensvern avdelinger som
er støe og pålitelige uten at man i det hele tatt kommer inn på
den enkelte soldats politiske opfatning.
Til sikringsva ktene som har rene vaktholdsopgaver vedkommende de
militære ~le gg, depoter, kontorer m.v. må man fremdeles til en
vis s grad ta f olk f r a de n :P".. c meste distrikter.
Hvis det i kke a llerede er å pent
de alle r f l e s ··;e

n ~ .! r .s ke

beskyt telse n a v de

opr ·~r

so lri. at:e r· vj.,l

s~li ge

må man kunne re gne me d at

g ~ør e

s.Ln.

; · -:!~3- l::t

os C.e l t a ··
1

anle gg hvortil de er d i sponert.
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En be f alingsmann som bor i nærheten av vedkommende milit~e anle gg
b Ør d isponeres som chef, og selv utta de folk som han stoler på
og s om bor i nærheten. Sikringsvaktene kan på den måte både cpsettes hurtig og med pålitelige folk~

Det vi l således altid være de spesielle opgaver og situasjoner
hvorunder de forskjelli ge vakter og ordensvern skal virke som må
bli bestemme nde for disse avdelingers opsetning.
Da opsetningen må v ~e forberedt på forhånd må det v~e de sannsynligste situasjoner som man er forberedt på. Dette er, som
foran nevnt , industrielle k onflikter og optøier i de st ørre byer
og indus t ri cen tra hvor e n farli g situasjon kan planle gges .
Alle mindre affærer kan man vente at statspolitiet vil kunne klar e
uten militærh jelp, hvis de ikke bryter ut mange steder samtidig .

Distriktskommandoen antar at de nugjeldende re gler for ops etning
a v ordensvern og sikringsvakter ikke hindrer at disse opsetninge r
fremt i di g planle gges efte r de linjer som Distrikts lco mmandoen he r
har fremholdt .
Såfremt Kommandere nde General intet har å bemerke v il Distri ktskommand oen derf or legge om planlegiJingen av opsetningen av
sikringsvakt e r og ordensvern fra neste mobiliseringstermin.

J . Laurant z on

F. Berc
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XI:

KORT SAivif,1ENFATNING AV HÆRENS OPPBYGGING

1933 - 40

De tre store våpengreinene i h:~en var infanteriet (fotsoldatene ),
kavalleriet (til hest og på sykkel) og artilleriet (avdelinger utstyrt med kanoner el. haubitser).
Innafor de forskjellige våpengreinene var manns kapene organisert
i taktiske enheter på forskjellige nivåer. De minste taktis ke
enheten var den minste avdelingen som kunne operere relativt sj Øl stendig på slagmarka. I infanteriet var det' kompaniet, i kavalleriet eskadronen og i artilleriet batteriet. Alle disse avdelingene
besto av ca . 200 mann.
Bataljonen var den neste hØyere taktiske enheten, og besto av opp
til 6 kompanie r (batterier), eller 800 - lOOOmann, tilsammen.
Innafor våpengreinene var bataljonene i fredstid organisert i
regimenter. Reg i mentene var derfor en rein fredsorganisasjon, og
besto av regimentskont orene, en stab og bata1jonenes beholdninge r
av våpen og utstyr. På denne måten var hæren i fred organisert
i 16 infanterire gimenter, 3 artillerire gimenter og 3 dragonre gimenter (kavalleri) . I tillegg kom 3 bergartilleribataljoner som
sto utafor regime ntsordninga.
Landet som helhet var delt opp i 6 distriktskommando-områder, og
i fredstid var re gimentene innafor' disse områdene underlagt
.
distriktskommando-sjefen. Ved mobilisering blei de forskjellige
regimentenes avdelinger organisert i en. eller flere hØyere taktiske
enheter. Dette kunne enten skje ve d alminnelig mobilisering a v
divisjonene, eller ved de lvis mobilisering og oppsetting av feltbrigadene . Divisj onen kaltes også hærens operative enhet , og be s to
av ca. J.0-12 000 mann, brigadene ca. halvparten.
l., 2., og 5. divisjon omfat ta hver 3 inf ant ~riregimente r, ett
artilleriregiment og ett dragonregiment (pluss en del mindre avdelinger), mens 3. og 4. div isjon omfatta 2 infanterire gimenter

www.larsborgersrud.no

225

C
' •
•
•
•
og en bergartiller i batal j on (pluss mindre avd~ ). o. a~v~SJO D. on, fatt a 3 inf an L~er ir egimenter , 2 i :c.fanteribatalj oner (utafor reg .
• - .
.l
•
• e
ord \ og en bergar t • b acaLJOn
l' P~us
s mlnar
a va' ';~
1

Forsk j e l len r:1e l lom oppsett ing av d ivi s jonen og bri gade n kan
il lustreres ved a t i det f ørs te tilfelle skulle inf a nteriregime ntene sette opp l!- batalj oner .. i det andre 2. Artilleriregiment ene
skul le sette opp 2 batal.joner til divisjonen, en til brigaden.
D~_vis ,jons_s_jefen var samtid i g sjef f or distriktskommandoen, av rang
"' ]. ..r1a
D-i\· ~ s ; onc<c~~--:--~·C>Y; """'"'
ogc.::> å or. <:_-,-::·an;-'-'··se"'t j_ fred (re duSe Y't)
0o·en e"Y>
.c C..
l · J·or •
_:::_-:.;.:;__<.L:;_-'~:~:_
V c..•.'.
.!. •

.L

og var også bri t;aC:.es t ab ved oppsetting a v b r• i gaden ( de n samme
kjernen av offis ere r, ellers red.)

Den s entra l e milit æJ.:"'e l ede lse i fred besto a v kommanderenc~e ge 21.era l
og h a..'!s st a b, genera l stab_er~. Generalstaben hadde det l Øpende ansvaret f or he-.J:"cens h.'Tigsutrustnj_rig, kr:i.gs opp.setting osv._, og var illi"ldelt
i for sk jellige avde linger s om i vareta~ fors k jellige områder$ og
som korrespondert e med tils varende avdelinge r i fo rsvarsdeparte ment et. I tillegg hadde de fors kje llige våpengreinene a dministra-

tive f agmyndigheter som vaT direkte unde rla.gt forsvarsdeparte r:1entet
Eks. g_c n eralfelttø i mester·en som va:c ansvar l i g for v åpentekni sk
mate r i e l l.
(HOK).

I krig j_nng iklc generalstaben i

H::~:u.""' e~ye rkomjpa.Y]:C.C::

...

.

Li t t eratur :
Lssrei:Jok i mi lit::sr administras j on ( Oslo 1935).

Mili·::::.:;:;:> ka.le n d e r for den norske h :nr (årlig f ram til 1940 ),
c • t s o.
~ •.
"e el St ort i ngets be s lutning
Pl an f OJ.~ h ::::re ns ordni ng (. ·f"
_.0.0
(., t
10/2-33) ~
Mob il iseringsregler f or l a ndforsvaret (fastsatt ved kg lores.
V

?4/7 - 35 ).
Arbe i de rne s leks ikon (Oslo 1935 ).
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XII:

ENKE LTE FORKORTELSER OG BEGREPER JEG HAR BRUKT I OPPGAVA

NK
HOK
KG

FD
Jus.dep.

- nestkommanderende·
Hærens overkommando
- Kommanderende general
- Kommanderende admiral
generalstaben
- distriktskommando
- øverstkommanderende
forsvarsdepartementet
- justis (og politi-) departementet

Div.
Brig.
Reg.
Bat.
Kp.
Esk.
Btt.

-

divisjon
brigade
regiment
bataljon
kompani
eskadron
batteri

FF
IR l
AR l
DR l
I/IR l
Kp. 5/IR l
Landv.kp
Sankp.
mo t.art.
MG
ru tr

-

Fossumstrøkets festning
Infanteriregiment nr. l
Artilleriregiment nr. l
Dragonregiment nr. l
l. bataljon av Infanteriregiment nr. l
5. kompani av Infanteriregiment nr. l
landevernskompani
sanitetskompani
motorisert artilleri
maskingevsar
mitraljØse

ge n.maj.
ob.
obltnt.
maj.
sersj.
vpl.sersj.

-

generalmajor
oberst
oberstlØytnant
ma jor
sersjant
vernepliktig sersjant

FDs arkiv
GS arkiv
HOKs arkiv
RA

-

f orsvarsdepartementets arkiv
generalstabens arkiv
hærens overkommandos arkiv
Riks arki vet

UK

- undersøkelses kommisjonen. Brukt om den sivi le
undersøkelseskommisjonen av 1945.

DMU

- Den militære unders økels esko!Iunisjonen a v 1946.

FKA

- Forsvarets kri gshistoriske avdeling .

KA

Genst.
DK

ØK

-
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tre n

-

haubits

- krumbanes kyts som pga utgangshastighet og kort
rør kan skyte granater med. stor vekt og dermed_
stor sprengvirkning . Ha ubitsen supplerer kanonen,
som pga sin store utgangshastighet oe; lene:;re l Øp ,
ikke kan avlevere granater med så stor spr engkraf t (flatbaneskyts) e f.Iaubi tsen egner s eg 6e r f ol'"'
spesielt godt til sterkt ind irekte skytning, med
steil skuddvinkel.

karabin

- gevær med spesielt kort l Øp og lav vekt.

til transport og forsyning av
ammunisjon, proviant o . l~

mat~riell
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XIII:

KILDEH OG LITTERATUR

~ kte

kildei:.:

Forsvarsdepartementets arkiv (Riksarkivet): en rekke mapper
me llom 1918 og 1940.. Journaler og kopibØke r.
Ge neralstabens arkiv (Riksarkivet):
1918 - 1940 .
HOKs arkiv (Riksarkivet):
av 30-tal l et.

en rekke .mapper mellom

Et mindre antall mapper fra slutten

Forsvarets krigshistoriske avdeling :
toge t i Østfo l d .

Stri dsrapporter fra felt-

Forsvarets krigshistoris ke avdeling ~ Mikrofilm av den tyske overkommandos krigsda gbok, feltt oget i Norge .

}:'rykte kilder :
"Mobiliseringsregler for f28Stningsartilleriet. Av den
Kommanderende General under 23 . december 1911 fastsat til prøve
i ndtil videre fra lste januar 1912".
Utdrag for fordelin..E.sunderofficeren av Mobil iseringsre g1~~ ·
GjBøldende for samtlige vaaben -· og troppearte r ", 1915.
11

"U.:t0rag for Illo biliseringsre~r for H:m-ens avdelinger .
bruk ved forde l ingst jenestm', 1930.

'T'i l

HU'c_9.ra g av mobiliseringsregler for landforsvaret o
'r11 bru!{ ved forde lingst jenestenlr , 1934 .
"Hobi l iseringsregler for divis j oner ,e våbe n (troppe)inspe ktører
og de administrative fagmync1j__gp.ete.E.n o Fastsatt ved Kgl .res . av

ii/7-30 o

Il Mobiliserin gsreg ler f or
landfors var e t.
rasts att ved Kgl . res. av 24/7-35o

Pl~~..n f or hsar'ens ordning .
av lO. februar 193Y'.
11

A. Alminnelig de.J..n.

J:i'as t s a tt ved Stortingets bes lutning

l
l
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" I ns truks for Kommanderende General o chef f or Generalstaben" o
Fastsatt ved Kgl.re s. av 20 11- 30.
Meddelelser ti l hæren.,
Avd. I, nr. 23 1930".
"Felttjeneste II.
av KG, 1938.

Taktiske direkt iver fo r he-3ren".

"LS?..re bok i militær adminis tra s j on" ,

Fastsatt

Os lo 1935.

"Instruks for politiets rekvi sjonsrett efter lov a v 19 mai 1933
nr. gn.
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Intervjuer og samtaler
Gris1ingaas, Kristian, gardbruker, 10/1-75. (1940: menig i
Gudmundsen, Halvor, pensjonert

ob ~ltnt ,

Haug, Egil, musiker, 13/1-75.

(1940:

Holt, Oddvar ,

funksjon~,

l~div.

)o

lo/l-75 ø (1940: bttosjef/FF)
arsenal-arb./AR 1).

9/1 - 75. (1940:

menig på Trøgstad fort) .

Lis 1egaard, Othar, pensjonert ltnt , 6/9-74. (1940:
forvalter på Oscarsborg).

arsenal-

Refsum, Sverre, pensjonert oberst , 2/2 - 75 . (1940: NK ved AR l,
og sjef for brugruppene ved Glomma-"Askimdetasj ementet").
(1940:oppsynsm~~AR1).

8kipperud, Ole J., pensjonert ltnt, 9/1-75.

Svendsen, Bergfinn, arsenal-arb. på Oscarsborg, 13/1-75.
Svendsby, Håkon, gardb:Luker, 9/1-75.

(1940: menig i l. div.)

,J..itteratur :
Ange 11, H. kap te in:

Fort ::ellinger fra grsnsval::ten 1905 . Kris t . 1905.

Arbeide rmagasinets forlag:
Div. art.
Berliner Børsen Zeitung:
Berggrav, Eivind:
Bergs gård , Arne:

Brandt, Hil1y:

Oslo 1936 .

23/lO-l+O, intervju "Vidkun Quisling osv •• "

Da kampen kom.

Os lo 1945o

Norsk historie 1814-18800

BjØrklund, Oddvar:
Oslo 1970.
BjØrneboe, Jens :

Arbeidernes leksikon.

Oslo 1969 .

l\1arcus Thrane sosialj_st1eder i et u-1anC: .
Under en hårdere himmel .

Krigen i Norge 1940.

Oslo 1969.

Oslo 1945.
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Brandt , \'Jilly:

Norge, ockuperat och fritt. Sth.

3rcvlg"' Hans Ol af :
Broch, r:L'h eodor:
Bul l , Edvard :
~Ju ll-N jå,

NS- fra parti tj_l sekt .

Fjel lene venter .

1943.

Oslo

1946.

Oslo

Arbeiderklassen i norsk historie.

Akse l:

Castbe r g, Fre de ;

1970.

De glemte gevsF låsene .

Oslo

Samtiden

Rett og revolusjon i Norge.

1940 .

2/74 .
1974 .

Oslo

1965.

Chris tophe r sen, BjØrn :

Kri g en i Norge

Cburcllil l, ~'!in st on S .:

Den annen verdenskrig, b . 2, Oslo

Cla.usev1i

t z, Karl von:

Coolcridge, E.H . :

Om kri gen .

Alta bataljon mot tyskerne.

~1ed

Dahl, Aø D.:

Tragedien blottlegges.

Dah l,

r.r 111

.i. i . J..

•

Krigen i Norge.

o •

Oslo

Samtid en

London

191+5.

Sth.

73/61+.
Oslo

1972.

Dahl, N. K. : ·Stormaktenes kamp om Nor ge og Skandinavia
Oslo 1948 .
Dj.ese n , Un n i:

Kvinne i krig.

Dimitrov, Georg i:
Os lo 1970.

1971 (Corgi ) .

1974.

Frontkjemperbevegelsen i Norge .

Dahl ,!l O. A. :

19!+8 .

1972 .

Os lo

Gehlen, spy of the centur y .

Dahl, A. D. :

Oslo

1947 .

Oslo

1939-40.

1965 .

Om e nhetsfront e ns og f olke f rontens problemer.

DlJJ\n granskingskomitees i nnbe retni ng :

Fra

9. april t i l 25 . se pt.
191+0.

Ei<.lsivatj_ng l a g st o ls l andsvikav de ling:
QLliGLLng.

St r a f f e s ak mo t V. A. L. J .

Ei.clsivating militæce lagmanns re t t: Doms s lutning mot oberst
l'.• SuncJ. lo , ka pt. H. P . Lorange, kapt. J . Bakke m. f l.
Ell inge r , Ta g e :
Faye, VJ . :

Den f or under li g e k rig.

Operasj onene i Østfold .

Forsvarsd eparteme n te t :

!:Cbh .

1960 .

(Krigen i Norge )

Oslo

r·. Ulit ærkalender f or d en norske h ær.

F orsvare ts kr i g shistoriske avdeLtn g:
Oslo 1965 .

1963.
1918-Jfo .

F ors v aret s rolle i Norge s

h istorie~
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Frishauer, H. & R. Jackson:
Furre, Berge:
Getz, o·.B . :

Fangeskipet Altmark6

Norsk historie 1905-40.

Oslo 1970.
191.~0g

Fra krigen i Nord-TrØnderlag

Gotaas, Birger :

Fra 9. apri l til 7o juni.

Grankvi s t , Rolf:

Oslo

Oslo 1940.
1 91~5.

Thranitterbevegelsen i TrØndelagø

Grieg, Nordahl:

Ung må verden ennu være .

Grieg, Nordahl:

Flagget.

Grønmo, Sigmund:

Trondheim 1968 .

Os lo 1962 .

Oslo 1945.

Milit c:Bre meninger.

Oslo 1973.

Halle F.: Fra Finnland til Kaukasus.
1941-45.
Oslo 1972 .
Hansen, Arvi(;

Oslo 1955.,

Nordmenn på østfronten

Den røde ungdom i kamp og seiej_-".

l\Pae 1923.

Hansteen, 'd .: Operasjonene til lands på Vestlandet og i Hallingdal .
(Krigen i Norge.) Oslo 1970 .
Hartmann, Sverre:

Fører uten folk.

Oslo 1959 .

Hartmann, Sverre:

SØkelys på 1940 .

Oslo 1971..

Haugan, Arne:

Farlig historieskriving.

Hambro , C.J.:

De fØrste måneder.

Offisersbladet/12

Oslo 1945.

Hertzbe rg, Niels:
(Kri gen i Norge) .

Operasjonene på Ringerike og Hadeland .
Oslo 1960 .

Hubats ch, IJal ter:

Heserubung

HØe;evold" John:

ø

Hvem sviktet?

1956 ..

Frankfrut

1960..

· (Musterschmidt).

Os lo 1974 •

.:·e nsen, JØrgen: Operasjonene i sør-TrØnderlag og nordre del av
Hedmark fylke.
(Krigen i Norge) Oslo 1956.
Jensen, JØrgen:
Johansen, H.K.

Krigen på Hedmark.
(N.K.Dahl) :

Oslo 1947.

Den norska Trage din.

Sth..

1943.

Johnsen, J. : Operasjonene ved Telemark infanterire giment nr. 3
osv. (Krigen i Norge) Oslo 1956.
Jyhne, H.H.: En artilleriavdelings opplevelser oe; erfaringer fra
1940 . Norsk Artilleri tidsskrift 191~7 .
Kaar tvedt , Alf:

Kampen mot parlamentarismen 1880-84.
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Kissing, Hugo:

Chronik der Festung Oscarsborg.

Knudsen, H. & Henrik V. Ringsted:
Oslo 1946.
Koht,

H.:

Maskene faller i Nurenberg.

Frå skanse til skanse.
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