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Det er så fælt å se skjebnen under øyne;
og så vil en jo gjerne ryste sorgene av seg,
og prøve som best å skyte tankene fra seg.
En bruker brennevin, en annen bruker løgne;
å, ja l så brukte vi eventyr
om prinser og troll og alle slags dyr.
Og bruderov med. Men hvem kunne tenkt
de fandens regler skulle i ham hengt?

Fra Peer Gynt
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Forord
Utgangspunktet for denne boken er temaene i Forlaget Oktobers tre
«Ottar Strømme»-bøker i verket «Våpen mot folket», Stille mobilisering, 1976, Den hemmelige hæren, 1978, I tilfelle opprør, 1979, og Unngå
å irritere fienden, 1981. Samlet var dette et betydelig forsvarshistorisk
løft fra et lite forlag, som resulterte i en heftig debatt da bøkene kom.
Forlaget ba meg i 1999 å foreta en lettere omarbel.ding av disse tekstene.
Resultatet ble imidlertid en betydelig omarbeiding: Framstillingen er nå
konsentrert rundt den stille mobiliseringen 9. april, med bakgrunn, forhistorie og virkning under felttoget i 1940. Bokens tittel antyder hvilken
årsakssammenheng jeg argumenterer for.
Til grunn ligger kilder som er framkommet gjennom forsking om
Forsvaret siden tidlig 1970-tall. Noen av disse kildene må i dag anses
som alment kjente, ettersom de har vært behandlet av flere historikere
og drøftet gjennom en årrekke. Særlig dreier dette seg om selve grunnstammen av dokumentasjonen om at det i 1918-40 fantes en hemmelig,
fraksjonelt organisert hær innenfor den offisielle, som hadde som formål å bekjempe arbeiderbevegelsen. Her kan nevnes tre hovedarbeidet
hvor disse kildene er drøftet, min hovedoppgave fra 1975, Nye momenter til forståelse av moderne norsk krigshistorie, Fredrik Fagertuns hovedoppgave fra 1983, Den indre militære beredskapen i mellomkrigstida, og
Nils Ivar Agøys doktoravhandling, Militæretaten og «den indre fiende»
/ra 1905 til 1940. For ikke å få for mange noter, er henvisningene til
disse kildene så få som forsvarlig. Aktuelle referanser er i slike tilfelle
lett tilgjengelige i disse tre arbeidene.
Jeg takker professor Tore Pryser, Høgskolen i Lillehammer, major og
lektor Svein Blindheim, og førstekonsulent Per Madsen ved Riksarkivet,
for råd og kritikk ved gjennomlesning av tekstene.*
Oslo mai 2000
Lars Borgersrud
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Innledning
Etterkrigshistorikerne har etablert en oppfatning om at i Norge, i motsetning til andre land vi ikke liker å sammenlikne oss med, har offiserene og de militære aldri blandet seg i politikken, men vært opptatt av å
forsvare landet mot ytre trusler.
Denne oppfatningen står for fall. Det fantes en tradisjon blant norske
offiserer mellom 1814 og 1940, som i høyeste grad var politisk. Gjentatte
ganger ble offiserskorpset, og i særlig grad nøkkelpersoner i det, brukt i
samfunnskampen. Noen vil mene at begrepet konspirasjon er mindre
treffende, for hadde ikke offiserene sverget sin ed til den lovlige unionskongen og forfatningen? Jo, det hadde de. Og var ikke deres motstand
mot forandring åpen? Til det kan vi svare både ja og nei. Kampen for et
mer rettferdig samfunn førte hurtigere til forandring i rettsoppfatningen i
Norge enn i Sverige. Lojal embetsutøving i Sverige kunne derfor bli oppfattet som forræderi i Norge. Formelt sverget offiserene sin offisersed til
unionskongen, reelt sverget de den til svenskekongen, som til siste slutt
arbeidet for at Norge skulle smeltes sammen med Sverige.
Norske offiserer hadde ikke annet valg enn å godta den aktørrolle de
ble tildelt av kommandomyndigheten. Men for de høyeste offiserene var
i tillegg det å konspirere i overensstemmelse med deres meninger om
politikk og samfunn, og for mange av dem nødvendig for å lykkes i karrierestriden. De høyeste kommandoene var stort sett uoppnåelige uten
kongelig gunst. Det militære maktspillet var ikke alltid så lett å forstå
selv for de som tok del i det, med eller mot sin vilje, og det kom bare
sjelden til syne utenfra. Begrepet konspirasjon brukes derfor i denne
boken om fenomenet, uavhengig av hvordan det ble forstått av aktørene. Det er selve tradisjonen som her skal beskrives.

Å føre krig med andre midler
Å skrive om krig er å føre den videre med andre midler. Krig betyr makt
over andre mennesker, og den historiske bevisstheten om det berører
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samfunnets innerste selvbilde. Dette har Forsvaret forstått. Ved målbevisst innsats med bøker, tidsskrifter, artikler og andre medier, er Forsvaret blitt en betydelig produsent av norsk forsvarshistorie, kanalisert
gjennom institusjoner som Forsvarets Krigshistoriske Avdeling (FKA),
etterfølgeren Institutt for Forsvarsstudier (IFS) , Forsvarsmuseet, Norges
Hjemmefrontmuseum, Forsvarets Forskningsinstitutt, og til en viss grad
Norsk Utenrikspolitisk Institutt, som har hatt nær tilknytning til Forsvaret.
I dette landskapet av institusjoner som finansieres gjennom offentlige budsjetter, men rekrutterer sine forskere gjennom lukkede kanaler,
finnes et betydelig antall stillinger som tilsammen ikke bare produserer
langt det meste av norsk militærhistorie, i særlig grad i tilknytning til
2. verdenskrig, men også en betydelig andel av moderne historie overhodet. Disse miljøene er et produkt av Forsvarets behov for å styre
krigshistorien under den kalde krigen. Trenger vi dem i dag? Krav til
uavhengighet for forskingen er ellers grunnleggende i et moderne samfunn. Det vil alltid være en sammenheng mellom oppdragsgiver og
temavalg. Alle kriger, også 2. verdenskrig, har flere vinnere og flere
tapere. Kanskje bør krigshistorien oppvise et mer sammensatt og virkelighetsnært bilde av forklaringer og sammenhenger enn det som til nå
har vært formidlet. Denne boken er et bidrag til det.

Norsk forsvarshistorie starter i 1814
Først da det danske herredømmet over Norge tok slutt i 1814 ble det
opprettet en norsk stat, med et eget norsk forsvar. Først da gir det mening
å snakke om en norsk forsvarshistorie. Det følger av dette at eldre forsvarshistorie i Norge, tilbake til 1380, enten er en beskrivelse av den
danske stats militære virksomhet i Norge, eller er norsk militær opprørshistorie.
Etter 1814 har vi hatt en dobbel militærhistorie, fordi de militære
ble knyttet til en utenlandsk erobrermakt. Militærhistorien ble kongemaktens forsvarshistorie og nasjonens militære historie. Kongemaktens
forsvarshistorie handler om hvordan Forsvaret i Norge har vært viklet
inn i kongelige intriger og komplotter mot norske institusjoner, ofte i
strid med Grunnloven, og har formet tre generasjoner offiserer i Norges
korte moderne historie.
Alle makthavere ønsker en ærerik militærhistorie, som kan fylle jubi-
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leer med nasjonal festivitas. En steinborg som Akershus er en passende
ramme for dette formålet. Den kan ses på som et romantisk minne om
en svunnen, men stolt fortid, med blanke rustninger og vaiende vimpler,
som ved 700-års jubileet i 1999. Den kan også ses på som den viktigste
danske festning for å sikre herredømmet over Norge mot opprør og
svenske angrep mot Danmark, og som det største danske statsfengslet i
Norge, hvor Kristian Lofthus, Hans Nielsen Hauge og andre opprørere
råtnet i lenker. Som Bastillen var for franske, var Akershus for norske
patrioter et forargelsens byggverk, men i motsetning til Bastillen lyl$:tes
det aldri å få det ødelagt under opprør.
En annen versjon
I 1975 ble det for første gang vist i en vitenskapelig avhandling at det i
mellomkrigstiden hadde eksistert en grunnlovsstridig hemmelig militærorganisasjon, rettet mot landets egen befolkning, og at den stille mobiliseringen i 1940, hadde med dette å gjøre. 1 Avhandlingen ble klausulert
etter påtrykk fra daværende sjef for FKA, generalmajor Bjørn Christophersen. Avhandlingens vesentligste innhold ble i stedet utgitt i tre bind
av psevdonymet «Ottar Strømme». «Våpen mot folket» presenterte
samlet en alternativ norsk militærhistorie som forståelsesbakgrunn for
felttoget i 1940. Verket hevdet at nederlaget ikke først og fremst måtte
ses utfra tekniske faktorer, som at landet hadde gammeldags militærutstyr, men utfra forsvarets strukturelle innretting mot indre trusler, og
ikke mot en ytre, nazistisk trussel. Av fiender utad fokuserte man på
Sovjetunionen, den eneste av stormaktene som aldri truet Norge. Verket
ga en strukturell, politisk og moralsk militærhistorie, tilbake til1800-tallets nasjonale og sosiale frigjøringskamp. Bøkene og debattene i media
viste at det under den idylliske framstillingen i de store offisiøse verkene, fantes sterkt kritiske vurderinger i ulike leire.
Så skjedde noe dramatisk. I 1978 ble første del av Rapport /ra den
militære undersøkelseskommisjonen av 1946 utgitt, som viste at det
internt i Forsvaret også eksisterte en kritisk, men hemmeligholdt historieoppfatning.2 FKA hadde fram til midten av 70-tallet utgitt en serie
bøker om krigen, med militære forfattere, hvor en rekke konfliktfylte og
vanskelige problemstillinger var holdt utenfor, og slik bidratt sterkt til å
legge premissene for debatten i media om felttoget i 1940. 3 FKAs tidligere virksomhet kunne oppfattes som manipulering av den offentlige
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debatten, og kom nå i et merkelig lys. For å imøtekomme kritikken ble
avdelingen lagt ned. I stedet ble IFS opprettet, og med det kom et håp
om en mer kritisk militærhistorie. Slik ble det imidlertid ikke. IFS fortsatte tradisjonen fra FKA og markerte seg som en regimetro og konservativ institusjon.4 Tredve års offentlig debatt om forsvarets rolle har satt
få spor i deres forsking. For tiden skriver IFS norsk forsvarshistorie, en
påkostet storsatsing som går over flere år. Skal vi dømme etter det beslektede verket Norsk utenrikspolitisk historie, som forskere fra IFS
også har vært med på, må vi vente oss et verk om forsvaret sett fra samfunnstoppen, fra maktposisjonene, fra Konge, Storting, regjering, generaler og departement.
Denne boken tar utgangspunkt i problemstillingene fra I tilfelle opprør, Den hemmelige hæren, Stille mobilisering, Unngå å irritere fienden
og artikkelen «Er du blitt gær'n Ljungberg?»5 utbygget med nyere egen
forskning, men også fra andre historikere. Den gjør det mulig for leserne å se forsvarshistorien også innenfra og nedenfra, fra opprørernes
og kritikernes ståsted, utfra den lille mann og kvinnes syn, fra den nasjonale selvstendighetsbevegelsen og arbeiderbevegelsens ståsted.
Hvem bestemmer hvilket ståsted og hvilken synsmåte som blir stående som «den riktige», den objektive eller sanne? Det må vi overlate til
ettertiden. Det kan være en trøst at det ikke finnes noen abstrakt «sannhet», og at det slett ikke finnes historikere som i det lange løp kan forutse hva et framtidig samfunn vil lete etter i fortiden, uansett i hvilken
retning de måtte søke empiri og uansett hvor innsiktsfullt de måtte lete.
Sannhet er ikke bare knyttet til metode, men også til verdi- og maktforhold og i siste instans til samfunnsinteresser. Denne historien er skrevet
utfra en teori om at militærmaktens rolle i den indre, politiske og økonomiske samfunnsutviklingen bestemmer dens utadrettede virksomhet.
Som våpenteknologien i ethvert krigersamfunn - som vårt - avspeiler
sin tids mest avanserte teknologi, vil studier av krigsmakten belyse de til
enhver tid rådende, reelle maktforhold. I tråd med det er dette en historie om makt, interesser og kontroll, om forsvarets rolle i de indre interessekonfliktene landet har gjennomgått fra 1814 til den andre verdenskrigen.
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- Kapittel l -

Forsvarets første kapitulasjon
I Forsvarsmuseet i Oslo kan vi se flotte uniformer og blanke våpen.
Etter museets utstillinger og publikasjoner å dømme, handler norsk
militærtradisjon først og fremst om dette. Slik er det selvsagt ikke. Det
vi ser er bare et glansbilde, slik Forsvaret ønsker at vi skal se militærhistorien. Bak den romantiske stemningen i den gamle arsenalbygningen på
Akershus i Oslo finnes en militærtradisjon den besøkende ikke får vite
mye om.

Norsk militærtradisjon og 1814
Staten trenger militære tradisjoner for å minne borgerne om at samfunnet innerst inne er regulert med vold. Som legitime utøvere av denne
volden står offiserene i en særstilling, og forholdet dem i mellom og forholdet mellom dem og samfunnet er regulert gjennom strenge krav til
underordning, disiplin og lojalitet. Det er en lukket sosial verden, preget
av en tradisjonell konservatisme, som endrer seg etter sin egen logikk, ofte
senere enn samfunnet forøvrig. Ikke noe av dette er spesielt for Norge.
Men det er likevel noe som er spesielt ved den norske militærtradisjonen. I tiden før 1814, da dyrkbar jord var kilden til nesten all rikdom
og landet var fattig, hadde en liten overklasse av dansk-tyske innvandrerfamilier av adels- og embetsstand, oppnådd monopol på den politiske og militære makten. De kom fra rikere og mektigere land i sør, og
så på seg selv som spredere av europeisk kultur til en primitiv utkant.
Selv om deres rikdommer senere, i det borgerlige samfunnet, etterhvert
mistet sin betydning som maktgrunnlag, fortsatte de i generasjon etter
generasjon som embets- og offisersfamiler. Disse innvandrerne skapte
vårt første offiserskorps, og forestillinger de brakte med seg om at den
egentlige militærhistorien foregikk på slettene på kontinentet ble utgangspunkt for vår militærtradisjon. Vårt land hadde til sammenlikning
bare små forhold og århundrelang innordning under Danmark og Sverige
å by på. Av militære bragder var det lite, før man gjenoppdaget sagaene.
Slik ble en norsk militærtradisjon utformet, som senere alltid har hatt et
litt puslete drag, som om det er tvil om den norske statsdannelsen i det
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hele tatt lar seg forsvare. Profesjonell, politisk og materiell svakhet har
gått sammen med konservatisme og en merkelig trang til innordning
under sterkere og mer blendende statsmakter ved store krysningspunkter i norsk historie.
Svakhet eig underkastelse er nært beslektet. I den snart 200-årige,
perioden siden 1814 har offiserskorpsets historie med noen få unntak
vært knyttet til kampen mot demokratisering av samfunnet, mot sosial
utjevning og i store deler av perioden mot nasjonal frigjøring. Offiserene har som enkeltpersoner, gjennom sine organisasjoner og den militære ledelse stort sett spilt på parti med det politiske høyre, tildels selv
opptrådt som en ekstrem kjerne i det. Denne rollen i norsk historie er
praktisk talt ikke berørt i Forsvarets egen militærhistoriske produksjon,
som gjerne har begrenset seg til å framheve positive effekter av Forsvarets virksomhet i det sivile samfunn. En retningsgivende liten bok i så
måte har vært Forsvarets rolle i Norges historie, utgitt første gang i 1965
etter Forsvarsdepartementets (FD) beslutning av generalmajor Bjørn
Christophersen og spredd til generasjoner av vernepliktige. Generalen
var sentral i oppbyggingen av det nye Forsvaret i Storbritannia fra 1942
av, og hadde som sjef for FKA en enestående posisjon til å forme den
historietradisjonen han ønsket skulle overleveres rekruttene. Han skriver at «l Norge har hæren og flåten nesten alltid vært .innstilt på forsvar
av landet». Få historikere vil i dag være enige i en så enkel beskrivelse.
I dansketiden og unionstiden var det ikke slik. Han skriver om «den
dansk-norske fellesflåte» og om <<Vår hærs» deltakelse i krigene mot Sverige, som om det er glemt at det var Danmarks flåte og kriger, og at
Norge selv var en riksdel av oldenburgernes rike og sto under militær
kontroll av den danske stat. Norske opprør mot danskestyret nevner
han ikke, mens festningene, som var de viktigste militære støttepunktene for danskeveldet, omtales som Forsvarets eneste lyspunkt i Norges
nedgangsperiode. Det var makabre lyspunkter. Det var foran disse festningsmurene at bondeopprørene ble hogd ned av danske og tyske leieknekter. Mer fundamentalt går det ikke an å feiltolke festningenes militære rolle i dansketiden.
Om 1814 skriver generalen at riksforsamlingen på Eidsvoll kunne arbeide i ro dekket av Forsvarets vakthold ved grensen. H an interesserer
seg ikke for om det fantes noen fiende på den andre siden av grensen. Vi
skal komme tilbake til det. Så hevder han at Forsvaret reddet grunnlovsverket under felttoget sommeren 1814. Det skal vi også komme nær-

www.larsborgersrud.no

17
mere inn på. Han skriver derimot ikke ett ord om den eneste faktiske
bruken av Forsvaret i årene mellom 1814 og 1940, nemlig mot Norges
egen befolkning. Christophersens bok ble i 1999 erstattet av ny forsvarshistorie for de vernepliktige, med tittelen Forsvaret fra leidang til
totalforsvar, forfattet av fire sivile historikere. 6 Der kan vi lese at «Akershus slott sto i sentrum av det norske riket i middelalderen og på 1600og 1700-tallet.»7 Over 245 sider tegner forfatterne det de oppfatter som
norsk forsvarshistorie, men som de for en stor del forveksler med dansk
og svensk, illustrert med fargerike bilder av uniformer, våpen og borger.
Mens Danmarks krig i 1808 er beskrevet over mange sider har Norges
frihetskrig i 1814 bare fått følgende halve setning: « .. .etter en kort krig
i august ... »8 Det er staten Norges første og eneste krig før 1940 som er
beskrevet slik.
En framstilling av Forsvarets rolle i 1814 må starte med å klargjøre at
det var først i 1814 at Norge fikk et eget forsvar i det hele tatt. Landet
fikk en radikal og demokratisk grunnlov, og trengte en krigsmakt i
denne ånd. Men Norge var et tilbakeliggende koloniland, som i militær
sammenheng opp i gjennom århundrene først og fremst hadde hatt betydning som leverandør av matroser til den danske flåten, og ellers bare
hadde såre minner fra mislykkede bondeopprør. Norges frihetskamp
ble nok en inspirasjon for andre nasjoner, men slett ikke i militært henseende. Her skal vi se på hvordan Forsvaret oppsto, dets andel i den
første frihetskampen og hvilke interesser det ble satt til å tjene. Da må vi
først se nærmere på tiden før 1814.

Opprøret og bakgrunnen
I løpet av senmiddelalderen ble Norge utradert som egen stat, og det
samme gjaldt den norske krigsmakten. Norge var opprinnelig i unionsforbindelse med Danmark, men den danske ekspansjonen i Norden
førte til at danske interesser dominerte stadig sterkere. I 1536 brukte
danskekongen gjennomføringen av reformasjonen som påskudd til å
legge landet under det danske riksrådet, og ga det status på linje med
andre danske landskap. Betegnelsen Norges rike ble riktignok innført
igjen av eneveldet i 1660, men i virkeligheten var Norge sunket ned til å
bli et dansk koloniland på linje med andre, både økonomisk og politisk,
og sto under sivil og militær kontroll av København. Norsk krigsmakt
dukket bare opp av og til i form av væpnede opprør.
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I Danmark regjerte fyrstehuset Oldenburg på vegne av stoi:godsadelen og det privilegerte storborgerskapet. Den gamle føydale orden var i
oppløsning, men ennå ikke gått til grunne. Fra 1784 ble det innledet en
reformperiode med oppheving av det føydale stavnsbåndet i Danmark,
frigivning av kornhandelen i Norge og begrenset trykkefrihet. Men
både økonomisk, politisk og kulturelt var det danske eneveldet enerådende i Norge. De høyeste embetsmannsfamiliene var nesten utelukkende danske, og det samme var adelen. Både i Danmark og i Norge
hadde den voksende handelen mellom koloniene, moderlandet og det
europeiske markedet ført til at det oppsto et borgerskap som levde
hovedsakelig av handel. Selv om reformtiltakene i 1790-årene hadde
løsnet en del på de gamle innskrenkningene i handelen, var det på langt
nær nok for dem. Andre grupper var mer tvetydige, fordi deler av deres
virksomhet var basert på privilegier. Men kravet om frihandel og liberalisme kunne ikke stoppes. Konflikten som oppsto rundt handelen truet
med å sprenge det gamle samfunnet. Jernverkseieren Jacob Aall var en
av de nye mektige menn i Norge. I et brev til den danske stattholderen i
1809 klaget han på at «Indskrænkningerne i Handelen ere mangfoldige,
Industriens Grændser paa mange Maader beskaarne, Oplysningens
Veie tilspærrede. Ingen Bank, ingen fri Handel, intet Akademie, faa af
Landets Mænd satte til de vigtigste Embeder. De fleste Ansøgninger
kommer for sent frem, og Resultatet deraf overlades ofte Mænds Mgørelse, der !idet kende til Landets Stilling.»9
Handelen skapte nye byer og tettsteder i Norge, og disse ble arnesteder for den kommende revolusjonen. Her samlet de rike sine meningsfeller om seg i klubber, salonger og hemmelige selskaper. En samtidig
beretning om disse miljøene i Trondheim, har vi fra den unge engelske
vitenskapsmannen E.D. Clarke, som reiste i Norge i 1799. Han forteller
i sin beretning fra reisen at selv om Danmark og Norge var forenet, var
det ikke noe felles bånd som knyttet dem sammen:10
Det eksisterer like mye fiendskap mellom en danske og en nordmann
som mellom en nordmann og en svenske. Deres nasjonalsang, som
gir uttrykk for sterk patriotisme og den lengsel alle nordmenn har
etter å bli fri, ble sunget med begeistring i alle samfunnslag, og gjenlød fra den ene landsende til den andre. Den ble desto oftere sunget
fordi den var blitt forbudt av den danske konge. I rommet under de
værelser hvor vi bodde, holdt en klubb regelmessig møter om afte-
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nen. Det var alltid mange mennesker til stede, og vi pleide å høre nasjonalsangen sunget med større glød, ettertrykk og følelse enn vi
noensinne kunne huske at et lands nasjonalsang har frembrakt . [ .. .]
Det var på grunn av disse klubbene at Tsar Paul av Russland forbød
all handel med Trondheim, da han hadde fått den vrangforestilling
at det dreide seg om politiske klubber som var grunnlagt på de
franske prinsipper om demokrati. Han ville ikke tillate at norske
skip kom til noen havn i hans rike. Han var derfor nesten like .forhatt
av nordmennene som av sine egne undersåtter. Hans navn ble utelukkende nevnt med forakt eller latterliggjort.
Det var ikke bare borgere og embetsmenn som krevde forandring. Det
gjaldt også bøndene. I artikkelen Det store i 1814 skriver Halvdan Koht
at de i femti år stadig hadde ligget i strid med regjeringen. De fremmet
økonomiske klagemål; de led under skattetrykk og personlige tyngsler,
og de led under de høye prisene, som regjeringen drev i været med sine
tvangsforanstaltninger. Så rottet bøndene seg sammen, klaget og gjorde
oppstyr, opprørsånden hadde grepet også dem. Enevoldsstaten fryktet
bondeopprøret. De små byene med sine hemmelige selskaper kunne
man nok ta hånd om, men det var verre hvis det store havet av bønder
kom i bevegelse. Lofthus-opprøret var blitt knust med tropper i 17 87, og
ulmingen fortsatte etter den farseaktige invasjonen i Bohuslan året etter,
som på folkemunne fikl< navnet «Tyttebærkrigen». Opprørsånden fikk
ny næring fra den franske revolusjonen. Den engelske samfunnsfilosofen
Mary Wollstonecraft, som oppholdt seg i Norge i 1795, skrev at nordmennene var sterkt republikanske og sympatisk innstilt overfor den franske revolusjonen. «De er så faste i denne overbevisningen,» skrev hun,
«at de til og med godtar tyrannenes·bortforklaringer for sine grusomheter i en slik grad at jeg ikke en gang kunne overbevise dem om at Robespierre var et monster»Y I 1802 ble det sendt soldater til Lærdal, fordi
bøndene ikke lenger ville finne seg i sin arbeidsplikt. Det var den norske
bonden selv som ble tillagt de illevarslende ordene: «Det blir ikke godt,
før vi gjør som i Frankrike og avskaffer embetsmennene!»

Den danske hæren i Norge blir norsk
Før 1814 fantes en hær av bondesoldater i Norge. En legdsutskriving
ble første gang organisert i 1628, under ledelse av danske offiserer, som
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sto under kommando fra København og fra stattholderen i Christiania.
Hæren var bare norsk i den forstand at soldatene og underoffiserene var
norske. En nasjonal norsk hær kunne den ikke bli så lenge det ikke eksisterte noen norsk statsmakt som kunne styre den. En norsk krigsflåte
eksisterte ikke engang i navnet, men danske krigsfartøyer bemannet
med norske matroser var stadig stasjonert i Norge.
Hærens institusjoner i Norge trakk i årenes løp danske familier til
Norge, de erhvervet gods og andre eiendommer, og ble «fornorsket».
Men datidens følelse av norskhet må ikke forveksles med vår. Det fantes
bare en statsmakt, representert ved Kongen, og alle statsinstitusjoner i
Norge hadde sin legitimitet fra ham. Alle offiserer sverget faneed til
ham selv om de hadde kjøpt sine militære embeter for klingende mynt.
De var danske undersåtter, selv om de følte seg norske eller var født i
Norge. Med moderne begreper kan vi beskrive hæren fram til1814 som
en dansk kolonihær. Noe annet kunne den ikke være. Det var ikke merkelig at kolonilandets offiserer som var satt til å gjøre tjeneste ute, ikke
følte noen lojalitet til folket i koloniene. De var her for å holde ro og
orden. Henrik Wergeland skrev at «Regjeringens Frygt for en almindelig Opstand i Norge røbede sig i dens eftergivenhed for de partielle,
hvor enkelte Distrikter enten reiste sig imod udsugende danske Lehnsherrer og deres Fogder eller imod selve Regjeringens Foretagender. Og
af saadanne Opstande er den norske Almuhistorie ikke så sjelden gjennemvævet.»12
Danmark trengte norske soldater til hæren, og ikke minst norske
matroser til flåten, for å holde sine riksdeler sammen og for å opprettholde sin maktstilling i Østersjøområdet og på kontinentet. Stadige
nederlag i kriger på 1600-tallet mot det mer militariserte Sverige, førte
til at perifere norske deler av riket gikk tapt bit for bit. Særlig katastrofalt gikk det i 1658, og i 1814, da nesten alt gammelt norsk skatteland
ble overgitt.
I storkrigen mellom Storbritannia og Frankrike ble den danske
krigsflåten en faktor. En mulig allianse mellom Frankrike, Danmark og
Spania, som hver hadde betydelige sjøstridskrefter, ville utfordre det
britiske sjøherredømmet, og true blokadepolitikken. I 1800 gikk Danmark inn i et nøytralitetsforbund med Sverige, Russland og Preussen.
For å tvinge Danmark ut av forbundet, anløp 2. april 1801 den britiske
flåten København, og ødela store deler av den danske, som det ikke engang lyktes å bringe under seil. Nedriggede og for anker ble de fleste
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skipene skutt i stykker ett for ett. Det var et dramatisk uttrykk for oppløsningen av den danske staten. Den danske krigsflåten hadde spilt en
nøkkelrolle i å holde riket sammen, og uten krigsskip som kunne awise
andre makter og sikre forsyningene til festninger, fort og kolonistasjoner, måtte hele systemet falle fra hverandre. Resten av flåten ble tatt i
september 1807. Storbritannia krevde da at Danmark skulle slutte seg
til alliansen mot Napoleon, og utlevere de øvrige fartøyene som pant.
Kravet, som ingen selvstendig stat kunne godta, ble avslått, og avslaget
førte til at britiske tropper i 1807 gikk i land på Sjælland. København
ble bombardert og besatt og linjeskipene ble seilt med britiske besetninger over til England. Marineanleggene i København ble plukket ned
og sendt samme vei. Dermed var det for alltid slutt på Danmarks sjømakt. Tilbake var bare et fåtall brigger og en del kanonbåter samt to
linjeskip, som lå i Norge da flåteranet skjedde.
Flåteranet førte til at Danmark erklærte England krig, og at det organiserte sambandet mellom den danske staten og dens utøvere i Norge
ble brutt. I Skagerak patruljerte engelske krigsskip. Den danske regjeringen hadde forutsett denne muligheten, og hadde satt ned en regjeringskommisjon i Norge under ledelse av den øverste danske militære sjef i Norge, stattholder prins Christian August, for å opprettholde
det danske herredømmet.
For å kunne svare på spørsmålet om hvilke interesser krigsmakten
tjente i Norge etter Kielfreden i 1814 og etter at Grunnloven var vedtatt
på Eidsvoll, er det nødvendig å forstå hvilke krefter i Norge regjeringskommisjonen og prinsene måtte støtte seg på. Prins Christian August,
etter ham prins Fredrik av Hessen og til sist Kongens fetter, prins Kristian Fredrik- den siste kom til landet i mai 1813 -kunne ikke regjere i
et tomrom. Som danskekongens stattholdere var det naturlig at deres allierte ble å finne innenfor de høyeste embetsmannsfamiliene og de rike
aristokratiske familiene på Østlandet, som historikerne har kalt handelspatrisiatet.
Handelspatrisierne i Norge var få, men mektige. Det er ikke så lett
å skille dem fra de øvrige handelsborgerne. De sto med ett bein i det
gamle samfunnet, og ett bein i den moderne tiden. Flere hadde kommet seg opp som embetsmenn, og hadde ved hjelp av forbindelser ved
hoffet og i adelen skaffet seg posisjoner, eiendommer og privilegier i
Norge, Noen hørte til gamle danske adelsfamilier, andre hadde kjøpt
seg adelstitler. Felles for dem var at de hadde eneveldet å takke for sin
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rikdom. Men de var samtidig avhengige av det europeiske handelsmarkedet for å selge sine produkter. I Norge eksisterte det nesten ikke noe
marked.
Det var ikke å vente at det ville være stor interesse for vidtgående demokratiske reformer innenfor handelspatrisiatet. Men deres personlige
økonomiske interesser måtte kollidere med dansk utenrikspolitikk, da
den isolerte Norge fra Storbritannia og Nederland. Det gjaldt for eksempel for de to innflytelsesrike familiene Anker og Wedel Jarlsberg,
som hadde samlet store jord- og skogeiendommer, og levde av trelasteksport til de britiske øyene. Så lenge Danmark var nøytralt i storkrigen
mellom England og Frankrike, kunne eksporten skje uten hindringer.
Men da Danmark kastet seg inn i krigen på Napoleons side, ble Norge
rammet av den engelske blokaden. Dermed ble grev Wedel talsmann
for nærmere forbindelser med Sverige, Storbritannias allierte. Wedels
synspunkt gikk ikke upåaktet hen i Sverige. Karl Johans privatsekretær,
kanselliråd Battram, skrev om ham til den svenske kongen: «Ligner alle
normænd av den bedre klasse ham, saa blir de sikkert Deres Majestet
likesaa kjære som deres brødre svenskene.»
Men da begivenhetene i 1813-14 tvang danskekongens representant
i Norge, prins Kristian Fredrik, til å velge strategi eig allierte, var han av
innenrikspolitiske årsaker tvunget til også å støtte seg på aristokrater
som gikk inn for union med Sverige. Til og med den adelige grev Wedel
forsøkte prinsen å trekke med, men det lyktes ikke. Prinsen oppvartet
handelspatrisiatet på sine reiser, og tok dem sogar inn i sitt regjeringsråd, og inviterte dem til stormannsmøtene på Eidsvoll. Noen blant dem
overtok sammen med embetsmennene rundt prinsen nøkkelposisjoner i
det nye norske statsapparatet, som godseier Carsten Tank, som ble satt
til å bestyre finansene, sammen med generalløytnant Fredrik G . Haxthausen . Men Tank ønsket som Wedel ingen krig, og pleiet som ham
hemmelige kontakter med Sverige. I begynnelsen av juli 1814, rett før
sommerfelttoget startet, trakk han seg overraskende ut av regjeringen og
reiste hjem til sitt gods, Rød herregård, ved Fredrikshald. Der satt han i
august, mens den svenske armeen passerte, inntil han to uker senere
dukket opp i Moss som utsending fra Karl Johan.
Den norske hæren ble skapt i opprørets og patriotismens ånd, men
hadde en ledelse med sterke bånd til Danmark, og var heller ikke fri for
innflytelse fra menn som arbeidet for en allianse med Sverige. Det er
her, i selve formålet for krigen, at grunnlaget ligger for den forvirring,
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mangel på konsekvens og tilslutt defaitisme, som kom til å prege ledelsen av de militære operasjonene under krigen i 1814.

Sjøoffiserene arresteres
Sverige hadde vært nøytralt i storkrigen, men kastet seg på slutten inn i
forbundet mot Frankrike. Den franske marskalk Jean Batiste Bernadotte, som i 1808 hadde ledet en fransk-spansk-dansk styrke på Sjælland og etter Napoleons planer skulle invadere Skåne, ble så valgt til
svensk tronfølger under navnet Karl Johan. Under sluttoppgjøret mot
Napoleon, marsjerte han en svensk hær inn i hertugdømmene SlesvigHolstein, og tvang Danmark til å inngå Kielfreden i januar 1814, og
kong Fredrik 6. til å.avstå Norge til Kongen av Sverige.
Kielfreden ble signalet til å heise opprørsfanen i Norge. Misnøyen
med eneveldet var blitt ytterligere skjerpet på grunn av den engelske
handelsblokaden. Danmark hadde med « ... systematisk Statskløgt, gjort
Sit til at holde Agerdyrkningen i Dvale,» skrev Henrik Wergeland. 13
Uåret i 1812 hadde vært det verste i manns minne. Mange sultet, og historiene er mange om mennesker som holdt seg i live ved hjelp av barkebrød. Danmark skulle forsyne Norge med korn, men hadde ikke lenger
krigsskip som kunne bryte igjennom den engelske blokaden. Forskjellen
på fattig og rik, på husmann og herremann, ble tydeligere enn før. Folket hadde ikke mat, mens problemet for familien Anker var at de ikke
lenger klarte å få sendt skittentøyet sitt til vask i London. Det fristet lite
å bytte det danske eneveldet med et svensk despoti. Kravet om avskaffing av adel og herrevelde i 1814 viser denne sosiale brodden. Sammenlikner vi 1814-opprøret med tidligere opprør, ser vi at det nettopp var i
kombinasjonen av de patriotiske, demokratiske og sosiale faktorene, at
opprørets avgjørende styrke lå. 14 Hver for seg kunne verken Fredrik 6.,
Kristian Fredrik, embetsmennene eller handelspatrisiatet dirigere opprøret utfra sine særinteresser. Det fantes også lavere grupper av borgere,
embetsmenn og ikke minst bønder, som trådde inn i politikken. Dessuten fantes en stor masse av eiendomsløse, som på tross av at de var fratatt politiske rettigheter, skulle få en viss betydning i radikaliseringen
som fulgte.
Prinsens militære ledere og personene i hans stab befant seg allerede
før fiendtlighetene begynte i en krysspress-situasjon mellom danske og
svenske interesser, og opprørets egen retning. Vi må ikke glemme at
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Briggen Alert spilte en dramatisk rolle da opprøret startet i 1814. Briggen lå da i Kristiansand.
Matrosene ombord hadde sverget selvstend.ighetseden 28. mars, men offiserene hadde nektet.
Natten etter forsøkte de i stedet å røve skipet til Danmark. Fesmingen var på vakt og stoppet
det hele ved å åpne ild, og matrosene tok over skipet. Offiserene endte i arresten. Skipet var
tatt fra britene i 1809, som dette maleriet viser. (Malt av N. Crove.)

mange av de militære lederne hadde kjøpt sine militære embeter for
rede penger, eller hadde oppnådd dem som ledd i danskekongens politiske kabaler. Riktignok fantes en militær skole i Kristiania, men den
hadde ikke som formål å skape opprørske offiserer, tvertimot. Hvor
vanskelig det var å ta standpunkt til begivenhetenes gang demonstrerte
flåtesjefen, kontreadmiral Otto Liitken, ved å unnlate å komme til Eidsvoll30. januar 1814, etter invitasjon fra prins Kristian Fredrik. Prinsen
forsøkte å holde skjult informasjonen om avståelsen av Norge, men ryktene spredte seg umiddelbart. Bakgrunnen for møtet, som ble avholdt
hos prinsens venn, godseier Carsten Anker, var at prinsen seks dager før
hadde mottatt en kurer fra København, med den første meldingen fra
kong Fredrik om at Norge var avstått. Han fikk ordre om å legge ned
sitt verv som stattholder og reise til Danmark. Prinsen trengte råd fra
sine fortrolige. Et opprør var under utvikling, og han ønsket å stille seg
i spissen for det. Det ble skrevet kunngjøringer om troneoverdragelse,
bønnebrev til de europeiske hoffene om støtte, og det ble bestemt at
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folket skulle avlegge troskapsed i kirkene. Planen kan også ha vært, som
arveprins, å la seg utrope til konge i Nidarosdomen.
14. februar møttes de sammensvorne igjen på Eidsvoll, men nå var
kretsen utvidet, blant annet med flere militære, inkludert admiral Lutken.
Det var på dette møtet professor Georg Sverdrup klarte å overbevise
prinsen om å innkalle en riksforsamling på Eidsvoll10. april, for å vedta
en grunnlov for et selvstendig Norge. Representantene skulle velges
blant de som sverget selvstendighetseden i kirkene. Grunnen til admiralens tvetydige opptreden var hans lojalitet til Kongen. Kielfreden påla
Fredrik 6. å beordre militære sjefer til å samarbeide med svenske myndigheter når de innfant seg, men påla ham ikke noe bestemt når det
gjaldt marinens fartøyer i Norge. Prinsen oppfordret alle offiserer til å
sverge selvstendighetseden, som forpliktet til å «hævde Norges Selvstændighed og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreland»Y De
som nektet ville få avskjed. Men sjøoffiserene fikk en egen ordre fra
Fredrik 6. noen dager senere, og forsøkte å ta briggene over til Danmark. Prinsen sendte ut en drastisk ordre til dem:
Jeg fordrer af de Officerer, som ei vil sverge Norges Sag, at De ufortøvet nedlægger Deres Kommando og giver Deres Æresord paa, ei
at ville udføre nogen voldsom og mod denne min Befaling stridende
Handling; i modsat Fald ser jeg mig nødsaget til at betage Dem Mulighed til saadan mod god Orden og Rolighed stridende Adfærd.
De nektet å bøye seg, og ble arrestert sammen med l)dmiral Liitken.
Bare tre offiserer på briggene avla eden. Natten til 29. mars hadde offiserene på briggen Alert, som lå i Kristiansand, forsøkt å stikke til havs
med skipet. Forsøket ble mislykket fordi matrosene gjorde mytteri og
festningen åpnet ild. Matrosene hadde nemlig sverget eden 28. mars.
Etter dette var det så få sjøoffiserer igjen at kommandoen over flåten ble
gitt til den 44-årige kapteinen Thomas Fasting. Også valgene av de sjømilitære deputerte til riksforsamlingen fra Søedefensionen viser hvor
vanskelig det var for sjøoffiserene å ta standpunkt. Koht skriver at det
på valgmøtet bare kom to valgmenn fra offiserstanden, så begge måtte
velges.l 6 Det var kommandør Jens S. Fabricius og sekondløitnant Thomas
Konow, den siste bare 17 år gammel. Underklassene var også representert med to, den 31 år gamle regnskapsfører Peder Johnsen, som egentlig var sivilt ansatt, og matros Even Thorsen, 36 år gammel. At sjøoffise-
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Even Thorsen (1778--1867) var utkommandert som orlogsmatros 1807-14, og ble
etter 3,5 år i engelsk prison og sjøtjeneste
på briggen Kiel valgt som representant til
Eidsvoll for underklassene i marinen, sammen med regnskapsfører Peder Johnsen
(1783-1836) ved Kristiansand verft. På
Eidsvoll var de to selvstenclighetsmenn, og
krevde innført en mer rettferdig vernepliktslov. Etter Eidsvoll dro de begge igjen
til sjøs. Thorsen fikk i 1857 en liten pensjon
og bodde til han døde i D ybvåg.

rene valgte Danmark framfor Norge var rimelig siden de gjorde tjeneste
i en dansk etat, oppfattet seg som danske og var lojale overfor den danske Kongen. Heller ikke fra et norsk opprørssynspunkt kunne de anklages for å velge slik. Men man kan selvsagt ikke omtolke dette til å bli en
innsats for Grunnloven og friheten , som general Christophersen skriver.
Den ærerike innsatsen var det matrosene som gjorde, ved å hindre offiserenes - i og for seg legitime - forsøk på å ta briggene til Danmark.

Enevoldsplanene og grensevakten
«Dertil har Deres kgl. Høihed ikke mere Ret end jeg,» skal professor
Georg Sverdrup ha uttalt til prins Kristian Fredrik på stormannsmøtet
på Eidsvoll16. februar, da prinsen fortalte at han ønsket å ta enevoldsmakten. Sverdrup visste at han hadde en kompakt masse bak seg, og
vant fram med taktisk dyktighet. Henrik Wergeland skrev at «Disse
Ord bør ingen Nordmand glemme. Fra dem stammer vor Konstitution.»17 I sin analyse av 1814 viser han hvor avgjørende det var for revolusjonens videre gang at prinsen nettopp i dette øyeblikket ble tvunget
til å gi folkesuvereniteten et nødvendig organisatorisk uttrykk: en nasjonalforsamling.
Det har vært vanlig å se på Kristian Fredrik som en svak personlig-
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het, selv om nyere forskere har nyansert dette bildet. Hans rådgiverkrets
presset på for å overtale ham til å ta enevoldsmakten, slik hans forfedre
og hans fetter, Fredrik 6., hadde gjort. Han hadde sikkert også sine private drømmer om å oppnå den maktstillingen i Norden som oldenburgerne, og senest prins Christian August av fyrstehuset Augustenborg
hadde kjempet for, og nesten oppnådd. Christian August ble stattholder
i Norge i 1808. Etter en dårlig start ble han etter hvert populær for sin
vilje til å dele soldatenes strabaser i felten, som han hadde lært seg
under østerriksk krigstjeneste, og fikk sympati med norske reformkrav.
Han konspirerte over grensen med svenske revolusjonære og lovet å
ikke gå inn i Sverige, mens den svenske hæren marsjerte mot Stockholm
for å fjerne Gustav 4. fra tronen. Så ble han valgt til svensk tronfølger.
Som dansk arveprins og som en populær fyrste i Norge aspirerte han til
å bli den første fellesnordiske kongen på mange hundre år. Så døde han
brått i mai 1810. Henrik Wergeland omtalte prinsens død som «meer
end mistænkelig». Etter et kortere mellomspill ble marskalk Bernadotte, leder av den franske militæradministrasjonen i Hamburg og kommandør over det fransk-spanske ekspedisjonskorps på Sjælland, valgt til
ny svensk tronfølger.
Var krigen i 1808, som hadde rammet Norge, bare ført for oldenburgernes nordiske tronambisjoner? Var det norske folks ve og vel fortsatt
like uvesentlig for Danmark som det hadde vært i 400 år? Spørsmålet
var relevant. Kristian Fredrik var dansk arveprins og Kongens fetter, så
ingen kunne være i tvil om at utspillet hadde mektige bakmenn. Under
markedsdagene i Kristiania i første delen av februar 1814 ble professor
Georg Sverdrup oppsøkt av prosten Fredrik Schmidt fra Eiker og feltprost Johan Storm Munch fra Sande, og de fortalte ham at det gikk rykter om uroligheter i hæren på grensen. På markedet ble det sirkulert
protestadresser fra byene på Østlandet, som utenbysfolk brakte med seg
da de reiste hjem. På kort tid reiste det seg en folkemening som kunne
bli farlig.
Da han besøkte Trondheim i begynnelsen av februar 1814 forsto
prinsen at den politiske virkeligheten i Norge var anderledes enn i Danmark. Blant byens borgere hadde det sirkulert en adresse mot enevoldsplanene. Det ser ikke ut til at han fikk den overlevert, men han orienterte seg om innholdet i den. Han hadde drømt om å la seg utrope til
konge i Nidarosdomen, men det måtte nå skrinlegges. Meldinger om
uro i hæren ble overlevert ham på tilbakereisen av overadjutant og
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major Ludvig F. Brock. Brock, som hadde kommet med prinsen fra
Danmark i 1813, var hans mest trofaste undersått, og kunne ikke mistenkes for illojalitet. Han var alvorlig bekymret for hærens lydighet. Det
var derfor ikke bare Sverdrups talegaver som fikk prinsen til å bøye seg
16. februar. Det er riktigere å si at han, på tross av protester fra flere i
hans nærmeste krets, bøyde seg for et folkekrav som Sverdrup var et
talerør for.
Det var viktig at dette skjedde før bededagen i midten av mars, da
avleggingen av selvstendighetseden og valgene til riksforsamlingen
skjedde under stor høytid og begeistring i kirkene. Det styrket samholdet, folkesuvereniteten og fedrelandssinnet. Øvrighetspersoner, aristokrater og embetsmenn, eller andre som kunne tenkes å være uenige,
måtte bekrefte eden skriftlig. Særskilte direktiver ble sendt med kurerer
landet rundt for å hindre sjøoffiserene i å ta briggene til Danmark. Hvis
de ikke støttet opp skulle de arresteres. Men de åpenbare enevoldsplanene vaksinerte mange mot romantiske drømmer om prinsens motiver. Den politiske mobiliseringen mot enevoldsplanene la grunnlaget for
hvordan frontene kom til å gå i riksforsamlingen på Eidsvoll, og for at
valget av prinsen til konge 17. mai 1814 ikke skjedde ut fra en arverettsbegrunnelse. Mange offiserer ønsket seg likevel en eneveldig konge og
ikke en fri forfatning. Historikeren Knut Mykland skriver i Kampen om
Norge at kaptein Ole Elias Holck, representant fra Bergenhus infanteriregiment, sendte ut et grunnlovsutkast som var for enevelde, og at bare
en annen kaptein i hans regiment var uenig med ham. Mykland mener
at reaksjonene antydet offiserenes syn.18
Det har vært vanlig blant historikerne å omtale to partier på Eidsvoll, unionspartiet og selvstendighetspartiet, en inndeling med svakheter, egentlig begrenset til selve unionsspørsmålet. Kristian Fredriks
menn var bare på kort sikt tilhengere av selvstendighet. De så dette som
den eneste vei for på sikt å gjenforene Norge med Danmark. Innenfor
unions partiet fantes representanter som var villige til å gå lenger i demokratiske reformer enn Kristian Fredrik ønsket. Da viktige sosiale og
klassemessige spørsmål kom opp, gikk frontene på tvers av unionsspørsmålet. Slik var det også da kravet om alminnelig verneplikt kom
opp, og da det ble foreslått å avskaffe adelen. I både sosiale, demokratiske og nasjonale spørsmål framstår de to partiene bare som motpoler.
En betydelig del av forsamlingen falt mellom dem.
På Eidsvoll var de militære sterkt overrepresentert. Valgene blant
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Fredrik W.B. Stabel! (1768-1836)
var en offiser etter Karl Jo hans
smak. Etter krigsskolen avanserte
han under det farseaktige danske
felttoget i Bohuslan i , 1788, var
kompanisjef under den militære
straffeeksped.isjonen mot lærdølene
i 1802 og utmerket seg under krigen 1807-08. Han representerte infanteriet i riksforsamlingen i 1814,
og støttet Wedel. Etter en lite energisk innsats under felttoget i 1814,
fikk han belønning som adjutant ·
hos Karl Johan, ble i 1815 sjef for
generalstaben og i 1821 generalløytnant.

dem på bededagen 16. og 17. mars foregikk ikke som for befolkningen
ellers i kirkene, men avdelingsvis og fartøysvis, siden hæren lå ved grensen og marinen var utrustet. Av de 32 militære representantene var bare
tre av høyere grad enn oberstløytnant, et klart flertall var lavere offiserer
og menige, og støttet Christian Magnus Falsen, som sammen med
Sverdrup var anfører for selvstendighetspartiet. Blant de høye militære
var det også patriotisme, men de var preget av lojalitetskonflikten mellom Fredrik 6., Kristian Fredrik og Kielfreden på den ene siden, og den
stillingen de kom i som militære kommandanter på den andre. Flere av
dem, som gruppesjefen i Østfold, oberstløytnant Fredrik W.B. Stabell,
støttet Wedel, som bare hadde hån til overs for selvstendighetslinjen.
Sentrale militære ledere vurderte mulighetene i krig som svært dårlige.
Danmark hadde sørget for at det ikke fantes noe egentlig militært depot
i Norge, og at forsyning av proviant, ammunisjon og krutt og mye annet
nesten ikke fantes i landet, men måtte kvitteres ut i København. Generalmajor Werner Nicolai de Seue, som var i unåde og uten kommando
etter nederlaget i 1808-krigen, angrep selvstendighetspolitikken på det
voldsomste. Flere av sjefene i hæren var sikkert like skeptiske til utsiktene, men kunne ikke være like åpenhjertige.
Uenighetene gjaldt ikke bare selve krigen. De gjaldt like mye hvordan krigen skulle føres. Generalstabssjefen, oberst Johannes K. Sejer-
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sted, utarbeidet på ordre fra Kristian Fredrik en felttogplan som gikk ut
på å rykke inn i Sverige, som lå forsvarsløst. Ordre om det hadde prinsen med seg fra kong Fredrik 6. da han kom til Norge i mai 1813, men
planen fikk liten støtte i Norge. 27. september 1813 startet innkallingene av troppene, som fra årsskiftet ble utplassert mot grensen i tråd med
Kongens ordre, i den tro at de skulle foreta et raskt innfall i Sverige. I
stedet ble de liggende uvirksomme i uke etter uke, og de sparsomme
forsyningene som fantes ble fortært. På svensk side var det like stille
som før. Henrik Wergeland mente at grensevakten var et ledd i Kristian
Fredriks hemmelige planer:
Da et Feldttog paa en saadan Aarstid og i en saa snefuld og streng
Vinter, naar det ikke strax an tog Angrebets Karakteer, dog kun syntes lidet udførligt, vakte dette Foretagende, som ogsaa var uforklarligt siden det hedte, at der var «Fred i Norden», rigtignok ogsaa Mistanke hos Mange om, at det have til Hensigt at Armeen endelig
skulde faae en vis forhen mislykket Plan til at gaae, nemlig at udraabe Prindsen til Konge. 19
Grensevakten er omtalt av general Christophersen i Forsvarets rolle i
Norges historie på en ganske annen måte. Han skriver at riksforsamlingen kunne arbeide i ro dekket av Forsvarets vakthold langs grensen, og
at grunnlovsverket dermed skjedde i ly av Forsvaret. Men nærmere
gransking viser at styrkene rundt Kristianiafjorden og mot grensen ble
redusert innen riksforsamlingen begynte sine møter, og mange soldater
ble demobilisert. Deretter ble alle tropper trukket tilbake til Glomma,
med unntak av Fredriksten festning i Fredrikshald. Prinsen beholdt
noen tropper ved grensen, men ikke av hensyn til riksforsamlingen; han
ønsket å kontrollere hvilke kurerer som kom til landet, og hvilke nyheter de brakte med seg. Troppene skulle også gjøre det vanskelig for
spioner å komme over grensen. Og de hindret at svenske og danske
myndigheter tok direkte kontakt med militære sjefer for å avkreve dem
faneed til den svenske Kongen og å beordre dem, slik de hadde rett til
etter Kieltraktaten. Endelig gjorde troppene en fredelig svensk overtakelse av festningene umulig, slik det også var bestemt i traktaten.
Det var ingen hemmelighet i Norge at Karl Johan og den svenske
hæren lå i Nederland, forpliktet til å delta i de allierte sluttoperasjonene
mot Napoleon. Engelsk og russisk anerkjennelse av Kielfreden og der-
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med Norges avståelse til Sverige var knyttet til innfrielsen av disse forpliktelsene. Det fantes ikke tropper i Sverige som kunne angripe Norge.
Sverige var følgelig tvunget til å føre sin politikk mot Norge med fredelige midler. En av aktivistene i den svenske regjeringen, statssekretær
Gustav F. Wirsen, skrev 3. mars at det var av stor viktighet ikke å røpe
Sveriges svakhet. Ikke fantes befal eller øvede tropper, og landvernet lot
seg ikke øve i våpenbruk før til våren, mente han. 12. juni var det også
for tidlig, den dagen hånte landshøvding Hans Hjarta Kristian Fredriks
militære disposisjoner i et brev. Tiltakene røpet uforstand og usikkerhet,
skrev Hjarta. Med litt kunnskap om tilstandene i Sverige, og særlig med
litt mot, hadde prinsen ikke fra februar holdt en urimelig stor og dyr
hær langs grensen, som han lett kunne trenge inn i Sverige med, føyde
han til. I et brev til Wirsen få dager tidligere skrev Hjarta at den svenske
stillingen var kritisk. Han gledet seg ikke til krigen, og spådde at de
norske jegersoldatene ville være som geiter i fjellene sine, utilgjengelige
for de sterke, men tungvinte svenske soldatene. Han trøstet seg imidlertid med at de norske offiserene ikke dugde stort.
Det er derfor lite historisk belegg for å hevde at det var Forsvarets
fortjeneste at riksforsamlingen kunne arbeide i ro. Roen våren 1814
hadde sin årsak i at fienden var opptatt på andre kanter.

Kattekrigen og hærens kapitulasjon
Krigstilstanden inntrådte 26. juli 1814, og var avsluttet 14. august, med
undertegningen av konvensjonen i Moss. Felttoget på landjorda begynte
først 30. juli, og varte altså bare to uker. Det var et norsk tilbaketog uten
kamp. På folkemunne ble offiserene, som bare ville trekke seg tilbake,
fornærmet på det blodigste, krigen ble sammenliknet med kattens lek
med musa, og fikk navnet «Kattekrigen».
I følge forsvarsplanen, som var utarbeidet av generalstabssjefen,
oberst Sejersted, ville svenskene angripe langs innfallsveiene fra øst, som
i 1808. Sejersted fordelte troppene etter disse, slik at hele 11 000 mann
utgjorde forsvaret mot innmarsj over Kongsvinger, mens bare 9000 ble
fordelt til forsvar av Østfold. Resten sto som reserve rundt Kristiania og
i Vestfold. Sejersted hadde også delt avdelingene slik at bare mindre avdelinger lå ved grensene, mens hovedstyrkene var fordelt på brigader
som lå på vestsiden av Glomma: på Romerike og i Østfold. Planen innebar at avgjørende forsvar først skulle finne sted ved Glomma. Dermed
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ble også landets sterkeste festning , Fredriksten ved Fredikshald, liggende langt foran de norske linjene. Ellers handlet planen mest om tilbaketog.
På papiret sto det på norsk side 35 000 mann, av disse omlag 25 000
på Østlandet. I tillegg kom et betydelig lokalvern. De svenske styrkene
som krysset grensen talte 45 000 mann. Det var en overvekt, men marginen var for liten til at svenskene kunne risikere et feltslag. Dessuten
hadde nordmennene fordelen av å kjempe i kjente trakter, med en
patriotisk og vennlig innstilt befolkning. Men forsvarerne dro ikke fordel av styrkeforholdene. De tok heller ikke hensyn til meddelelser om
store svenske troppekonsentrasjoner i nordre Bohusliin. Det er derfor
grunn til å stille spørsmålet om ikke de militære disposisjoner så langt
fra å sikre Grunnloven snarere satte den i fare.
Det svenske angrepet hadde hovedtyngden i sør, med et flankeangrep mot Kongsvinger for å forvirre den norske hærledelsen. 3. august
angrep den svenske flåten Hvaler og landsatte tropper på Kråkerøy, i
den hensikt å beskyte Fredrikstad. Den norske kommandanten på Kråkerøy, oberstløytnant Otto C. Biermann, trakk sine tropper inn på fastlandet, uten å forstyrre angriperne vesentlig. Deretter gikk det fort.
Allerede dagen etter overga kommandanten på Fredrikstad festning,
oberstløytnant N.C. Hals, byen etter litt beskytning, av frykt for at den
skulle bli påført store skader. Kristian Fredrik skrev irritert i et brev:
«Den fordømte Fæstning, som overgav sig saa tidlig». Rykter om forræderi og hemmelige overenskomster med svenskene begynte å svirre. En
innsender i Christiania Intelligenssedler spurte: «Kan det ikke bevises, at
de den 3die August paa Kraagerøen og 5te s. M. i Fredriksstad forefaldne uheldige Affairer vare følger af Forræderie, Feighed og slet Conduite?» Kongens irritasjon kunne misforstås. Han hadde allerede godkjent overgivelsen av Fredrikstad og kurer med ordren var underveis.
Han mente imidlertid at festningen skulle holdt stand noen timer til.
Det var derfor ikke merkelig at ryktene om konspirasjon og forræderi
inkluderte ham selv. Han hadde også gitt ordre til at flåten , som hadde
vært trukket sammen ved Hvaler, skulle seile over til Vallø ved Tønsberg. Dermed kunne den svenske framrykkingen mot Fredrikstad skje
uten hindringer, og flåten fikk ingen som helst militær betydning i 1814.
Flankeangrepet mot Fredrikstad førte svenskene opp på vestbredden av Glomma uten tap, og truet Kongens hovedkvarter i Moss. Hovedtyngden av angrepet besto av l. Armekorps under grev Hans H. von
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Essen som angrep gjennom Enningdalen mot Fredrikshald, og 2. Armekorps som under Karl Johan gikk over Svinesund uten å møte motstand. Mot von Essen sto 500 mann under kaptein Johan H. Spørck,
som etter forsvarsplanen til Sejersted hadde fått oppgaven som grensevakt mot en fiende på 20 000 soldater. Om Spørck skrev Kristian Fredrik i dagboken sin at han trakk seg tilbake «som det synes: noget for tidlig». Og Karl Johan kunne ta sitt korps over Svinesund uten at annet
skjedde enn at den norske styrken der under major Peter H. von Butenschøn trakk seg tilbake. Etter overgangen ved Svinesund sto 30 000
svensker langt inne i Østfold. Fredriksten, landets sterkeste festning, var
omgått, og alle norske avdelinger var på fullt sprang tilbake.
Etter Sejersteds plan skulle tilbaketoget stoppes. Kristian Fredrik
skrev til sjefen for brigaden i Østfold, general Bernhard D. von Staffeldt, at «Vi have med megen Mishag erfaret, at Positionerne ved Tistedalselven og Svinesund for tidlig og uden Nødvendighed ere forladte».
Generalen fikk ordre om å jage fienden tilbake, mens Kongen selv tok
overkommandoen i felten. Meningen var å framtvinge en militær avgjørelse i et feltslag på østsiden av Glomma, ved Rakkestad. Det var imidlertid et rent skrivebordsprosjekt. Den svenske hæren marsjerte i stedet
rett mot Moss og Kristiania. Da Kongen endelig innså dette, beordret
han ilmarsj vestover mot Glomma, og hæren klarte å krysse Grønsund
ved Langenes. Der lyktes det å etablere en forsvarsstilling på vestbredden, som hindret fienden i å følge etter. 9. august ville sjefen ved Langenes, oberst Diedrich Hegermann, gå til motangrep mot de svenske stillingene på østbredden, men Kongen kom til og fikk stoppet angrepet og
beordret den forberedte pongtongbroen over sundet ødelagt.
Hendingen fratok Kongen den siste respekt, og om kvelden samme
dag gikk disiplinen i Generalstaben i oppløsning i protest og frustrasjon. Det ble drukket tett. Kongen lot det skje uten å gripe inn. Det tok
en mannsalder før det opprivende drikkegildet ble omtalt skriftlig, av
daværende (1814) rittmester J.G. Meydell: 20
Paa Vægger gav om Mtenen Uvillien sig først tilkjænde hos Generalstabens Offiserer. Man tvang saagodtsom Hofmarschalken, futmester Kaas, til at skaffe lngredientser til Punsch, og uagtet denne
indtrængende forestillede, at det Værelse, man opholdt sig paa, var
saa nær Kongens Soveværelse, at han ikke kunde faa Ro til at sove,
saa vedblev man dog næsten hele Natten med at støie og føre for-
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nærmende Taler mod Kongens Person. Raseriet maa være gaaet vidt
naar en Generalstab (Blandt de tilstedeværende Offiserer var der
endog et Par danske, der egentlig sto i den danske Armee; disse vare
ikke bedre i deres Taler end de øvrige, men snarere værre) skal
kunde tillade sig saadanne Udskeielser, især naar dens Medlemmer
bestaar af dannede og velopdragne Folk, som visseligen her var Tilfældet. Paa den anden Side maa den Konge, der uden Paatale taaler
Saadant af sine nærmeste Omgivelser, have tabt al mulig Kraft. At
den samme Aand ogsaa udbredte sig til den øvrige Armee, var en
naturlig Følge. Man indsaa nu, at det ikke kunde nytte at fortsætte
Krigen.
Generalstabens mentale kapitulasjon var sluttpunktet for den første
norske militærledelse. Fortvilelsen i hæren drev den til grensen for mytteri. Hegermann hadde dagen i forveien erklært at hæren var i oppløsning og at soldatene allerede hadde gjort mytteri ett sted. 11. august erklærte general C.D.A. Arenfeldt at offensive operasjoner var umulige.
Stabssjef Sejersted hadde dagen før tatt til orde for nye tilbaketog.
General Haxthausen, statsråd og ansvarlig for forsyningene til hæren,
avga 8. august en erklæring om at hæren bare hadde forsyninger for åtte
dager til. Denne uttalelsen førte til heftige protester, og dagen etter korrigerte generalen sin spådom fra åtte til tredve dager. Hans vurderinger
var betimelige for svenskene og ble av mange oppfattet som et bevis på
at flere militære ledere søkte etter grunner til å gi opp, og bevisst sådde
forvirring og nederlagsstemning.
Den katastrofale urviklingen som krigen tok i sør, fikk en moralsk
oppstiver i Kongsvingertraktene, hvor en svensk avdeling på 1500 mann
forsøkte å trekke oppmerksomheten nordover ved et flankeangrep på
en tallmessig langt overlegen forsvarsstyrke. Etter flere mislykte angrep,
ble styrken trukket tilbake. Det fikk ingen betydning for krigen i sør,
hvor hæren var i oppløsning, og konge og hærledelsen hadde gitt opp.
Det var nå godseier Tank dukket opp i Moss, med tilbud fra Karl
Johan om forhandlinger. Slik endte Kattekrigen med våpenstillstandsavtale og konvensjonen i Moss. Det kortvarige presset under felttoget
hadde vist seg å være tilstrekkelig til å pulverisere Forsvaret. Karl Johan
sto foran et valg. Skulle han sette igjennom en betingelsesløs kapitulasjon
med permanent okkupasjon, slik Napoleon i ekte keiserlig tradisjon
hadde forsøkt i Spania, eller lansere et vinterfelttog, som keiseren hadde
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forsøkt i Russland? Eller skulle han som revolusjonsgeneralen tilby et
kompromiss? Han valgte det siste alternativet. Okkupasjonen av Spania
hadde vært kostbar for Frankrike, og sporene kan ha skremt. Under forutsetning av at Kristian Fredrik ble fjernet fra Norge i all stillhet, ville
dessuten Wedels parti være innbydende samarbeidspartnere. Embetsmenn kunne han alltids kjøpe, hvis han ikke ydmyket dem for sterkt.
Et sammenbrudd i det norske statsapparatet ville trekke svenske
embetsmenn inn i administrasjonen av landet, og støte de moderate og
samarbeidsvillige. Det var også rene militære argumenter for å avslutte
krigen hurtig. Den korte høsten sto for døren, og etter den en lang
norsk vinter. Den svenske hæren var utslitt etter kampene i Europa, og
det sto dårlig til med vinterutrustningen. I tillegg var det viktig for Karl
Johan å få stabilisert forholdene i Norge før Wienerkongressen kom
sammen senere på høsten. Karl Johan hadde store politiske ambisjoner i
det nye Europa. I hele hans levetid var den franske trone hans mål. '

Ydmykelsen, dommene og avskjedene
H ærens sammenbrudd i løpet av to korte ukers felttog uten kamp var
Kristian Fredriks og de øverste militæres ansvar. Stemningen bak fronten var ikke nådig. «Vi valgte en Theaterkonge som snart blev kied av at
spille sin Rolle, en Rolle han ville udføre blandt Damer, men ingenlunde
mellem Kugler og Krudt,» skrev tollprokurør Christopher Omsen. Beskyldninger mot den militære ledelsen om å være bestukket og betalt
med svenskepenger florerte. General von Staffeldt var ansett som den
ansvarlige for retretten fra Rakkestad, og folk kjente historien om kaptein Hokk, som i raseri hadde oppfordret sine mannskaper til å skyte
ham ned, foran øynene på troppene. Staffeldt ble møtt med angrep og
demonstrasjoner da han kom hjem til Larvik. Han rømte til Skien. 19.
august var det uroligheter i Kristiania, og general Haxthausens hus på
Akershus ble angrepet av demonstranter. Da han ikke var hjemme, marsjerte de ut til landstedet hans på Frogner, hvor han med nød og neppe
unngikk å bli lynsjet. Den rasende folkemengden ble stoppet ved at den
på stedet ble lovet at general Haxthausen skulle få avskjed, og at det
skulle nedsettes en kommisjon for å undersøke hans virksomhet. Dagen
etter ble generalen fratatt alle embeter, og han reiste fra byen.
Urolighetene fortsatte imidlertid inne i byen. Den svenske general
Magnus Bjornstjarna hadde kommet til Kristiania for å overvåke at
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våpenstillstanden ble overholdt. Rasende folkemasser samlet seg rundt
huset hvor generalen forhandlet med de norske statsrådene. Halvdan
Koht skriver:
En av adjutantene hans stakk hodet ut av et vindu og vilde se hvad
som var paa ferde, og da gav en mursvend - efter opfordring fra en
student - ham et saa veldig slag paa kindet med sin murske, saa han
skyndsomt drog hodet tilbake under stormende latter. Statsraad
Rosenkrantz fik folk til at holde sig i ro, idet han sa til dem at det
vilde være en skamplet paa det norske navn , om fredelige underhandlere skulde lide overlast. Men nye folkemængder kom om kvelden og gjorde stort spetakel utenfor svenskenes logi, saa løitnant
Schwarz fandt det raadeligst at føre dem bort til et andet hus i forklædning. De reiste sin vei i fortørnelse dagen efter, og general
Bji:irnstjarna sendte bud tilbake til Kristiania, at han skulde sætte
byen i ild og blod, om man vaaget at røre et haar paa nogen svenske.
Karl Johan fikk gjennom Bjornstjarna førstehånds informasjon om stemningen. For å understreke for regjeringen i Kristiania at freden ikke var
endelig sluttet, sendte han to fregatter inn fjorden for å etterforske opprøret. Admiral Cederstrom hadde fått i oppdrag å spørre regjeringen
om den følte seg sterk nok til å opprettholde orden i byen og landet.
Hvis den ikke gjorde det, skulle han tilby svensk våpenmakt. Men regjeringen hadde allerede satt seg i sving. Dagen i forveien sto det et innlegg
i Christiania Intelligenssedler som ga uttrykk for myndighetenes bekymring overfor en «altfor vidt dreven Patriotisme» som kunne føre til forakt for lovene og øvrigheten, og advarte mot «Anarkiets rædsomme Følger>>. Norge kunne ikke reddes, mente innsenderen, «uden ved Enighed,
Orden, Tillid til Regjeringen». ~~Tumultariske Opløb, Indgreb af Folket
i Regjeringens Virkekreds, Exekutioner af Pøbelen uden Dom, fjerne
Os fra det Maal, enhver retsindig Nordmand arbeider for,» skrev han .
Likevel måtte han medgi at «Regjeringen skal [. .. ] undersøge, om
Krigstildragelsernes uheldige Gang har sin Grund i undgaaelig Nødvendighed eller i Forræderie, Feighed eller Forseelse fra noget, for Lovene
ansvarligt, Individs side. Folket kan vente, at Regjeringen vil lade Forholdene med Kraagerøen og Fredriksstads Overgivelse undersøge, at
det Mørke, som endnu skjuler Aarsagerne til, at Armeen ingen Trosheste havde, at Provianteringen ikke var ordentlig uagtet Magazinerne
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dog langtfra ei endnu vare udtømte, og at intet afgjørende Slag ved
Hovedarmeen blev leveret uanset Troppernes Iver og Mod,» avsluttet
han, og lovet endringer i den militære ledelsen for å gjøre hæren i stand
til å møte «Krigens mulige Fornyelse».
En av statsrådene, Niels Aall, skrev i et brev til Carsten Anker at regjeringen så stillingen som «en Vandring paa Randen av de 2de Afgrunde, paa den ene Side Despotismens og paa den anden Anarkiets
Boeliger, og De vil kunne gjøre Dem et temmelig klart Begreb om vores
Stilling i denne skrækkelige Periode, og De vil indsee hvor let et Feilskridt kunde styrtet os og Nationen i langvarig Elendighed.» Den langvarige elendighet Aall fryktet var at Karl Johan skulle ta opp igjen
fiendtlighetene. Krigen hadde demonstrert militær udugelighet og politiske intriger. Folk spurte seg om alt var avtalt på forhånd, for å spille
selvstendighetskampen ut over sidelinjen? Eller hadde Kongen og hans
generaler bare motvillig ledet en krig de i bunn og grunn var uenige i?
Hvordan kunne regjeringen så hurtig orientere seg i retning av de som
ønsket underkastelse? Mange trodde at krigen kunne fortsette. Men regjeringen og de ansvarlige militære, med få unntak, slo dette fra seg. Det
er derfor altfor enkelt å framstille den militære ledelsen som Eidsvollverkets forsvarere. At det i det hele tatt ble en gransking av de militære
hendingene var et resultat av politisk press - en omfattende adresse fra
borgerne i Kristiania - som førte til at en overkrigskommisjon ble satt
ned «for å undersøge og oplyse de Uordener og Feil, som ved Armeen
udi sidste Feldttog formeentlig have fundet Sted».
Karl Johans politikk var nå å få fred, alliere seg med de herskende i
Norge, og ved deres hjelp oppnå Norges innlemmelse i Sverige, etter
hvert. Han ble løpende informert om at hendingene under felttoget
skapte politisk uro i byene, og at det fant sted agitasjon blant almuen i
gatene, rettet mot regjeringen og de militære. Bjornstjarna forberedte
ham på at det kunne bli nødvendig å fullføre krigen hvis regjeringen
skulle miste kontrollen. I en rapport fra Kristiania til grev von Essen i
Stromstad 4. september skrev han at han trodde at det kom til å bli nødvendig å ta opp fiendtlighetene, for å få slutt på den norske lærevegringen. Han hadde ingen tro på at Stortinget ville anerkjenne Kongen
uten vilkår. Det ville de se på som igjen å underlegge seg despotiet. Derfor var det ingen annen utvei enn å si opp våpenstillstanden, skrev han,
og understreket at problemet var fanatismen for den såkalte frihet hos
de stortingsmennene som bodde langt fra faren og fra de uten eiendom,
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og siden disse var i flertall måtte det bli krig igjen, mente han. Men han
kunne berolige med at alle forberedelser var truffet for at den svenske
hæren kunne stå i Kristiana på tre dager, og ta hele den åkerdyrkende
delen av landet innen november, uten særlig motstand. Resten av landet
ville da gi seg, også fjellbøndene, når de ikke lenger hadde mat.
En plan for organisering av videre militær motstand ble utarbeidet
av oberst H.H. Rode fra Generalstaben. Han pekte på nødvendigheten
av langvarig krigføring, for å trekke svenskene inn i landet i vinterkrig,
isolere dem på festningene og i byene. Soldatene kunne væpnes med
«alskens Vaaben, saasom Spyd, Sværd, Øxe og deslige, der alle, rigtigen
anvendte, kunne være Fienden ligesaa frygtelige som Skydegeværet».
Mens den svenske hæren ville være avhengige av forsyninger av mat og
soldater fra Sverige, ville de norske soldatene operere på hjemmebane,
og derfor stadig kunne øke sitt antall. Mens fienden var avhengig av
veiene, kunne de norske soldatene operere på ski og overfalle fienden.
Rodes utredning ga Stortingets forhandlere selvtillit under de vanskelige
forhandlingene med de svenske kommissærene. 21 Men noen fortsettelse
av forsvarskrigen ble ikke aktuelt. 10. oktober abdiserte Kristian Fredrik. 29. oktober ble han skipet ut av landet i stillhet. 4. november valgte
Stortinget Sveriges konge, Karl13., til norsk konge med navnet Karl2.,
etter å ha vedtatt de endringene i Grunnloven som var nødvendige for
en personalunion med Sverige.
Det er mange som har glemt hva som skjedde videre med den milltære ledelsen i 1814. Beskyldningene om konspirasjon mot generalene
var sterke, og folket krevde rettslig etterspilL Prosesser var ikke til å
komme utenom, på tross av et almindelig kongelig benådningsdekret
som ga beskyttelse mot videre undersøkelser. Det ble fremmet krigsrettssaker mot generalene Haxthausen og Staffeldt, oberstløytnant Hals
og major Ole Schrøder. Schrøder ble dømt til døden av overkrigskommisjonen som ansvarlig for retretten over Glomma sør for Sarpsborg.
Staffeldt og Hals ble dømt til døden av Høyesterett. Haxthausen klarte
seg unna dødsstraffen ved stemmelikhet i Høyesterett. Dødsstraffene
ble ikke eksekvert. Karl Johan grep inn med benådning og oppreisning
så snart det nye regimet i Norge var på plass. 22 Haxthausen ble beæret
med kongelig utnevnelse som seremonimester for to svenske ordener.
Schrøder ble dekorert etter at Høyesterett hadde omgjort dommen til
frikjennelse. Hals, som hadde kapitulert i Fredrikstad uten kamp, fikk
dommen omgjort til avskjed. Det samme fikk Staffeldt.
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Hva skjedde med Generalstabens offiserer? Karl Johan ønsket ingen
sterk generalstab eller sterke militære ledere i Norge, som kunne motarbeide hans interesser eller bli patriotiske samlingsmerker. Etter demobiliseringen høsten 1814, ble flere avskjediget etter egen søknad, andre
uten, og atter andre ble forfremmet, slik at de forsvant ut av sentrale kommandostillinger. I hvilken utstrekning kongelig press var utslagsgivende
i slike saker er ikke undersøkt. Selv om Generalstaben formelt ble opprettholdt, mistet den sin funksjon og gikk i oppløsning, inntil den var
redusert til en adjutantstab. 23 Sejersted, som hadde vært svært forsiktig
under felttoget, gikk av som sjef og ble sjef for den Trondhjemske Infanteribrigade fra 1815. I 1818 ble han utnevnt til generalløytnant, og
etter passende dekorasjoner skjøvet ut av tjenesten. De to generaladjutantløytnantene, oberstene H.H. Rode og J.F.W. Haffner, som hadde
markert seg med voldsom innsats under felttoget, hadde ingen framtid i
hæren. Rode tok avskjed i oktober 1814 og ble generalkrigskommissær.
Haffner søkte først permisjon, og deretter avskjed. Overadjutant, major
Brock, søkte avskjed og reiste tilbake til Danmark. Av de andre tre overadjutantene fikk J.F. Ramm avskjed i 1816. Av divisjonsadjutantene fikk
H.C. Rosenørn avskjed. Også andre framtredende militære ledere, som
generalmajor Carl C.V. von Schmettow, som hadde kommandoen i
Trøndelag, hadde pådratt seg Karl Johans vrede, og ble avskjediget i
1815 . Hegermann, mangeårig krigsskolesjef, Eidsvollsmann, statsråd fra
november 1814 og brigadesjefen som Kristian Fredrik hadde desavuert
ved Onstadsund, søkte og fikk avskjed i 1816, og trakk seg tilbake til sitt
gods.
Vi startet med å spørre om det kan bekreftes at Forsvaret bidro avgjørende til å sikre Grunnloven og selvstendigheten i 1814. Noen sentrale fakta er klare. Når det gjaldt marinens offiserer, så meldte de seg av
før kampene brøt ut, fordi de så på seg selv som danske undersåtter. De
forsøkte å ta med seg briggene til Danmark, og endte, med noen unntak, som revolusjonens arrestanter. Resten av flåten ble beordret vekk
fra fienden av Kongen, og ikke et eneste av marinens skip kom i kamp.
Flåten bidro altså ikke. Når det gjaldt hærens offiserer, så endte det med
flukt og kapitulasjon under felttoget, og deretter med juridiske prosesser, dødsstraffer og avskjedigelser. Da generalauditøren i 1817 innstilte
von Staffeldt til benådning og festningsarrest, som han sonet i tre måneder før han slapp ut, turde ikke regjeringen å gjeninnsette ham eller frita
ham for saksomkostninger fordi «det vilde også uten tvil vekke ube-
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hagelig sensasjon i folket». Virkningen på offiserskorpset var en ødeleggende, moralsk kapitulasjon. Det var flere dyptgripende historiske grunner til sammenbruddet i denne første norske forsvarsledelsen, og noe av
det som foregikk har vi ennå ikke funnet fullgod forklaring på. Sammenbruddet er lite - eller direkte misvisende - omtalt i litteraturen. Det
skulle gå 126 år til neste krig, som også endte med juridiske prosesser,
straffer og avskjedigelser.
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- Kapittel2 -

Karl Jo han omskaper forsvaret
Karl Johan så på den norske hær som en revolusjonshær som måtte avvikles. Det var også en formidabel krigsmakt som var på bena, en folkehær som i kraft av sin størrelse og entusiasme hadde utgjort en trussel
mot den svenske hæren, selv om dens svakhet, særlig i form av manglende ledelse, også var betydelig. I teknisk forstand var den moderne,
men med noen svakheter, særlig på artillerisiden. I omfang var den relativt sett på høyde med de europeiske armeene under Napoleonskrigene.
Omlag hver fjerde mann i de aktuelle årsklassene var utskrevet. Danmark hadde aldri tillatt så mange menn å bli samlet under våpen på en
gang i Norge.
Nedbyggingen av det norske Forsvaret var derfor svært viktig for
Karl Johan. Den kunne først starte etter at forholdet til Stortinget var
stabilisert, og nye politiske og særlig lojale militære ledere var på plass.
De skulle lojalt avvikle en rekke avdelinger og anlegg. På lang sikt skulle
de sikre sammensmeltningen med den svenske forsvarsmakten . Karl
Johan håndplukket dem med omhu blant felttogets forsiktigste ledere,
de wedelske offiserene og de som snudde sin kappe etter den nye vinden. Vi kan nevne Arenfeldt og Stabell, som var kritisert for unnvikende
beslutninger under felttoget. De ble begge generalløytnanter, Arenfeldt
i 1816 og Stabell i 1815, de ble dekorert av Kongen og gjorde store karrierer. Stabell skjøv ut Sejersted som generalstabssjef. Bare få fra Generalstaben gjorde karriere hos Karl Johan, som den tysk-norske, adelige
C. von Mansbach. Han endte som generalløytnant i 1839, før han trakk
seg tilbake til familiegodset i Hessen. P.H. von Birch ble generalmajor i
1824. Særlig karriere gjorde C.F.F.W. von Kaltenborn, som hurtig ble en
av Kongens fortrolige, han ble dekorert allerede i 1816, og forfremmet
til generalmajor og øverstkommanderende for hæren i 1828, og G.F von
Krogh, som hadde ledet innfallet i Jamtland i 1808, ble generaladjutant
i den nye Generalstaben fra 1818, og ble dekorert av Kongen.
Nedbyggingen etter 1814 var ikke bare motivert utfra svenske trusselvurderinger. Overalt i Europa ble massehærene demobilisert og de
kostbare militære organisasjonene krympet etter at Wienerkongressen
hadde fastlagt landegrensene. Etter armeplanen av 1817 ble den norske
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Carl von Mansbach (1790-1867 ) var en
av de få fra Kristian Fredriks generalstab
som gjorde karriere under Karl Johan.
Hans far var naturalisert dansk (tysk)
adelsmann og kommanderende general
sønnenfjelds i 1790. Selv ble han etter en
tid som Karl Johans personlige adjutant,
krigsskolesjef, brigadesjef og generalløytnant, deretter minister i en rekke av Europas hovedsteder, leder av unionskomiteen i fem år og regjeringsmedlem i
1857, før han i 1858 trakk seg tilbake til
godset i H essen. Hans sønn gjorde en
liknende karriere.

mobiliseringshæren halvert og generalstabsplanen redusert tilsvarende.
En rekke festninger og skanser ble lagt ned og demolert. Regimentene
ble oppløst. Rekruttskolen ble satt til 25 dager, og øvelsestiden til 10
dager pr. år. En plan for utbygging av en ny marine ble lagt rett i arkivet.
Stortinget hadde i november-grunnloven forsøkt å begrense kongemaktens bruk av hæren, ved å ta inn en bestemmelse om at bare felthæren, som besto av hærens yngste årsklasser, også kalt linjen, kunne
brukes utenfor landets grenser. De eldste årsklassene, kalt landvernet,
kunne ikke sendes ut av landet uten ved Stortingets samtykke. Under
felttoget i 1814 hadde enkelte landvernsavdelinger inngått i felthæren ,
men selve grunntanken bak landvernet var at de skulle være vakt- og
hjelpetropper, en territoriell reserve som dagens heimevern. Begrensningen hadde i virkeligheten liten betydning, fordi kommandomyndigheten, kongemakten, ikke innkalte landvernet. Det var først i slutten av
århundret at landvernet ble noe mer enn en ren papirhær. Mye viktigere
i de første årtiene etter 1814 var at et par tusen vervede mannskaper
fortsatt var til disposisjon som garnisons- og vakttropper etter at felthæren var demobilisert, og at borgervæpningen var beholdt i byene,
også den på et par tusen mann. Kongemakten sikret seg også effektive
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kontrollredskaper gjennom å opprette et eget armedepartement og
marinedepartement i 1815.
Norge hadde fortsatt en stor mobiliseringshær, selv om mannskapene bare øvde noen dager om sommeren. De store vernepliktshærene
fra revolusjonstiden var ellers i Europa erstattet av vervet personell.
Styrkene lar seg derfor ikke så lett sammenlikne. Hæren var imidlertid
fortsatt en betydelig faktor. I 1838 reiste en engelsk forsker, Richard C.
Smith, rundt i Norge og studerte samfunnsforholdene. Tilbake i England fortalte han om sine inntrykk i en rapport som senere ble utgitt
som bok. 24 På Bogstad fikk han foretrede for grev Wedel Jarlsberg og
hans bror, baron Ferdinand C.M. Wedel Jarlsberg, som orienterte om
familiens økonomiske imperium og om landets militærstell. Baronen var
nå øverstkorpmanderende for hæren, og fortalte at styrkene besto av 12
eskadroner artilleri, hver på 7 kanoner, og sammen med kavalleri og infanteri utgjorde omlag 12 000 mann. Smith registrerte også at det var en
reserve (landvernet)' på 8000 mann. Han noterte seg at en meget stor
andel av befolkningen, som bare var på litt over l million, var med i de
væpnede styrker, nemlig l pr. 50 innbyggere. Han sammenliknet med
England, hvor hæren var på 100 000 mann, av en befolkning på 25 millioner, omlag l soldat pr. 250 innbyggere.

Hæren stopper bondetoget i 1818
Både kongemakten og embetsstaten hadde behov for en viss stående
militær styrke i Norge, for å håndtere de eksisterende politiske spenningene som var skapt av revolusjonen, og de nye som oppsto i perioden fram til1840-årene. Det ble en tid preget av økonomisk stagnasjon,
mens folketallet derimot økte sterkt, fra 885 000 i 1815 til1,4 millioner
i 1850, og skapte nye behov for endring av økonomi og samfunn. Internasjonale kriser i 1815, 1825, 1836-39 og 1848 tvang mange i eksportforetak tilbake til primærnæringene. Patrisierne Carsten Anker og Carsten Tank, begge sentrale aktører i 1814, gikk konkurs, og den klassen
de hørte til forsvant som politisk faktor. Likevel var det personer med
en slik bakgrunn Karl Johan, etter seieren i 1814, utnevnte til de øverste
lederne i staten, som statsråder, statsministre og stattholdere for det nye
statsapparatet.
Bøndene fikk snart merke at den nye embetsstaten ikke vek tilbake
for danskeveldets metoder når det gjaldt å løse sine indre konflikter. Det
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nye regimet hadde overtatt enevoldsstatens kaotiske økonomi, og dessuten blitt påtvunget å dekke deler av den danske statsgjelden, som ledd
i oppgjøret etter Kielfreden. Innkrevingen av høye skatter for å bygge
opp grunnkapitalen til Norges Bank, var dråpen som fikk begeret til å
renne over. Bøndene i Østlandsområdet organiserte marsjer mot Kristiania for å protestere, i gammel tradisjon. De var mange. Men kravene
ble avvist. I stedet fikk de smake eneveldets medisin med utkommandering av militære tropper, arrestasjoner og straffer.
Dette var i 1818, bare fire år etter at landets 2000 embetsfamilier og
noen få patrisierfamilier hadde grepet statsmakten, og Karl Johan var
blitt konge. Bøndene, som utgjorde nesten hele befolkningen, hadde begitt seg mot Kristiania, Bernt A. Nissen skrev at det sto flere hundre
mann på Sundvollen, klare til å gå mot hovedstaden. 25 Ryktet fløy i forveien, og det oppsto nervøsitet i byen. Grev Wedel ble varslet på Bogstad
og red til byen med skarpladde pistoler i beltet. Han var finansminister og
derfor den som ble særlig utpekt av urostifterne. Regjeringen besluttet å
sette en stopper for urolighetene. Slottsfogden Marcus S. Lyng fikk fullmakt til å arrestere alle «på veien fra Kristiania til Ringerike antræffende
veifarende almuesmænd, hvilke ei kan godtgjøre lovlig ærend». Og fogden fikk med seg en militærkommando på 160 mann og to kanoner. I de
par følgende dager ble flokker av bønder omringet og arrestert i nærheten av Bærums Verk, ved Jonsrud i Lommedalen og på Krokskogen.
Samtidig offentliggjorde regjeringen i Kongens navn en kunngjøring
med advarsel mot at man innlot seg på foretagender som kunne forstyrre den offentlige ro og orden.
Mye er ennå uklart om bondereisningen i 1818. Storbonden Halvor
Hoel ble mistenkt for istå bak. Historikerne Ståle Dyrvik og Ove Feldbæk mener at opprørerne tvang gjennom deltakelse fra enkeltbønder
eller bygdelag som forsøkte å unnslå seg, og at enkelte storbønder leide
tjenestegutter og løskarer til å marsjere for seg.26 Slike og liknende historier har blitt brukt for å diskreditere opprøret. Men det er neppe tvil
om at bøndene var under et hardt økonomisk press, som til og med Karl
Jo han hadde forståelse for. De hadde neppe sans verken for Kongens
forpliktelse til Kielfreden eller for en egen nasjonalbank. Bondetogene
ødela med ett slag inntrykket av nasjonal samhørighet etter 1814. Den
svenske kongemakten, som ønsket sammensmeltning av rikene, så sitt
snitt til å utnytte konflikten . Det fins materiale som viser at Karl Johan
hadde agenter ute for å hisse opp bøndene, muligens også for å få i

www.larsborgersrud.no

<<Amalgamatiom>, sammensmeltning, dvs. norsk innlemmelse i Sverige. En bekymret stortingsmann sitter ved bordet. Foran brenner en person grunnloven mens han skyver et papir med
ordet <<skibshandeh> på over mot stortingsmannen. Til venstre en herremann med pengepung
som skyver <<Plan for en fullstændig Amalgamatiom> til den arme stortingsmannen, mens han
leser ordet <<Udgifter». Ellers er tegningen full av satiriske detaljer. Ved døra står en offiser
med Karl Johans karakteristiske nese. I buret leker katten med musen, og oppå kikker en
annen utgave av Bernadotte ivrig på. Vinduene er dekket til, men vi kan se svart røyk, en
kanon, soldater og krigsskip. Kanskje er det Bernadottes <<iystleir» i 1821 vi ser. På veggen til
venstre henger et maleri av en offiser uten ansikt, som samler inn skatter fra fattige bønder.

stand provokasjoner mot Stortinget. Sikkert er det at han la seg mellom
og benyttet sin benådningsrett til å oppheve de harde straffene som
Høyesterett idømte lederne. For første gang siden 1814 bukket bøndene dypere for kongemakten enn for Stortinget. Det styrket ikke det
unge norske demokratiet.
Karl Johan hadde ikke gitt opp håpet om å få endret Grunnloven.
Han sto klar med en rekke antidemokratiske forslag som han med forskjellige midler kom til å forsøke å få igjennom i hele sin regjeringstid:
ny tjenesteadel, kongelig absolutt veto i lovsaker, rett til å oppløse Stortinget og bestemme tidspunkt fo~ nyvalg, redusere Stortingets møterett
fra hvert 3. til hvert 5. år, frata lagtinget kontrollen over riksretten, og
andre forslag . Unionspolitisk ønsket han å innlemme Norge i Sverige
gjennom sammensmeltning- amalgamasjon. Med et slikt program kunne
det ikke gå lang tid før konfliktene tilspisset seg igjen. Forsiktige forsøk
fra Stortingets side på å markere norske interesser ble møtt med militære tiltak.
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Mobiliseringen mot Stortinget i 1821 og 1828
Stortinget nektet å etterkomme gjeldskravet som var reist av Danmark
med hjemmel i Kielfreden. Danmarks statsgjeld skulle delvis betales av
Norge. Sverige innesto for at Norge betalte, og hadde med denne forutsetningen gitt svensk Pommern til Danmark som erstatning for Norge.
For Norge framsto affæren som en ren hestehandel. Men stormaktene
presset på Karl Johan for at Danmark skulle få pengene, og Karl Jo han
var selv villig til å bruke saken som brekkstang mot Norge, for å avskaffe Grunnloven og innføre svensk herrevelde i landet.
Kongen satte også hardt mot hardt mot forslaget om å avskaffe adelen, som hadde vært foreslått på Eidsvoll, men ikke vedtatt. En lov som
forbød ny adel var fremmet i to Storting på rad, og for tredje gang i
1821. Etter Grunnloven var den detmed å betrakte som lov. Dette kravet var rettet mot de herskende familiene Wedel-Anker-Løvenskiold,
som strødde om seg med greve- og barontitler. Sverre Steen skriver i
Drømmen om frih et at nordmennene fikk se hva som kunne skje hvis de
ikke oppgav sin gjenstridighet. Karl Johan samlet 3000 norske og 3000
svenske soldater til en leir på Etterstad like ved Oslo. Leirsamling med
et slikt antall fremmede tropper var tillatt etter Grunnlovens§ 25 . Kongen innfant seg i Norges hovedstad med høye militære og sivile i sitt
følge, og bad utenriksministeren meddele de fremmede statssjefene at
Kongen kunne bli nødt til å omdanne den norske forfatningen med
makt, fordi folk og Storting var smittet av de revolusjonære bevegelser i
Europa som stormaktene hadde grepet inn mot.
31 . juli anløp en svensk flåtestyrke på 19 fartøyer, bestående av to
korvetter, fire brigger, to skonnerter, og mindre fartøyer, med 2000
mann og 300 kanoner, byen. Ved Filtvedt lå fregatten Freya klar. Stemningen i Kristiania var ytterst nervøs med en hær på over 8000 mann
klar til å gripe inn. Plutselig begynte artilleriet på Etterstad å skyte Høyenhallåsen i brann. Mens flammene slikket oppover trærne, forberedte
byens borgere seg på statskupp. Maktdemonstrasjonen i «lystleiren på
Etterstad», som hendingen ble kalt, fikk sin virkning. Under hånden ble
Karl Johan forsikret om at Stortinget ville krype til korset og innfri
gjeldskravet. Da lot han endelig sin nåde skinne, og ga audiens til
ledende opposisjonsmenn, blant dem Jacob Hoel. På den andre siden
ble han møtt med forsikringer fra offiserskorpset om at det her var
støtte å få i fall det skulle oppstå konflikt. 27 Men vedtaket om å oppheve
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adelen sanksjonerte han aldri, og på tross av at det ble lov ved promulgasjon i 1821 , etter vedtak i tre etterfølgende Storting, godtok han det
aldri.
Neste gang den militære ledelsen skulle få anledning til å demonstrere sin troskap til Karl Jo han var i 1828. Da gjaldt det 17. mai, som
var blitt feiret utover landet siden 1824. Regjeringen og Kongen oppfattet det som en demonstrasjon, og krevde at Stortinget i stedet skulle
feire 14. august, dagen for Mossekonvensjonen. Men 17 . mai 1827
nådde feiringene et foreløpig høydepunkt, med folkefest i bygd og by.
I Trondheim gikk det demonstrasjonstog med vaiende flagg og faner
gjennom gatene og i Norderhov ved Hønefoss var det samlet ikke mindre
enn 2000 mennesker til fest. Den svenske stattholderen fikk avskjed, og
grev Baltzar B. von Platen ble utnevnt for å sette hardt mot hardt. Visse
forholdsregler ble tatt. Han innkalte 2000 mann til forsterkning av garnisonen i Kristiania. Arne Bergsgård skriver at om Stortinget ikke hadde
lystret, ville Kongen ha utsatt forhandlingene, falt tilbake på Kielfredens
bestemmelser og tvunget gjennom en ny grunnlov. Ordre om å være
marsjklare lå ferdige til svenske grenseregiment, og en pongtongbro til
Svinesund var beordret klargjort i Goteborg.28
Hva var årsaken til at de høye offiserene servilt lot seg bruke mot det
forsiktige Stortinget? De hadde ikke noe særlig valg. Deres posisjoner
var avhengige av Kongen, ikke bare som øverste norske kommandomyndighet, men også som svensk konge. En radikal demokrat eller markant motstander av unionen hadde sjelden framtid som offiser. Utnevnelsen av norske offiserer ble da som nå foretatt av kongen i statsråd,
men den gang var det kongen som bestemte. Kongen benyttet seg av
denne retten så langt han kunne, og resultatet ble at han løftet sine mest
trofaste tjenere blant offiserene opp til de høyeste militære embetene.
Jens Arup Seip peker dessuten på at denne kommandomyndigheten
utenfor parlamentarisk kontroll hadde større omfang i Norge enn i Sverige, og ble stående tillike før 1905. Seip minner om at Karl Johan
gjerne talte i forblommede ord om å «gripe til fysisk makt», og at det
ikke var noen tilfeldighet at stortingsmenn to ganger i hans tid, i 1821
og 1828, gikk til avstemning innen rekkevidde av artilleri, i et Kristiania
fullt av røyk fra salutterende kanoner og rykter om knuste opprør på
kontinentet. Langt fram i tiden, til1884 og enda lenger, ble norske offiserer slitt mellom lojalitet til to kanter, avslutter Seip.29 Det var et
paradoks at offiserene kom fra de samme få familiene som kontrollerte
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Stortinget og rekrutterte til det sivile embetsverket, som etter fattig evne
forsøkte å forsvare forfatningen mot kongemakten.

Torgslag og statskupptrusler
Kampen for legaliseringen av selvstendighetsfeiringen 17. mai lot seg
ikke stoppe. I 1829 blusset den opp igjen, og tok en dramatisk vending.
Da vedtok Studentersamfunnet at de ville ha 17. mai til fast festdag.
Tross press fra myndigheter, universitetet og redde foreldre, holdt de
fast på vedtaket.
17. mai 1829 opprant som en fin vårsøndag. Det var mye folk i byen,
og på ettermiddagen trakk de fleste ned på kaiene for å ta imot det nye
dampskipet med det patriotiske navnet Constitutionen. Henrik Wergeland dukket opp på festningsvollen idet skipet passerte, og hilste det
med et «leve Constitutionen». Dermed var tonen slått an, og folk strømmet begeistret ned til Tollbodkaia hvor skipet la til under applaus. I tre
kvarter holdt menneskemengden seg ved skipet, og sang patriotiske
sanger. Bernt A. Nissen skriver at noe mer neppe hadde skjedd, hvis
ikke menneskemassen etterpå hadde trukket oppover til torget, som
snart ble svart av folk. Da begynte myndighetene å bli nervøse, og etter
at politimesteren forgjeves hadde bedt folk om å gå hjem, ble det rekvirert kavaleri og infanterister. Kommandanten, baron og generalmajor
Ferdinand Carl Wedel Jarlsberg, innfant seg til hest, og opprørsloven
ble lest. Så fikk de militære ordre om å rydde torget. Det var da skandalen begynte, for flere fredelige borgere fikk både kolbestøt og rapp av
kavaleristenes klinger. En av dem var Henrik Wergeland, som fant at
hans studentuniform var vanæret, og dagen etter sendte den til kommandanten. Torgslaget, som begivenheten siden er blitt kalt, vakte svær
oppsikt, og folkets raseri vendte seg mot myndighetene som med sin
hodeløse opptreden hadde vært årsak til det hele. Dermed ble denne,
en kan gjerne kalle det småbyfarse, en viktig nasjonal begivenhet med
langtrekkende politiske konsekvenser. Harmen vendte seg mot de som
hadde hatt ansvaret, kommandanten og stattholderen. 30
Ingen ble drept av soldatene den vårkvelden i 1829. Men innsettingen av soldatene ble en uhyggelig påminnelse for de som var tilstede
om hva de sto imot. Rolv Laache gjengir i jubileumsboken tillOO-årsminnet for dagen skildringer av hvordan soldatene gikk fram, basert på
øyenvitner som i dagene etterpå sto fram i Morgenbladet. 3 1 I nærmere to

www.larsborgersrud.no

49

timer forsøkte soldatene forgjeves å rydde torget. Da klokken nærmet
seg midnatt, kom en del av byens bedre borgere intetanende spaserende
på hjemveien, etter å ha deltatt i selskapslivet. Før de visste ordet av det,
ble også de, uforstående, tatt under behandling av soldatene. Slik fikk
de øynene opp for en politisk virkelighet de ikke til daglig hadde tenkt
på. Her ble patrioter banket opp av norske militære på svensk kommando fordi de hadde sunget noen nasjonale sanger, ropt hurra for
Grunnloven og nektet å gå hjem og legge seg klokken ti. Den sjokkartede opplevelsen skapte livslange opposisjonsmenn av flere av de som
var tilstede. Alliansen mellom stattholderen og kommandanten var
åpenbar. Myndighetene ble tvunget til å sette ned en undersøkelseskommisjon, som ga en reprimande til Wedel Jarlsberg. Kongen akseptere 17. mai som en offentlig festdag, og trakk tilbake von Platen. Han
ble den siste svenske stattholder i Norge, og det var en viktig seier. Ikke
noe av dette hindret imidlertid Karl Jo han i å utnevne Wedel Jarlsberg
til Kommanderende general (KG). Det var den virkelige takken for innsatsen.
Generalen spilte i de 14 påfølgende årene en nøkkelrolle i den militære konspirasjonen mot Stortinget. Allerede i 1836 kom neste krise,
fordi Kongen nektet å sanksjonere en rekke reformer, blant annet innføring av det kommunale selvstyret med formannskapslovene. I stedet
satte han alt på ett kort og oppløste Stortinget. Stortinget svarte med å
reise riksrettssak mot den norske statsråden i Stockholm, baron Severin
Løvenskiold, fordi han ikke hadde protestert mot oppløsningen. Kongen ville nå gjøre et avgjørende forsøk på å styrke unionens stilling i
Norge, og også utnytte situasjonen til å styrke kongedømmets stilling i
Sverige. Han hadde igjen planer om å falle tilbake på Kieltraktatens bestemmelser, og å innføre en ny grunnlov. Det ble lagt planer for å rykke
inn i Norge med 15 000 mann. Som ledd i forberedelsene foretok han
en rekke utnevnelser. Grev Herman Wedel Jarlsberg ble ny stattholder.
Det var nå broren Ferdinand ble utnevnt til KG som takk for innsatsen
under Torgslaget. Stilt overfor militærkupp bøyde Stortinget av. Riksrettsdommen mot Løvenskiold ble gjort så mild som mulig. Dermed var
Kongen blidgjort, og hans nåde kunne igjen skinne. Øverstkommanderende, helten fra Torgslaget, og hans kolleger, som hadde deltatt i konspirasjonen, ble overstrømmet av hans velvilje. Landets øverste militære
hadde altså erobret sin tittel i kamp mot Stortinget. Henrik Wergeland,
som hadde opplevd generalen i full mundur u~der Torgslaget, hånte
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hans karrierebetingede forvandling fra 1814 til 1828 i følgende lille,
uærbødige vers:
- Som det er gaaet andre gamle Fædre,
det Ham er gaaet, Ham, Armeens Far:
han er i mange Ting jo bleven bedre,
ja ganske anderledes end han var.
Ble faren fra øst borte?
Det er ingen faglig uenighet i dag om at militærledelsen stilte seg på
svenskekongens side mot Stortinget. Men general Christophersen skriver i Forsvarets rolle i Norges historie ikke et ord om kuppforsøkene og
de militæres rolle i dem. I stedet skriver han:
Etter at unionen med Sverige var vedtatt, kom det norske forsvar i
en helt ny stilling. Den gamle arvefiende var blitt vår unionsbror og
faren fra øst var borte, og interessen for Forsvaret ble mindre levende enn den hadde vært tidligere.
Formuleringen er egnet til å forvirre . Det var ikke interessen for Forsvaret som ble mindre levende, men sympatien, og årsaken til det var hvordan de militære lot seg bruke. Men dette passet ikke inn i den militærtradisjonen generalen anrettet for rekruttene. «Faren fra øst» var
selvfølgelig ikke borte. Resten av århundrets historie fram til1905 viser
nettopp at det var i øst faren var. Men påstanden om at Sverige ikke var
en reell, militær trussel brukes fortsatt av forsvarshistorikere for å få mening i 1800-tallets militærhistorie.
I studien Nasfon - union - pro/esfon. Forsvaret på 1800-tallet, av Roald
Berg i IFS, hevdes det at Russland var den mest sannsynlige trusselen
mot Norge, og at Forsvaret var et av de viktigste symbolene for den selvstendige norske stat på 1800-tallet.32 Dermed snus unionstidens militærhistorie fortsatt på hodet. Grunnen til at general Christophersen
skrev at faren fra øst var borte var at han ikke identifiserte seg med selvstendighetsbevegelsen, og derfor så helt bort fra dens trusselvurderinger. Det er nettopp denne trusselbeskrivelsen som framheves av den
britiske forfatteren Richard C. Smith, som vi har vært inne på allerede.
Smith beretter om topografiske og militære forhold, om et militarisert
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samfunn, tvunget inn under den svenske kongemakten, på vei til innlemmelse i Sverige.
Smith var ikke den eneste utlending som interesserte seg for hva som
foregikk militært i Norge. I 1855 skrev Karl Marx en kortfattet karakteristikk av unionspolitikken til Karl Johan.33 Han pekte på at det hadde
vært en politikk for innlemming fra første stund, avkledd alle manøvrer,
og at de militære ble brukt for å kvele motstanden:
Etter slaget ved Leipzig rykket Karl Johan inn i hertugdømmene
Slesvig og Holstein, i spissen for en arme av svenske, tyske og russiske soldater. Ansikt til ansikt med disse sterkt overlegne stridskreftene, måtte den danske kong Fredrik 6. skrive under på Kielfreden
14. januar 1814. Norge ble avstått til Sverige. Men nordmennene
ville ikke uten videre finne seg i at man bestemte over dem på denne
måten. De erklærte at Norge var blitt uavhengig under regimet til
Kristian Fredrik, den danske arveprinsen. De nasjonale representantene ble samlet på Eidsvoll, og 17. mai 1814 vedtok de en forfatning
som ennå i dag er den mest demokratiske i det moderne Europa.
Karl Johan satte en svensk arme og en svensk flåte i bevegelse, og
hærsatte Fredrikstad festning, som behersket tilgangen til Kristiania.
Så gikk Karl Johan villig inn i forhandlinger, og anerkjente Norge
som selvstendig stat og aksepterte forfatningen fra Eidsvoll. Etter at
han fikk godkjenning fra Stortinget 7. oktober, vendte han tilbake til
Kristiania 10. november for å avlegge ed til forfatningen i sitt eget
navn og navnet til Kongen. Da Karl 13. døde 5. februar 1818, ble
Bernadotte anerkjent av Europa som kong Karl14 . av Sverige og
Norge. Så forsøkte han i tur og orden å endre den norske forfatningen, å sette inn igjen adelen, som var blitt avskaffet, å sikre seg
selv et absolutt veto, og å sikre seg selv retten til å avskjedige alle sivile embetsmenn og offiserer. Disse forsøkene utviklet seg til alvorlige konflikter, og førte til og med til at da innbyggerne i Kristiania i
1828 feiret årsdagen for forfatningen, så ble de angrepet av kavaleriet. Det så ut som om en alminnelig oppstand var uunngåelig. Som
den franske revolusjonen i 1830, førte denne situasjonen til at Kongen en kort tid innrettet seg på mer forsonlig framferd. Men Karl
Johan ofret alt på at Norge skulle bli fullstendig innlemmet, en kilde
til stadige vanskeligheter i hele hans regjeringstid.
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Marx' beskrivelse er moderne og treffende. 34 I hele Karl Johans regjeringstid var militære midler et trumfkort han ikke nølte med å bruke.
Kongemaktens kontroll over offiserskorpset var en nøkkelfaktor i denne
politikken, og førte til at befolkningen i Norge etterhvert så på de militære som redskaper for svenske interesser. Kanskje ble denne beskrivelsen overdrevet i samtiden, for det fantes også forfatningslojale og
patriotiske offiserer, som aldri kapitulerte for kongelig heder. Men som
hovedregel var realiteten for offiserene at de måtte tenke igjennom om
deres lojalitet ved en konflikt først og fremst lå hos Kongen eller hos
Stortinget. For Karl Johan var kontrollen med de militære i Norge en
hovedsak i unionspolitikken, og han tillot ingen utnevnelser til viktige
embeter uten lojalitetsgaranti. Han nølte ikke med å forbigå eller å avskjedige de ulydige. På den andre siden var han raus med å forfremme
og belønne de som var ham tro.
En opposisjonell militær karriere
En konflikt i 1835 kan belyse hvordan Kongen via tjenestevei disiplinerte sine norske offiserer. I februar dette året fikk løytnant i Ingeniørbrigaden, Carl B. Roosen, i oppdrag å reise til Kongsvinger festning for
å reparere noen skader. Ved inspeksjon fastslo han at de fortifikatoriske
skadene på de ytre murverkene var store, og satte igang betydelige reparasjoner. Problemet var at verken Kongen eller militærledelsen i Norge
ønsket å bruke penger på festningen. Tvertimot ønsket man at Kongsvinger festning skulle legges ned og demoleres , i likhet med Blaker
skanse. Roosen pekte på det meningsløse i dette ved å minne om den
svenske utbyggingen av Karlsborg festning korte 15 mil østover, en festning tre-fire ganger så stor. Da reparasjonarbeidene nærmest var ferdige, kom det for dagen hvorfor de var beordret. Kongen og dronningen skulle på statsbesøk til Kristiania, og ønsket at festningen skulle
huse dronningen på gjennomreisen dit. Festningen måtte framtre som
presentabel for de kongelige. Den ble for anledningen pyntet med granbar, opplyst med innkjøpte fyrverkerier fra Kristiania, og en midlertidig
kommandant ble utnevnt for de to dagene besøket varte.
Da statsbesøket var over kom det ordre om at Kongen også skulle
overnatte der på tilbakereisen fra Kristiania, og innkjøp av fyrverkeri belysning og utnevnelse av midlertidig kommandant måtte gjentas. Granbar måtte atter hugges og henges opp, og de norske flaggene pakkes
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vekk, for ikke å irritere de kongelige. Under besøket ville Kongen og
generalmajor Johan H. Spørck, generaladjutant for armeen, foreta en
inspeksjon av festningen , og det var ikke til å unngå at Kongen oppdaget murreparasjonene. Spørck refset Roosen i Kongens påhør. Han
var overrasket over reparasjonene, sa han, og kunne ikke forstå at de
skulle utføres. Etter kongebesøket ble Roosen beordret tilbake til sin
avdeling av Spørck, uten at regnskapene var sluttført. Roosen gjorde
rede for det som hadde skjedd i det opposisjonelle Morgenbladet. 35
Spørck svarte ikke, men kort tid etter krevde en innsender i avisen å få
vite om det var noe i rykter som gikk i Kristiania om at Roosen ville bli
stevnet for krigsrett. Han truet med at i såfall ville generalen selv bli
stevnet for publikums domstol, hvor dommerne «som kjent var meget
strenge». Noen dager etter lot Spørck innrykke en kort bekjentgjørelse
av at dommen i krigsretten skulle offentliggjøres når den var falt. 36
Roosen svarte ved å påberope seg Grunnlovens § 100, for å få sivil sak,
slik at han kunne få anledning til å forklare seg. Men det nyttet ikke. I
1838 ble han dømt til tre måneders festningsarrest av første grad ved
stabskrigsrett, for respektløs og fornærmelig omtale av Spørck. Hans
karriere som offiser var over.
Roosen lot seg ikke knekke: Han sto i stilling til han ble pensjonert i
1870, selv om han aldri avanserte. Han fortsatte å skrive kritiske artikler
mot kongemakten, unionen og militærledelsen i Norge. Han ble også en
av landets ingeniørpionerer, og utga et av landets første kartografiske arbeider, og kjempet for at idrett og helsespørsmål måtte bli del av soldatopplæringen og til almen nytte. Han forsøkte forgjeves å få dommen
omgjort. 37 Roosen var en av få militære patrioter i tiden før 1850, og han
knyttet kontakter med andre sivile opposisjonelle, i kretsene rundt
Henrik Wergeland og Ole Bull, og de senere thranittene. Han ble gift
med Marcus Thranes søster Camilla Marie Thrane i 1849, og døpte stolt
sin sønn Lafayette, etter den franske revolusjonsgeneralen.
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- Kapittel 3 -

Forsvaret knuser den første arbeiderbevegelsen
Knapt noen begivenhet har bidratt mer til å klargjøre Forsvarets funksjon rundt midten av 1800-tallet, enn de omfattende militære tiltakene
mot Thranebevegelsen. Embetsmannsregimet var på høyden av sin
makt, med frontfigurer som den svenske konges stattholder i Norge,
godseier og baron Severin Løvenskiold, en patrisier fra en svunnen tid.
Et par tusen prester, jurister og offiserer hersket så å si uinnskrenket ved
hjelp av sin åndelige, politiske, økonomiske og ikke minst militære
makt, som Kongen garanterte. Maktforholdene hadde ikke endret seg
vesentlig siden krigsårene i 1814, på tross av den sterke økingen av
folketallet. Jordbruket, som var utpint fra før, måtte gi utkomme. Nye
næringsmidler som poteten og silda ble kriseløsere. Embetsmennene
var lite opptatt av industrialisering. Tallet på husmenn økte, og sammen
med et tallrikt landarbeiderproletariat og tjenestefolk skapte de velstand
for en ny klasse storbønder, særlig på Østlandet.
Endringene i bondesamfunnet fikk også følger for det politiske livet,
og gjorde seg gjeldende på Stortinget fra 183 3. De nye liberalistiske
ideene var inspirert av det revolusjonære oppbruddet i Europa i 1830.
Liberale embetsmenn, intellektuelle og andre liberale borgere gikk i
spissen for å kreve demokratiske reformer. Opposisjonen i og utenfor
Stortinget i 1830-40-årene kan illustreres ved tre sentrale personligheter
i den: Jonas Anton Hielm, advokaten som ga navn til den «hielmske
opposisjon» på Stortinget i 1833 , og som gikk i spissen i den nasjonale
kampen, Ole Gabriel Ueland, småkårsbonde og omgangsskolelærer
som senere i en periode kom til å stille seg velvillig overfor Thranebevegelsens krav, og Henrik Wergeland, som søkte etter sine idealer i de
europeiske revolusjonene og ønsket at underklassene. skulle reise seg
også i Norge.

Febniarrevolusjonen og opprøret i Slesvig
Bondeopposisjon utenfor Stortinget i 1818 fikk ikke gjennomslag. Det
gjorde den heller ikke litt senere i Stortinget. Bøndene maktet ikke å stå
imot når Karl Johan brysket seg. Da underklassene reiste seg i årene
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1848-51, innstilte opposisjonen øyeblikkelig sine feider med regjeringen, og sto last og brast sammen med den mens arbeiderforeningene ble
slått ned. Også det liberale byborgerskapet ble skremt til korset. Nesten
uten unntak avsverget de sin sympati for arbeiderforeningenes krav. Det
var først og fremst et til da ukjent oppbud av militærmakt og iverksetting av et knusende justisoppgjør som var årsaken til dette.
I Kristiania hadde tropper vært satt inn under sosiale uroligheter i
1846, og året etter i Fredrikshald i tilknytning til17. maifeiringen. Regjeringen fikk god tid til å forberede seg, også militært, på det som
skulle komme. Den politiske utviklingen i Norge lå etter utviklingen på
kontinentet. I februar 1848 spredte revolusjonen seg fra Paris gjennom
Europa. I Tyskland ble revolusjonsfanen heist til kravet om Tysklands
samling, og spredte seg også til de danske hertugdømmene Slesvig-Holstein. Nå ville man der ha slutt på det danske eneveldet og gå inn i Det
tyske forbundet. Danmark var i 1848 reaksjonens og eneveldets mønsterland i Nord-Europa, og ble derfor støttet av stormaktene og fyrstene.
Makthaverne var redde for at gnister fra revolusjonene skulle spre
seg til Norge og Sverige. Det var ikke uten grunn. Nyhetene om februarrevolusjonen nådde Kristiania i mars 1848. Jens Arup Seip skriver at de
ble en innsprøytning for opposisjonen på Stortinget, og at «almuen slo
seg løs» både i Stockholm og i Kristiania, hvor politimesteren måtte
redde seg ved flukt, og militære innkalles for å skaffe ro. Men det hele
var uten mål og ledelse, og til å le av, mener Seip. Forskrekkelsen hos de
damene som sto i vinduene og så på, skyldtes mer tanken på hva som
skjedde i Paris, enn det som foregikk i gatene utenfor, skriver han. 38
Tore Pryser har vist at forbindelsen mellom hendingene ute i Europa
og i Kristiania var nærmere enn Seip antok. 39 En krets av personer i
Norge arbeidet på ulikt vis for at revolusjonene ute skulle spre seg hit.
Det var også nordmenn tilstede i Paris som demonstrerte med et rent
norsk flagg til støtte for den revolusjonære regjeringen, som fiolinisten
Ole Bull, den senere thranitterlederen Christopher J. Reffling og løytnant Carl B. Roosen, den siste omtalt i en rapport fra stattholder Løvenskiold til Kongen som «uden tvivl heel gal». 40 Reffling og hans kamerater brakte nyhetene om opprøret i Paris direkte til Kristiania. Litt
tidligere hadde Kommunistenes Forbund i London sendt den tyske
typografen Heinrich Anders og den svenske håndverkersvennen Carl D.
Forseil til Kristiania, hvor begge var under urolighetene 10. - 12. mars.
I byen var det sterk misnøye med myndighetene, som hadde innført for-
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bud mot matsalg på søndagene. Det rammet dagarbeiderne i byen. Urolighetene hadde altså også et sosialt utgangspunkt. Pryser skriver at
Anders hadde vært i Bergen under en streik noen dager tidligere, og før
det reist gjennom hele Sverige og Norge. I Karesuando hadde han hatt
samtaler med den radikale presten Lars L. Læstadius, som drev en aktiv
agitasjon blant samene.
Opptøyene i Kristiania kunne tolkes som uskyldige matopptøyer,
som norsk historie har sett så mange av. Men myndighetene var klar
over at revolusjoner ofte starter som matopptøyer. Derfor ble de tatt
svært alvorlig. I Stockholm ble minst 18 drept under liknende omsten:
digheter. Også i Kristiania sto militære enheter klare med skarpladde
våpen. Omlag 70 ble arrestert, og 15 ble dømt, en antatt hovedmann til
tre og et halvt års fengsel. En sannsynlig krets av organisatorer, som
Pryser forsøker å identifisere, hadde tilknytning til håndverkere som
bare måneder senere ble sentrale i thranittermiljøet i hovedstaden.
Det liberale borgerskapet i Kristiania, som hadde vist slik en spontan glede i mars da nyhetene om februardagene i Paris kom, og som til
og med sto bak en adresse i Stortinget, mistet motet da nyhetene kom
fra Paris om reaksjonens seier i mai, kraften bak initiativene ble mindre.
Nå ble det istedenfor tid for skandinavisme, nordiskhet og krig i Slesvig.
Militærskandinavismen
Skandinavismen var et sammensurium av uklare, romantiske forestillinger om nordiskhet og fordums storhet, so~ på 1840-tallet fant tilslutning blant intellektuelle i Danmark, Sverige og Norge. I Sverige styrket
den militære drømmer om å gjenerobre Finland, og ga legitimitet til anleggelsen av festningskompleks som Karlsborg i Vastgotaland, som ble
beskrevet som sentralpunktet i Skandinavias forsvar mot østens despoti.
Også i Norge blomstret det opp en militærskandinavisme som var mer
opptatt av unionsforsvaret enn av forsvaret av Norge. Men dens egentlige opphav lå i Danmark, hvor danske skandinavister under inntrykk av
eneveldets siste krampetrekninger forsøkte å gjenskape drømmen om et
fellesnordisk rike under dansk ledelse. Svenske skandinavister drømte
også om <;t fellesnordisk rike, men under Oscar l. 's ledelse, i håp om at
det danske dynastiet skulle dø ut. Begge grupper tilslørte at de nasjonale forholdene de tre landene i mellom var ulike: Norge var ikke likestilt i unionen med Sverige. Mens både Norge og Sverige undertrykte
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såvel samiske som finske minoriteter, undertrykte Danmark en rekke
nasjonaliteter, inklusive den tyske minoriteten i Slesvig, som i 1848
gjorde opprør mot det danske eneveldet.
Både i Sverige og i Norge ble skandinavismen brukt til å begrunne
krigsbevilgninger for å sende tropper til å slå ned opprøret. Kong Oscar
lovet bort 15 000 svenske og 3000 norske soldater til den danske Kongen, og under press ga regjeringen og Stortinget Karl Jo han fullmakt til
å bruke linjetroppene og flåten utenfor landets grenser. Norske tropper
ble sendt til Skåne, i første omgang bare for å demonstrere styrke sammen med svenskene. Norske marinefartøyer krysset i danske farvann. I
påvente av at troppene skulle bli overført til Jylland reiste 114 nordmenn som frivillige, blant dem flere offisererY I 1850 lyktes de danske
troppene med å slå ned opprøret. Men i 1849 ble den nye danske Kongen tvunget til å godta opprettelse av en borgerlig forfatning, og dermed
var eneveldets tid over i selve Danmark. I Slesvig, derimot, fortsatte
Kongen som eneveldig hertug. Oppmuntret av sin framgang med å avvikle eneveldet, ønsket det borgerlige Danmark å innlemme Slesvig, og
den skandinavistiske agitasjonen fortsatte, men nå for «helstaten», en ny
oppfinnelse som de håpet skulle gi eneveldet ny historisk legitimitet. 42
Også i Norge førte krigen til styrking av regimet. Kongemakten hadde
demonstrert handlekraft, og tvunget igjennom bruken av militæret
utenfor Norges grenser. Den nasjonale opposisjonen kunne ikke bli
enige om hva den skulle mene. Krigsbevilgningene kom til å få betydning også året etter.
I mai 1848 sto det en artikkel i Morgenbladet av «en stemme fra landet» som sterkt fordømte danskekongens urettferdige krig i Slesvig.
«En krig er gjerne en gevinst for aristokraterne, især i saadanne tider
som nu.» Artikkelen angrep «skandinavistene» som «i den grad sværme
for danskhed at de næsten glemme eller allenfals tilsidesætte al norskhed». Videre pekte forfatteren på at krigen kunne friste den russiske
tsaren til å gripe inn mot den tyske revolusjonen, og minte om at tsardømmet, frihetens verste fiende, også var en fare for Norge. Forfatteren
av artikkelen het Marcus Thrane. Hans støtte til det tysk-nasjonale opprøret i Slesvig og hans argumentasjon mot skandinavismen viser at han
forsøkte å se de internasjonale stridsspørsmålene utfra interessene til de
eiendomsløse klassene i Norge. Det var ingen tilfeldighet at arbeiderforeningene tok 17. mai i bruk som en viktig dag å markere seg på, og arrangerte borgertog, som i Hønefoss i 1850.

www.larsborgersrud.no

58

Gud lede at kanoner og bajonetter undgaaes
I første nummer av Arbeider/oreningernes Blad, 5. mai 1849, trykket
Thrane sitt berømte opprop, som startet slik:
En kamp vil begynde; en kamp maa begynde. Gud lede denne kamp
saaledes at den blot bliver aandelig og ikke legemlig, og at den vil indskrænke sig til en kamp med sanhedens ord. Gud lede de mod hverandre stridende stænder saaledes, at kanoner og bajonetter undgaaes.
Allerede i sin første agitasjon la Thrane stor vekt på å advare mot den
militære faren . Soldatene ville bli satt inn for å forsvare regimet, mente
han. Derfor var det viktig å agitere blant soldatene. Til en svensk arbeiderleder skrev han i 1850 at det var viktig å skrive mye om den dårlige
behandlingen av soldater og underoffiserer, for at disse kunne få opp
øynene for hvem som var deres venner og ikkeY Han satte fingeren på
et svakt punkt i regimets maktgrunnlag. De vernepliktige i mobiliseringshæren var i stor utstrekning fattigfolk, siden de som hadde midler
kunne kjøpe fri sine egne sønner. Disse ble i stedet offiserer. Hæren var
derfor en utpreget klassehær. 8. juni 1849 trykte Arbeider/oreningernes
Blad en liten replikkveksling som advarte mot illusjoner om Forsvaret,
selv om det var aldri så mye «landmilits» og besto av vanlige arbeidsfolk. Peer, Ola og Nils diskuterte hva det skulle bety at 2000 mann var
innkalt til tjeneste og ytterligere 2000 var innkalt som reserve:
-Nils: Jeg tror det at disse 2000 mand landmilits skal være til at standse
arbeiderforeningerne førend det tager overhaand med dem.
- Ola: Er du gæln, du gutt? hvordan kan du tro sligt? Dessuden tenker
jeg at landmilitsen ikke vilde lade sig bruge til sligt; for landmilitsen bestaar jo bare af arbeidsfolk, som selv kunne have lyst til at være med i arbeiderforeningerne.
-Nils: Ja, det er godt nok; men de faar nok gaa naar de blier kommanderet; ja nok om den ting; lad os nu gaa ind til madam Poulssen og faa
os en flaske Madeiravin før vi reiser.
- Ola: J anok; lad os drikke en skaal, og ønske at tydskerne maatte prygle
os godt ind hvis vi angriper dem.
- Nils, Peer og Ola: Ha, ha, ha, ha, hæ, hæ, hæ, ja hurra for alles frihed;
og saaledes ogsaa for tyskernes frihed!

www.larsborgersrud.no

59

Fra Thranes egen tekst til <<Statsbygningem>: << ... sæt at arbeiderne ikke længere holdt ud ; sæt
at de kastede sig ned eller sprang væk; o vee! da faldt konger, embedsmænd, borgerskab og
pengemænd hulter til bulter ned fra sin hø ide, og alle vilde komme paa samme trin ! - At dette
store fald om kort tid vil foregaa , er vist; men tag dig ivare, arbeider! see til at dine undertrykkeres fald bliver saa stærkt og pludseligt at de i deres fald og knuser dig selv.» Tegning i
Arbeider/oreningernes Blad, nr.. l 8, 4. mai 1850.

-Ola: Hvem bør man søge venskab med, enten despoter eller frie folk?
- Peer og Nils: Med frie folk!
-Ola: Nu vel! Så hurra for de frie tydskere: dem skal vi søge venskab
med og ikke med russen, og skal vi tvinges til at skyde paa tydskerne,
saa lade os skyde over saa vi ikke treffer!
- Peer og Nils: Nei Ola, du er altfor gæln!
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- Ola: Ja, nu en skaal for frihed og lighed.
- Peer, Nils og Ola: Hurra, hurra, hurra!
Thranebevegelsens arbeiderforeninger vokste fram til betydelig styrke
på svært kort tid, under inntrykk av krisen i 1848 og februarrevolusjonen . De reiste krav om bedre økonomiske kår, om alminnelig verneplikt, om oppheving av husmannssystemet, om alminnelig stemmerett
og om sosiale og demokratiske rettigheter i sin alminnelighet. På det
meste var det 400 lokale foreninger med kanskje 30 000 medlemmer. De
fleste av kravene kjenner vi igjen fra siste del av 1800-tallet og første del
av 1900-tallet. Det viste seg også etterhvert at de lot de seg gjennomføre
uten vanskeligheter. Men i 1850 ble de møtt av en mur av motstand. Enhver diskusjon om selv den minste reform ble avvist. Det kunne se ut
som om det bare fantes to alternativer: Enten å gi opp, eller å forberede
seg på å styrte regimet gjennom en revolusjon . Staten på sin side var
allerede i gang med å forberede hvordan bevegelsen skulle slås ned med
våpenmakt.
Tropper til Levanger og Trondheim
Det første varselet om myndighetenes intervensjon kom fra Trøndelag
tidlig på vinteren 1851. Under en tvist om bruksretten til et skogområde
i Skatval, hadde gårdbrukerne markert sine krav med hogst i skogen.
Hogsten tok først slutt da det ble kjent at det Sælbuske Kompagni og et
batteri av feltartilleriet i all hast var mobilisert og var på vei fra Trondheim.
I februar ble soldater fra den Skognske Eskvadron av kavaleriet og
det Ytterøiske Kompagni av infanteriet satt inn i Levanger. Bakgrunnen
var at flere borgere i Levanger og Skogn hadde forlangt at fogden skulle
arrestere agitatoren Karl J. Michelsen i Levanger. Fogden arresterte
Michelsen, og dette utløste flere dagers protestdemonstrasjoner. Borgerskapet ble alvorlig skremt. Rolf Grankvist skriver i Thranitterbevegelsen
i Trøndelag om fru major Prydz' kvaler, nedtegnet i hennes dagbok.
«Selve Opptøyene begynte,» skrev hun, «med at Foged MUller blev i
Levanger insulteret af ledige Arbeidere og forfulgt med Trudsler og
Stenkast.» Så fortalte hun om alle vanskelighetene med å samle troppene i tide, og om «fryktelige Tilstander» i Levanger innen major Prydz
rykket inn, «thi flere hundrede Arbeidere, med større Stene, havde sam-
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let sig og lod sig forlyde med, at nu vilde de først plyndre de rige Folks
Huse og derpaa opbrænde Raadhuset og flere Folks Gaarde.» Ro og
orden ble litt etter litt gjenopprettet etter at majorens 228 soldater
hadde okkupert Levanger noen dager og arrestasjonene hadde gått sin
gang. De militære ble værende til midten av april.
I følge Grankvist spredde nyhetene om hendingene i Levanger seg
hurtig til Trondheim, og skapte en spent stemning også der. Da det begynte å gå rykter om at 2000 verdalinger var på vei mot byen, fikk troppene utdelt skarp ammunisjon. Så eksploderte brått en gammel konflikt
i byen, og myndighetene fikk anledning til å sette inn troppene. Det var
konflikten mellom byfiskerile og sjøbøndene, som 14. og 15. mars utviklet seg til en konflikt mellom politiet, militæret og borgervæpningen på
den ene siden, og fiskerne med støtte av byfolk på den andre. Tropper
ble trukket inn fra landdistriktene rundt. Gatekamper og arrestasjoner
fulgte. I følge byretten gjorde borgergarden og artilleristene «choc» i
gatene, og sammen med politiets «anvendelse af Stokke» lyktes de med
å rydde dem en time før midnatt. For å hedre amtmannen, som i følge
retten hadde gjort en heltemodig innsats, ga Kongen ham St. Olavsmedaljen.
Også i Kristiania gjorde myndighetene det klart at de var fullt forberedt på å slå ned uro og også selve arbeiderforeningene med militær
makt. 23. februar 1851 vedtok Kristiania Arbeiderforening å arrangere
en demonstrasjon for å feire treårsdagen for februarrevolusjonen . Det
var spioner til stede på møtet, og vedtaket ble raskt meddelt stattholderen, Løvenskiold, som akkurat da befant seg på et ball til ære for Kongen. Marcus Thrane skrev i sin selvbiografi at meldingen framkalte ren
panikk. Ute i Europa hadde demonstrasjoner foran Kongens slott ofte
vært opptakten til revolusjon. Nå trodde visstnok Løvenskiold at
Thrane ville prøve å få i stand noe liknende her. Politiet forbød øyeblikkelig demonstrasjonen, og det ble gitt ordre til at garnisonen skulle
holde seg klar. Fra tidlig neste morgen sto 1000 mann under våpen, artilleri med skarp ammunisjon var kjørt fram, og militærleger pakket
ambulansesaker. Alle medlemmer av arbeiderforeningenes sentralstyre
ble arrestert. I byen gikk de villeste rykter. Det ble sagt at Thrane var på
vei med 10 000 væpnede menn. Militære var postert på flere steder, og
gatene i sentrum krydde av folk. 44
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Hattemakerfeiden
To dager etter, 25 . februar, sendte KG ut et hemmelig sirkulære til brigadesjefene. Sirkulæret påla dem på kort varsel og uten å behøve godkjennelse fra høyere hold å avgi militære styrker til «Overholdelse av den offentlige Rolighed og lovlige Orden», hvis de fikk anmodning om det fra
sivil øvrighet. Styrkene skulle stå til disposisjon for den aktuelle øvrighet
i den utstrekning denne bestemte. Det var tilstrekkelig å rapportere til
militære foresatte i ettertid. Bestemmelsen var ikke tidsbestemt. Den innvarslet en ny tid, og viser at makthaverne var seg bevisst at nye grupper
var i ferd med å tre inn på den politiske arenaen. Aldri tidligere var det
gitt en slik alminnelig fullmakt. Den kom hyppig til nytte i siste halvdel
av hundreåret, særlig i tilknytning til kriseårene 1875-85.
Med de militære tiltakene i Trøndelag og Kristiania hadde arbeiderforeningene fått klare svar fra myndighetene om hva som var i vente.
Det så heller ikke ut til at det ville lykkes å etablere noe skikkelig samarbeid med opposisjonen på Stortinget, på tross av at Stortinget i 1851
så ut til å være mer radikalt enn på flere år. Arbeiderforeningenes
2. landsmøte ble holdt i juni 1851 , samtidig med stortingsforhandlingene, og ble derfor hånlig kalt lilletinget. Forhandlingene på landsmøtet
bar preg av at bevegelsen sto ved en skillevei. Stortingsflertallet stilte seg
avvisende, og våpenlarmen fra Akershus festning gjorde at opposisjonen
vaklet. Hvilken vei skulle arbeiderforeningene gå? På landsmøtet sto
det fram en gruppe som hevdet at tiden var inne til opprør. De fikk
mange med seg. Andre hevdet at et opprør ville føre til en katastrofe.
Thrane mente at arbeiderne hadde moralsk rett til å gjøre opprør, men
at det nå ikke var noen utsikter til å vinne fram. Reaksjonen hadde vun- ·
net overalt i Europa. De russiske hærene sto oppmarsjert, fryktet han,
klare til å utnytte de minste påskudd til å være Europas politi. Da han
hadde holdt foredrag om dette spørsmålet på Gran i slutten av mars, ble
han spurt av en arbeider: <~Skal vi stanse naa naar vi er kommet saa
langt?» Thrane svarte: «l vil faa at kjæmpe først med 30 000 svensker og
dernæst med 100 000 russere. Ser I Eder i stand til at overmande dem,
saa kan I gaa paa. Jeg vil ikke fraraade Eder at gjøre revolution hvis I
selv bestemmer Eder dertil.» Thranes syn vant fram. Myndighetene
hadde imidlertid bestemt seg for å bruke arbeiderforeningenes landsmøte og diskusjonene der som påskudd til å rive opp bevegelsen. Arrestasjoner og forhør av delegatene begynte kort tid etter.
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Peer: Kan I si'e mig go Korporal aa jeg skal gjøre for aa bli'e General.
Korporalen: Du maa først have været med i nogle Slag; jeg f.ex. har været med paa Levanger og
ved Hønefossen, og jeg venter daglig min Udnævnelse.
Peer: Naar bliver de no Slag da? Du kan tru jeg skal slipe Ø xa mi, de ergo Æg i a.
Arbeider/oreningernes Blad, nr. 49, 4. desember 1852.

Regimet ønsket også en massiv styrkedemonstrasjon. En hending i
Hønefoss utløste en serie militære tiltak. Der var lederen av den lokale
arbeiderforeningen, hattemaker Halstein Knudsen, arrestert. Foreningene i distriktet hadde mange medlemmer, og folk strømmet til for å
protestere. Men lensmannen hadde sine instrukser, og etter sammenstøt
og gatekamper ble Knudsen satt fri fra arresten av demonstrantene.
Andreas Ropeid skriver i Høne/ossboka at soldater fra Ringerike ikke
kunne brukes, de måtte komme fra Kristiania. Det skulle en del skriving
til for å få dette i orden, og saken måtte opp i statsråd. Tidlig 26. juli dro
soldatene avgårde. Det var to jegerkompanier, en avdeling artilleri med
to sekspunds kanoner og en liten avdeling kavaleri. De overnattet på
Sundvollen og kom dagen etter til Hønen i Norderhov, der de møtte et
landvernskompani fra Modum. Der var også amtmannen, fogden og
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lensmannen møtt fram for å planlegge operasjonene sammen med sjefen,
major Jens Brandt. Under seg hadde han to kapteiner og en artilleriløytnant, dessuten var artilleriløytnant Anders Færden med som kjentmann,
men uten kommando. Fra Norderhov dro troppene over Klekken til
Hønen i Haug der hovedkvarteret ble forlagt.
Så fulgte noen dramatiske dager. Mens Ringerikes Ugeblad gledet
sine lesere med beretninger om soldatenes muntre sang, ble medlemmene i arbeiderforeningen jaget ut av Hønefoss og oppover i Ådalen.
Ropeid siterte prosten Johan Lyder Brun, som ikke hadde synderlig
sympati med disse «uopplyste, enfoldige og delvis latterlige personer
som var ført vill av hugælne hattemakeraander i Forbindelse med et
Blad, der syntes at maatte være redigeret i Helvede under Ledning av
Beelsebub selv». I følge Ropeid forsøkte noen å samle folk oppe i Ådalen for å ta opp kampen mot soldatene. Da nyheten kom om at troppene rykket oppover forbi Heen, på begge sider av Ådalselva, ble det
vedtatt å snu, «da de antog, at de Militære fra Kristiania ikke vilde indlade sig i nogen mundtlig samtale med dem». Ropeid skriver at da troppene inntok Hønefoss hadde de også blitt møtt med redsel og forakt .
«Kjærringene» på Øya tok oppstilling da troppene nærmet seg, og da
fortroppen dro forbi, snudde kvinnene ryggen til, løftet opp skjørtene
og viste soldatene blanke baken. 45 Selv bjørnen ble skremt og skamfull
av det, het det seg. Denne sterke meningsytringen om de militære er
ikke blitt registrert i militærhistorien. «Kjærringene» på Øya falt utenfor det politisk meningsberettigede samfunnet, ikke bare som underklasse, men også som kvinner. Hattemakerkrigen endte med at arrestasjonene gikk sin gang med hjelp av bajonettene. 127 ringerikinger ble
satt under tiltale. De fleste av dem ble dømt til straffarbeid og vann og
brød. To av lederne, Halstein Knudsen og Helge Tytodden, døde i
fangenskap under uklare og mistenkelige omstendigheter.
Militære tiltak og ryktene om geværlåsene
De militære tiltakene viser at vi har å gjøre med forberedelser til å slå
ned en omfattende væpnet oppstand. Forskjellige beredskapstiltak i
Østlandsområdet i juli er beskrevet i generaladjutantens kopibok.
l. juli innkalte KG det Numedalske Musketer Corps til Kongsberg
med hele sin styrke, for å assistere myndighetene og holde vakt ved
våpenfabrikken. Samme dag ble den Agershuuske Brigade beordret til å
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avgi en fast garnisonsstyrke til Karljohansværn i Horten og til å bemanne festningsverkene i byen. Den innkalte styrken var så stor at den
inntil videre måtte innkvarteres i telt. Dagen etter fikk en garnisonerende eskadrøn av det Agershuuske Ridende J ægercorps ordre om å
kansellere øvelser på Gardermoen, for å forbli på vakt i Kristiania.
Samme dag berettet det Numedalske Musketer Corps til KG at stemningen i distriktet var truende. 7. juli meldte KG tilbake om at våpen og
ammunisjon innen distriktet som ikke var sikkert oppbevart i telthusene
måtte transporteres på billigste måte til Akershus festning i Kristiania.
Lite om de militære forberedelsene kom ut til folk. Men innkalling
av tropper lot seg ikke helt skjule. Forsterkninger av garnisonen i Kristiania, troppeforsendelsen~ til Horten og Kongsberg, ekspedisjonen til
Ringerike, var synlige. Pressen skrev også om andre militære tiltak, så
hemmelige at bare ufullstendige detaljer om dem så dagens lys, og ennå
lenge etter var vanskelige å dokumentere. Noen sparsomme opplysningene ble gitt av venstremannen og historikeren O .A. Øverland, og
dreide seg om forholdene ved våpenfabrikken på Kongsberg. 46 I følge
Øverland bestemte felttøymester Fredrik Meyn at alle ferdige våpen
straks skulle transporteres til Kristiania, og at gamle, men brukbare geværer skulle gjøres ubrukelige ved at låsene ble skrudd av og sendt til
Akershus, mens pipene ble slått flate. Gamle sabler ble hugget i små
stykker.
Historikeren og politikeren Jacob Friis skriver i 1936 at geværlåsene
ble skrudd av alle de ferdige geværene på våpenfabrikken, at bajonettene ble pakket i kasser og fraktet sammen med låsene til Drammen. 47
Disse to sparsomme omtalene på 80 år viser at myndighetene satte mye
inn på å holde dette hemmelig. Sensurens lammende hånd lå over den
spinkle pressen i hovedstaden. Øverland skriver at det hersket en høy
grad av hemmelighetsfullhet, og de avisene som hadde meddelt de
nakne kjensgjerningene uten noen som helst kommentar, måtte åpne
sine spalter for offisielle meddelelser om at de «saaledes trufne Forholdsregler var Anstalter, som for længre Tid siden var beordrede iverksatte.»
I det liberale bladet Andhrimner dukket det opp en artikkel mot politiet og de militære. Artikkelen er usignert, men den uredde forfatteren
var etter all sannsynlighet Aasmund Olavsson Vinje, som sammen med
blant andre Henrik Ibsen redigerte Andhrimner. Artikkelen het «Den
befrygtede arbeiderrevolution», og hånte de militære myndighetene:
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Vi, som hertillands skrive og lade trykke Beretninger, vi maa slaa
Vand i Blodet og sige omtrent som saa, at Politiet har fundet sig beføiet til at skride ind i Arbeideragitationens daglige og jævne gang,
for at see, om der virkeligen skulde være nogen Revolution igjære.
Det har lagt beslag baade paa Personer og Protokoller for at undersøge begges Tankegang og Indhold og optage Forhør, muligens for
at komme til Vished, om endel av Storthinget ogsaa skulde være indviklet i Agitationen. [ .. . ] Politiet gjør nemlig ret i at føle alle paa
Tænderne og ikke troe Nogen for vel! [. .. ] Selve Kongsbergrevolutionen maa nok have været et Phantom eller blot en Forbrænden af
den antændte fordærvede Grubeluft derborte. Gouvernøren der har
dog fundet sig beføiet til at lægge en Sikkerhedsomsorg og Patriotisme for dagen, der bringer os til at tænke paa Colbjørnsen'er og
Juul'er. Han har vel ikke stukket Byen i Brand, sat Gruberne under
vand eller sprængt Krudtmøllerne i Luften, men han har alligevel
gjort Alt, hvad man kan forlange, om ikke mere til. Han har gjort
Byen Vaabenløs. Det maatte være et stolt Syn, at see Statens dyrekjøpte Sabler at springe i hundretusinde Stykker og de morderiske
Geværspiber at fladhamres.'' Dette Syn maa dog vel have kostet Staten særdeles Meget. Følgerne af Gouvernørens patriotiske Iver turde
bliv), at Thinget vil see sig nødt til at opgive Brochs Almeenbevæbningsforslag paa grund af Vaabenmangel. Men man har imidlertid
for det Første «reddet Staten». Det er ellers mærkverdigt, hvor aldeles forskjelligt man gaar frem paa Kongsberg og i Kristiania for at
forebygge en Revolution; der ødelægger man de Vaaben, som Oprørerne skulle føre, her arresterer man dem, der kunne føre disse
Vaaben; men denne forskjellige Fremgangsmaade er nok begrundet i
de respektive Byers Stilling i Krigstid.

Ubrukeliggjøringen innføres
Først etter at de militære arkivene er blitt tilgjengelige i et senere
hundreår, er det blitt mulig å fastslå hovedtrekkene i det som virkelig
skjedde. Et av de første initiativene kom fra amtmannen i Jarlsberg og
''Store Helte bryste sig aldrig af sin Tapperhed; saaledes er ogsaa Meyn saa beskeden, i Morgenbladet at erklære, at det blot var ubrugbare Vaaben, som fik sin Bekomst. Hvortil da dette bonquirot-tiske Raseri mod hvad der ikke kunde gjøre
Nogen noget Ondt?
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Larvik amt, som var bekymret for all ammunisjonen og den store
mengden våpen som lå lagret rundt i landet. Han spurte hva som kunne
skje hvis arbeiderne stormet lagrene og tok våpnene. Justisdepartementet innså umiddelbart denne nye faren, og sendte en avskrift av amtmannens brev til Armedepartementet, som raskt tok affære. 15. juli henvendte departementet seg til generaladjutanten, og pekte på at
arbeiderne med letthet kunne bryte opp og plyndre de isolert beliggende telthusene, og ba om øyeblikkelige foranstaltninger eller forslag
til hva som kunne gjøres.
Generaladjutanten brukte et par dager på å konsipere en utredning,
som 18. juli ble oversendt departementet. Når det gjaldt ammunisjon og
utstyr til felthæren, linjen, var det en selvfølge at de fortsatt måtte beholdes i distriktene, mente han. Ellers ville disse troppene i egentlig forstand være avvæpnet, og ute av stand til å bistå øvrigheten ved opprør
og uroligheter. Noen bedre løsning enn å oppbevare geværene i utskrivingslegdene fantes ikke, om ikke hele befolkningen selv gjorde opprør.
Når det gjaldt ammunisjonen tillinjekompaniene var det vanskeligere å
finne en løsning, fordi tilstrekkelig vakthold ville medføre byrder og
misnøye i distriktet, som igjen kunne framkalle uroligheter. Å flytte så
store mengder ammunisjon til ett sted i hvert korpsdistrikt, frarådet
generaladjutanten bestemt. Det ville avvæpne 3/4 av infanteriet. Det
beste forslaget mente han var å fjerne vitale deler av låsene fra kammerladningsgeværene, og la kompanisjefene selv oppbevare disse delene i
sine hjem, sammen med ammunisjonen. En slik løsning hadde også
ulemper. Sjefene kunne ikke gjøres ansvarlig for skader eller tap. Og
selv om de i en gitt situasjon kunne skade kruttet med vann, ville de
ikke kunne hindre urostifterne i å ta kulene.
Når det gjaldt landvernet, var allerede den Trondhjemske Infanteribrigade, det Frederikstadske og Nummedalske Korps tillagt ordre
om vakthold eller flytting av sine utsatte beholdninger. Dette, mente
Generaladjutanten, kunne utvides til alle korps, ved at geværer og ammunisjon for en tid ble flyttet til arsenalene ved garnisonsstedene. En
alminnelig bestemmelse om dette ville imidlertid medføre store utgifter. Man måtte dessuten ikke overse at man derved avvæpnet de eldste, mest velstående og derfor i denne situasjonen kanskje eneste pålitelige mannskapene i hæren. I stedet burde man heller vurdere om det
ikke var tilstrekkelig å ubrukeliggjøre beholdningene slik som foreslått
for linjen.
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Dette er første gang vi treffer på forslaget om å gjøre hærens mobiliseringsvåpen ubrukelige. Faren fra en ytre fiende var ikke nevnt. Militærapparatet framsto bare som Statens vern mot indre fiender, slik det
også ble brukt før 1851, men da uten strukturelle konsekvenser for det
invasjonsforsvaret som oppsto i 1814, og som ble modifisert med reduksjonene i 1817. Det var en riy dimensjon som nå ble brakt inn i forsvarstenkingen. En ubrukeliggjøring av mobiliseringslagrene svekket beredskapen mot et overraskende angrep. En slik nyordning fra hærens ledelse,
i realiteten den svenske konge, svekket Norges militære stilling særlig
mot Sverige. Grunnloven hadde gitt Kongen bestemte regler for anvendelse av norsk våpenmakt. Men nå fikk Kongen nok et verktøy, hvis
Stortinget skulle forsøke å støtte seg på en norsk hær mot kongemakten.
Det var ikke noe uvesentlig instrument for kongemakten som her var
pønsket ut av generaladjutanten.
Felttøymesteren brakte i et skriv 5. august 1851 et nytt argument til
støtte for generaladjutantens forslag . Han pekte på at de samme typer
tennhetter som hæren brukte, var til salgs hos kjøpmennene, av hensyn
til forskjellige borgerlige korps. Også forskjellige utenlandske tennhetter som kunne brukes på hærens geværer var til salgs. Han ga derfor sin
tilslutning til forslaget om å skru av deler av tennmekanismene og å
oppbevare disse hjemme hos kompani- eller divisjonssjefene. Dessuten
minnet han om at geværene, utstyrt med bajonetter, kunne brukes som
støtvåpen. Derfor foreslo han at også bajonettene ble oppbevart på
samme måte. 19. august ble de endelige tiltakene satt ut i livet. I et sirkulære fra KG fikk brigadene ordre om å gjøre våpenbeholdningene
ubrukelige, ved å skru av deler av låsmekanismene på geværene, og å
gjemme disse på hemmelige steder, og å forflytte utsatte våpenbeholdninger til arsenalene. Selv om brigadene ble pålagt å behandle ordren
med «tilborlig Tystnad», ble en av transportene fra Kongsberg Vaabenfabrik oppdaget, og slik fikk offentligheten kjennskap til saken, selv om
det fulle omfanget aldri kom fram i lyset.
Det er lett å se at tiltakene måtte styrke kongemakten mot Stortinget
i en mer generell sammenheng. Men verken generaladjutanten eller hans
kolleger forutså en nasjonal frigjøringskamp. Tvert imot er det rimelig å
tro at de så på konfliktene med Stortinget snarere som krampetrekninger etter 1814 enn som forvarsler om 1884 og 1905. Unionen var
i deres øyne kommet for å bli. At de selv som offiserer skulle komme i
konflikt med kongemakten var utenkelig. Tiltakene kunne settes igjen-
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nom uten negative konsekvenser. Selv om de var rettet mot befolkningen var de til befolkningens beste, i tråd med tidens tankegang.

Reaksjonstid og fortsatte militære privilegier
Etter at den militære undertrykkingen av arbeiderforeningene var avsluttet, ble den rettslige reaksjonen innledet. I tillegg til medlemmer av
foreningene på Ringerike, ble 47 dømt for å ha deltatt i uroligheter i
Levanger, 23 som hadde vært med og stoppet en tvangsauksjon i Romedal i Hedmark, til sammen omlag 200. Mange av dommene gikk til
Høyesterett, og de tiltalte måtte sitte i varetekt helt til 1855 før dommene falt, uten at varetektstiden ble trukket fra. Halstein Knudsen fikk
hardest dom, ni år, og Thrane og Theodor Abildgaard fikk fire år hver.
Medlemmer som ikke krøp til korset og tok avstand fra Thrane og de
andre lederne, ble forfulgt av politiet, og navnene på de som nektet å
melde seg ut ble offentliggjort i avisene, til spott og spe. Dette betydde
slutten på arbeiderforeningene. Mange skiftet karakter og ble upolitiske
klubber. Den sterke opposisjonen som hadde funnet talerør gjennom
dem, ble tvunget ut av offentligheten. Men erfaringen lå der og ble aldri
helt glemt, kanskje særlig om maktbruken. En bieffekt ble at utvandringen til Amerika fikk ekstra skyvehjelp.
Det var viktig for myndighetene å få splittet bondeopposisjonen på
Stortinget fra arbeiderforeningene. Oddvar Bjørklund skriver i Marcus
Thrane at myndighetene ønsket å kompromittere den, og innkalte Ole
G. Ueland, Johan Sverdrup og andre stortingsmenn til forhør, men de
vred seg unna så godt de kunne. Haugianeren Ueland var ikke snauere
enn at han nektet for den kontakt han faktisk hadde hatt med thranittene. Forhørene spredte frykt, og den demokratiske flokken skrumpet
inn. Også utenfor Stortinget forsvant de liberales sympati og støtte
brått. Av de få som ikke bøyde nakken, kan vi merke oss den unge Henrik Ibsen, som skrev en bitende artikkel om statsmaktenes «Hattemakerfeide» i Andhrimner. Ibsen var lærer i søndagsskolen til Kristiania
Arbeiderforening, og sto Thrane og andre i Kristianiaforeningen nær.
Det var bare en tilfeldighet at Ibsens manuskripter ikke ble beslaglagt
av politiet på Thranes kontor, da Thrane ble arrestert.
Slik seiret reaksjonen også i Norge, som ellers i Europa, ved hjelp av
geværer og kanoner, og bak dem lojale offiserer. Men det tok lang tid
før myndighetene følte seg sikre. Bjørklund forteller at de ennå på høs-
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ten 1851, ved avslutningen av Stortinget, fryktet uroligheter. Kanoner
ble kjørt fram der avslutningsfesten skulle finne sted. Frafalne bondeopposisjonsmenn fant det tilrådelig å følges ad med kanonene på hjemturen. Bjørklund skrev at noen av dem, i sin iver etter å tekkes øvrigheten, hadde forvandlet seg til arge motstandere av thranittene. En av
dem var valgt med støtte fra arbeiderforeningene, og ble derfor ikke
uten grunn ansett som forræder. Men Kristiania-arbeiderne forholdt seg
rolige.
Denne disiplineringen av opposisjonen i og utenfor Stortinget kunne
ikke skjedd uten de militæres medvirkning. Nå var håpet om demokratisering skjøvet ut i en fjern framtid . Men spontan opprørsvilje kom
likevel til syne gjennom uroligheter på 1850- og 1860-tallet, og tropper ·
ble stadig satt inn ved slike anledninger. I 1859 skjedde det igjen i Kristiania, i forbindelse med matopptøyer. Mest kjent er de voldsomme
hungeropptøyene i Bergen i 1868, som er blitt kalt <<Potetkrigen», hvor
flere titalls mennesker ble såret etter innsats av troppene og 50 ble
straffedømt etterpå.
Soldater ble også innkalt under den farlige situasjonen som myndighetene mente utviklet seg i Nord-Norge, under inntrykk av den læstadianske vekkelsesbevegelsen. Stattholder Løvenskiold skrev i et brev til
Kongen at både thranitterbevegelsen og Kautokeino-opprøret var utslag
av «den raa masses communistiske fanatisme» mot det bestående.48
Fogder som rapporterte fra Finnmark mente at Læstadius hadde «en
terroristisk innflydelse paa Almuen». 49 Myndighetene arresterte sameaktivister først i 1851, og deretter etter opprøret i Kautokeino 8. november 1852, da lensmannen og brennevinshandleren ble drept. 28 ble
dømt til harde straffer av Høyesterett i 1854, av dem fem til døden,
hvorav en kvinne, og åtte til livsvarig straffarbeid, av dem tre kvinner.50
Aslak J. Hætta og Mons A. Somby ble halshogd i Bossekop i Alta 14.
oktober, under påsyn av tusen finnmarkinger, og bevoktet av 65 soldater
sørfra med oppsatte bajonetter og skarpladde geværer. Fire av de dømte
døde i fengsel. Begivenheten måtte i følge Tromsø Tidende «frembringe
en større Respekt hos Finnen for Loven».
Et av arbeiderforeningenes krav var å realisere den alminnelige
verneplikten, som var forutsatt i Grunnloven, men som embetsmannsregimet utsatte å gjennomføre år etter år. Verneplikten påla husmenn og
fattigfolk å bære byrdene av soldattjenesten, mens overklassesønner og
offiserssønner med makt og penger kunne kjøpe seg fri gjennom den så-
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kalte stillingsretten. Tradisjonen tilsa i stedet at de ble offiserer. Opposisjonen pekte på at dette var et korrupt system i strid med Grunnlovens
ånd. De kunne dessuten vanskelig fo rstå at landet av militære grunner
var tjent med å ha en mobiliseringshær av tjenestefolk, underbefal av
husmannsgutter, og offiserer fra de øverste familier. Arbeiderforeningenes
krav om gjennomføringen av den alminnelige verneplikten ble først tatt
opp i tilknytning til behandlingen av den første vernepliktloven i Stortinget i 1854. Men embetsmennene var ikke innstilt på å oppgi dette
privilegiet, og opposisjonen ga seg. Da loven ble vedtatt ble stillingsretten enstemmig beholdt. Saken kom opp igjen på 1860-tallet.
Kongen hadde interesse av en hærreform av utenrikspolitiske grunner. Militærskandinavistene ønsket igjen å sende soldater til Danmark.
Striden om Slesvig hadde tilspisset seg etter nye danske forsøk på fordansking og innlemmelse. Hendingene fra 1848 så nå ut til å gjenta seg:
Kongen inngikk en hemmelig avtale om militærhjelp til Danmark, og
igjen ble Stortinget kalt sammen for å vedta ekstraordinære krigsbevilgninger og fullmakter. Stortinget føyde seg som sist. I 1864 ble det krig,
men nå var Danmarks motstandere ikke revolusjonære demokrater i
Kiel, men stormaktene Preussen og Østerrike. Den politiske situasjonen
i Norge var endret etter de mange reaksjonsårene, og også skandinavismen hadde mistet mye kraft. Til og med i regjeringen var man bekymret
for Kongens selvtekt, og hadde møter med svenske statsråder for å
holde Kongen i frakkeskjøtene. Det endte med at troppene ikke dro.
Men noen frivillige reiste fra Norge, omlag 100. Det var litt færre enn i
1848. En av de frivillige var Marcus Thranes sønn Arthur, som avbrøt
sine medisinstudier. Etter det danske nederlaget emigrerte han til USA,
sammen med resten av sin familie. 51
I Nasjonen bygges skriver Anne-Lise Seip at Johan Sverdrup gjorde
seg til talsmann for opposisjonen i Stortinget mot militærskandinavistenes forslag om militære reformer, som han hevdet var i strid med
Grunnloven. Alle land med fri forfatning ønsket seg en folkehær eller
nasjonalvæpning, hevdet han, og minnet om kongemaktens drømmer
om triumfer i Finland og ved Eideren, grenseelva mellom Slesvig og
Holstein. Først i 1876 ble vernepliktsloven endret og ordningen om retten til frikjøp opphevet.
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Antligen inskrida med all make 2
Opposisjonen hadde ikke kraft nok til å sprenge vekk embetsmannsregimets militære privilegier og operetteoffiserer. Det kunne først skje
etter at industrisamfunnet hadde skapt nye politiske aktører..De første
spinneriene og mekaniske verkstedene førte ikke til store endringer.
Fart i utviklingen ble det først da dampsagene, den kjemiske industrien
og papirindustrien i stort omfang reiste nye samfunnsproblemer, som
krevde andre typer ledere i økonomi og politikk.
Bedre med brugseieren end med oberstløitnanten53
Med industrien kom en ny klasse moderne forretningsmenn som satte
fart i økonomien, ofte i strid med de gamle makthavernes interesser. Privilegier og andre stengsler mot forandring måtte rives ned. Dette nye
borgerskapet førte friskt blod til den gamle opposisjonen. De krevde at
Staten skulle skaffe kreditt, utvikle transportnettet, skaffe arbeidskraft
og råstoff. Den økonomiske politikken skulle ikke bare beskytte det lille
hjemmemarkedet. Flere historikere har pekt på at produksjonsutviklingen i disse årene kunne vært benyttet til å skape en eksportindustri.
I stedet ble det stagnasjon og en betydelig kapitaleksport.
Den stadig skarpere kampen om det politiske hegemoniet foregikk
på overflaten i samfunnet, mellom personer som utgjorde noen få prosent av befolkningen. Det var en kamp mellom gammelt og .nytt i borgerskapet. Morgenbladet beskrev det slik i 1898: «Det er for vort land
dog bedre at societetens første mænd er bankieren og brugseieren end
ekspeditions-sekretæren og oberstløitnanten.» Men kampen var likevel
ingen skinnfektning. Den uttrykte grunnleggende motsigelser i samfunnet. Kravene om demokratiske reformer og politiske rettigheter kom fra
store deler av befolkningen, særlig fra slutten av 60-tallet. Også krisene
ute på verdensmarkedet stimulerte utviklingen, slik hendingene i Paris i
1848 påvirket de politiske stridighetene i 1850-51. En oppgang i slutten
av 1851 ble stimulert av Krimkrigen og varte til 1857. Da kom et
tilbakeslag, som først ble avløst av oppgang med den amerikanske borgerkrigen og de europeiske krigene på 60-tallet. Kornimporten fra Ame-
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rika og Russland gjorde sitt inntog i 1860-årene, med fallende kornpriser og jordbrukskrise som resultat. Tidligere hadde jordbruket sugd
opp kortvarig arbeidsløshet. Nå ble bøndene tvunget til byene, men der
ble de også møtt av innskrenkninger. Vi fikk det som ble kalt «den store
depresjonen». Den rammet hele den kapitalistiske verden, og varte til
utpå 80-tallet. Utvandringen til Amerika fikk oppsving. Den store depresjonen ble det økonomiske grunnlaget for de sterke radikale strømningene som nå sluttførte den borgerlige og nasjonale revolusjonen i
Norge, satte en endelig sluttstrek for embetsmannsregimet og skapte
den moderne arbeiderbevegelsen. Regimet hadde selv varslet sin innsykning med maktbruken etter 1848. Nå kom dødskampen. Knapt noen
enkelthending varsler tydeligere om det enn innsettingen av militære
under arbeidskampene i Østre Aker våren 1878.

De militære aksjonene i 1878 og 1880
Industriherrene i Kristiania hadde våren 1878 gått sammen om å
gjennomføre lønnsreduksjoner. Kristianias mektigste mann, Stadshauptmann (leder av borgervæpningen), grosserer og brukseier Oluf A.
Onsum, ble av arbeiderne ansett som hovedmannen bak aksjonen. Derfor ble målet for protestene hans pale, Munkengen, i St. Hallvards gate.
Militæret ble rekvirert, og 15. april kom det til heftige sammenstøt.
Men noe var nytt i forhold til tidligere opptøyer. Befalet rapporterte
nemlig at folk tok igjen mot soldatene, og brukte de «våpen» som var
for hånden, som stein og stokker. 16. april gjorde kavaleriet flere mislykkede framstøt for å rense gatene. Dragonene følte seg presset, skal vi
dømme etter rapportene. Et infanteriangrep med skarpe bajonetter ble
møtt med barrikadebygging i bydelene Vaalerengen og Kampen. Det
var sårede på begge sider. Avisene pisket opp stemningen mot «pøbelen», og nærmest oppfordret de militære til å åpne ild. Østkantbefolkningen mobiliserte i tusentall, en avis påsto at hele 15-20 000 var på
beina, et usannsynlig tall. Men rapportene forteller at de militære antok
at opprøret var under utvikling i alle Kristianias arbeiderbydeler, og at
situasjonen var truende .54 17. april så ut til å bli som de foregående
dagene, og seks grupper dragoner patruljerte med høy beredskap ulike
deler av området inntil midnatt. I løpet av 18. april ble situasjonen roligere, og dragonene endelig dimittert.
En liknende stormobilisering av militærmakt fant sted to år senere, i
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Fra det konservative vittighetsbladet Vikingen, 27. ap ril1 878 .

slutten av mai 1880. Arbeiderne ved teglverkene i Østre Aker utenfor
Kristiania streiket for lønnstillegg. Industriherrene, anført av verkseieren p å Ensjø, Schibbye, avviste forhandlinger. Politiet ble tilkalt for å
splitte demonstrasjoner ved Schibbyes eiendom på Ensjø. Da sprakk
tålmodigheten hos arbeiderne. Historikeren Edvard Bull skriver i Arbeiderklassen i norsk historie at de takket for sist ved å knuse marmorbordene i hagen «med raffinert omhyggelighet». Vinduer, speil og lamper
ble smadret, verandaen brukket i filler. Så ble de militære innkalt. Hendingsforløpet ble, som i 1878, dramatisk, og bajonetter og sabler ble
møtt med pukkstein. De militære hadde tre offiserer og 11 menige såret,
arbeiderne sannsynligvis flere. Pressen var hysterisk som to år tidligere.
I følge Bull ble affæren tatt meget alvorlig. Myndighetene.trakk militære
forsterkninger til byen fra Gardermoen, Høland, Aurskog og Nes. Et
infanterikompani i Fredrikshald fikk ordre om å holde seg klar så det
kunne innkalles telegrafisk. Det var forberedelser som til å slå ned et
virkelig opprør, skrev Bull. Mens det gikk hardest for seg, var over 500
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soldater i aksjon. Etter en uke var streiken knust og arbeiderne måtte
vende tilbake til arbeidet.
Affæren fikk et militært etterspill som vi skal se nærmere på. Etter at
urolighetene var over ønsket fogden i Østre Aker å dimittere de innkalte troppene. Men sjefen for festningskommandoen på Mershus, brigadesjef og generalløytnant Harald N.S. Wergeland, ønsket å benytte
innkallingene til en mer langsiktig styrking av den militære tilstedeværelsen i Kristiania. Etter et møte med politimesteren i byen, skrev han
31. mai til Justisdepartementet at man hadde for få brukbare tropper i
garnisonen til å kunne opprettholde orden ved opptøyer. Av den grunn
ønsket han å informere departementet om at han ikke ville dimittere
noen del av den innkalte mannskapsstyrke, med mindre regjeringen
grep inn med kongelig resolusjon. Han kunne i motsatt fall ikke ta ansvar for å understøtte politiet «særlig om saadanne Uroligheder som antages muligens at kunne komme til at finde Sted i den nærmeste Fremtid indtræffer», avsluttet han. Politimesteren ga flere detaljer i et eget
brev til departementet. Han opplyste at kommandantskapets forespørsel «selvfølgelig» kom fordi avgjørelsen i statsrådsaken kunqe føre til
uroligheter og demonstrasjoner. Man måtte ubetinget være forberedt på
dette, mente han, fordi befolkningen i lengre tid var holdt i ånde
gjennom en uendelighet av rykter. Selv om han ikke trodde at bevegelsen ennå hadde slått røtter i hovedstadens lavere og laveste samfunnslag, ville «politiske Demonstrationer, først satt i Scene, drage Masserne med», og derfor var det nødvendig å ha en respektinngytende
garnison, avsluttet han.
Både politimesterens og geperalens begrunnelse skiftet altså fokus til
striden i Stortinget om innføring av parlamentarisk styre, og frykten for
at massene kunne komme i bevegelse i den forbindelse . Argumentet
gjorde inntrykk. Etter ytterligere brev om saken fra kommandantskapet
og armekommandoen, ga Armedepartementet sin godkjennelse 14. juni
1880. De stående styrkene i Kristiania var dermed økt slik at en avdeling
på minimum 50 mann på ethvert tidspunkt kunne rykke ut.
En meget uheldig tilbagegaaende Bevægelse55
Enkelte militære sjefer var misfornøyde med at det ikke hadde blitt
brukt hardere midler under aksjonene på østkanten i 1878 og i 1880.
Misnøyen var også rettet mot at de militære hadde vært underlagt sivil
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myndighet. Sjefen for Jægerkorpset pekte i en lengre henvendelse til
armekommandoen på at både aksjonen på Kampen i 1878, den militære
aksjonen mot uroligheter i tilknytning til Bjørnstjerne Bjørnsons tale om
«det rene flagg» i Arbeidersamfundet i 1879, og den militære aksjonen
på Ensjø i 1880, meget vel kunne ha ført til at menneskeliv hadde gått
tapt. I framtiden mente han at tilsvarende situasjoner vil «gjøre Kolbeslag eller Bajonetstød eller endog skarpe Skud nødvendige», og at de
militære derfor måtte få klare regler å gå etter. De kan ikke underlegges
sivile myndigheter når troppene engang er rekvirerte, mente han.
Den militære opptrappingen i Norge var en sak som Kongen tok del
i, også i detaljspørsmål. Han ga flere ganger klart uttl;ykk for at han
gjerne så at de militære tok hardere i. De militære rapportene med
underbilag vedrørende trefningen på Ensjø ble forelagt ham av sjefen
for kommandoekspedisjonen i Stockholm, generalmajor J.G. Ræder, 16.
juni 1880.56 Ræder refererte de forskjellige detaljene i hendingene. Kongen var særlig opptatt av at et jegerkompani var kommandert over på
Hovinbekkens vestside mot folkemassene som var samlet der, før opprørsloven var blitt lest opp.57 Dette var uheldig fordi man da senere
måtte stoppe operasjonene for å lese opp opprørsloven, og dermed mistet mitiativet, mente Kongen. «Dersom ønskelig Omtanke i saa Henseende var bleven vist, vilde Afdelingen senere- med Loven som Hjemmel- havde kunnet gjøre Brug af sine Vaaben istedenfor, som Tilfældet
blev, at nødsages til at foretage en under de forhaandenværende Omstændigheder meget uheldig tilbagegaaende Bevægelse», påla Kongen
Ræder å rapportere tilbake til armekommandoen i Norge.
Armekommandoen la seg den kongelige refsen på minnet. Kongen
så på uroen i Norge som et produkt av urostiftere som ville forgifte sinnene. Mot dem måtte man slå hardt til, for også å lamme den nasjonale
opposisjonen. Dette var den oppskriften som hadde vist seg så vellykket
i 1851. De militære sjefene var i 1880 under sterkt press. Ønsket om
hardere våpenbruk måtte bety å bruke skytevåpen. Opposisjonen på
Stortinget var redd for at arb:;iderurolighetene skulle gripe om seg, og
gi de militære påskudd til å gripe inn også mot dem.
I 1881 brøt det ut streik blant sagbruksarbeiderne i Drammen. Tropper ble kommandert ut. Vi kan nå se at den kongelige refsen hadde
gjort sin virkning. Det var en annen ånd over troppsbefalet i Drammen
i 1881 enn under aksjonen ved Ensjø året før. Under et opptog på
Drammens torg, ble det kommandert ildgivning mot de streikende. En
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ble drept på stedet, og flere ble såret. Hvor mange er vanskelig å si, for
som i Kristiania årene før skjulte arbeiderne sine. Dikteren Per Sivle,
som iakttok det hele, ga en malende beskrivelse i romanen Streik. Litteraturhistorikeren Geir Berdahl skrev i sin magisteravhandling at skuddene kan ha blitt løsnet for å statuere et eksempel og var planlagt på
forhånd. 58
Kongen· skrev at han var svært fornøyd med det som skjedde på
Drammens torg.59 For ham var skuddene nødvendige midler til å knuse
all «radikalism» og til å konsolidere «disciplin och trohet» i hæren. All
radikalisme, skrev Kongen, søker sin støtte hos den opprørske massen,
og derfor har den arbeidernes vel på tungen. Men radikalismen skjuler
at dens innerste vesen ikke er i «arbetsklassens valfi:irstådda intresse»,
mente han. Myndighetene behandlet derfor arbeideruroligheter så langt
man kunne med mildhet og overbærenhet, fortsatte han, men «antligen
måste den vapnade styrkan inskrida med all makt, och vid de fi:irsta
skotten som lossades på Drammens gator slocknade upploppets låga
i:igonblickligt». Som tidligere viste Kongen sans for detaljer fra slagmarken, og noterte at «truppen (2dra brigadens garnisonsavdeling) visade
harvid disciplin och trohet mot sitt befal». Drammens Blad kunne heller
ikke skjule sin fryd. «Vi beklager ikke at de (skuddene) er falne; de vil
for lang fremtid virke avskrekkende for likesindede,» skrev avisen i en
kommentar.
Den militære opptrappingen rundt 1880, som er beskrevet i dette
kapitlet, hadde virkninger i ulike retninger. Den kan ikke bare reduseres
til et spørsmål om å demme opp for arbeiderbevegelsen og uroligheter i
de laveste klassene i samfunnet. Kongen hadde videre perspektiver, og
forsto at hans regime i Norge sto svakt overfor et økende krav om demokrati, dersom kongemakten vek tilbake for å bruke det militære kortet. Uten det gamle regimet så det dårlig ut for unionspolitikken i
Norge. I 1851 hadde det lyktes å splitte den borgerlige, nasjonale opposisjonen fra arbeideropposisjonen. Nå gikk det ikke like lett. I stedet
skulle det vise seg at Karl Johans vilje til konspirasjon og militærbruk
ble dråpen som fikk begeret til å renne over. Oppslag i den konservative
presse i 1878 om at opptøyene i byen var de første skvulp av «den gudsforgående kommunistiske Stormflod» falt på sin egen urimelighet. Nå
fantes ingen arbeiderbevegelse å knuse. Istedenfor frykt, som i 1851, ga
de militære tiltakene klarhet om de virkelige maktforholdene.
Tiden var moden for omdanning av det politiske livet i Norge. Den
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stadige militære maktbruken tydet på at generalene ikke kom til å stå
passive på sidelinjen. Men situasjonen var ny også for regimets utfordrere. Kanskje var arbeidernes motstand mot soldatene på Kampen og
Vaalerengen i 1878 et stormvarsel. Opposisjonen hadde endelig lært, og
nå forberedte den seg på militær kamp.
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Till sådant vågsamt steg att morska sig60
Innføringen av et borgerlig parlamentarisk flertallsstyre i 1884 skjedde
uten at ett skudd ble avfyrt. Men paradoksalt nok var dette betinget av
at flertallet - opposisjonen - hadde skapt seg sin egen hær, som mindretallet - embetsregimet - tross en rekke militære forberedelser, når det
kom til stykket ikke våget å utfordre.

Syftat att utgora en revolutionar vapenmakt6'
Fra tiden omkring 1870 hadde to viktige demokratiske bevegelser gått
inn i et nært samarbeide, som senere førte til dannelsen av partiet
Venstre. Det var kretsen rundt Johan Sverdrup, av intellektuelle borgere,
av radikale kapitalister, av et ikke ubetydelig innslag av håndverkere og
fagarbeidere, og det var Søren J aabæks radikale bondebevegelse. Til å
begynne med hadde denne fronten et republikansk, demokratisk middelklassepreg. Dens viktigste funksjon var at den systematisk undergravde regjeringens og Kongens makt, for å etablere Stortinget som den
viktigste statsmakten.
Den første store seieren for opposisjonen var vedtaket om årlige
storting i 1869. Så fulgte opphevingen av stattholderposten i 1870. Det
ble vedtatt å utvide stemmeretten. Kongen nektet å sanksjonere. Det ble
vedtatt endringer i Grunnloven om at statsrådene hadde adgang til
Stortingets forhandlinger. Kongen nektet sanksjon, og dermed var kampen i gang. Statsrådssaken ble avgjørende både for Kongen og Stortinget. Hvis statsrådene skulle møte i Stortinget, måtte det bety at de
skulle rette seg etter flertallet i Stortinget, og dermed at den endelige
kontrollen over regjeringen ble tatt fra Kongen og gitt til Stortinget. Det
hele så ut til å bli et spørsmål om militær makt. I 1882 gjorde Stortinget
nye provoserende bevilgningsvedtak, som Kongen nektet å sanksjonere.
Stortinget fulgte opp med målbevisst å forsøke å svekke kongemaktens
militære maktmidler, der det var mulig.
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Stortinget avskaffer borgervæpningen
Den offisielle skytterbevegelsen, Centralforeningen for Udbredelse af
Legemsøvelse og Vaabenbrug, ble startet i 1861. I tillegg til sine idrettslige aktiviteter, skulle skytterlagene supplere den eksisterende borgervæpningen. Borgervæpningen var organisert av offiserer og sto under
hærens kontroll, men var bemannet av overklassesønner i byene, for å
komme politi og øvrighet til unnsetning ved indre uroligheter. Skytterbevegelsens og borgervæpningens særlige betydning lå i at de hurtig lot
seg innkalle, i motsetning til det betydelig tregere militære mobiliseringssystemet.
Så startet. Venstre de nye skytterlagene i 1881 , som i 1882 ble sluttet
sammen til en bevegelse under navnet Folkevæbningssamlagene. Stortinget bevilget økonomisk støtte, men kong Oscar 2. sanksjonerte selvfølgelig ikke, og skrev i sin dagbok at lagene «uppenbart syftat att utgora en revolutionar vapenmakt i handelse av behov».62 Det var nokså
korrekt oppfattet. Norge var iferd med å få en militær organisasjon
utenfor statens kontroll, og dermed en helt ny politisk situasjon. For
første gang siden 1814 sto kongemakten overfor et fiendtlig militærapparat i Norge, og for første gang overfor en reell fare for borgerkrig.
Neste skritt fra Venstre var å sette fram forslag om avskaffing av borgervæpningen, som Kongen like selvfølgelig nektet å sanksjonere.
Regimet ville nødig gi slipp på borgervæpningen, som var et pålitelig, velprøvet og lett mobiliserbart opprørspoliti. Under potetkrigen i
Bergen i 1868 hadde den spilt en viktig rolle for myndighetene, men
samtidig pådratt seg vrede blant byborgerne, og dermed svekket sin
moralske og politiske legitimitet. Men Armedepartementet nektet å avfinne seg med å skulle miste et så viktig maktmiddel, og brukte sterke
ord. Uten borgervæpningen så man seg ute av stand til endog antydningsvis å finne en løsning på hvordan man skulle sikre rettsordenens
opprettholdelse i byene, uttalte departementet i en kommentar til Stortingets forslag om å oppheve ordningen. I et skriv til armekommandoen
om saken 15. oktober 1879, måtte departementet be om forslag til hvordan ~an skulle innrette seg i framtida hvis forslaget på tross av motstanden likevel skulle bli vedtatt av Stortinget.
Alternativet var å bruke avdelinger av hæren til også å dekke borgervæpningens oppgaver. Før 1876 var dette ikke aktuelt å tenke på engang, da mobiliseringshæren besto av fattiggutter, som ikke gikk for å
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Høire (Monrad): <<Hvis Trykket bliver for sterkt; saa- Statskup! >>
Der liberale vittighetsbladet Korsaren, 16. feb. 1884.

være særlig pålitelige. I 1876 falt stillingsretten i vernepliktsloven endelig bort. Det betydde at ungdom også fra de bedre familiene i byene
gjorde sin entre som menige i hæren, og gjorde den mer pålitelig. Men
omorganisering av hæren som ordensvernapparat stilte krav til rask
mobilisering og høy pålitelighet, som forutsatte en ressurskrevende
gjennomgang av planer og oppsetninger. Stilt overfor en så omfatte~de
ny oppgave, var myndighetene uvillige til å gi slipp på det velprøvde apparatet som allerede fantes. Men opposisjonen turet ikke desto mindre
fram, og Stortinget avskaffet borgervæpningen i 1881. Etter at forslaget
igjen var fremmet, ba Armedepartementet armekommandoen i et skriv
3. juni om å utarbeide forslag for å bruke hæren som ordensvern. De-
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Til venstre:
<<Rekruterne (Gaardmandssønner, kommer efter en Rangel for sent tilbage til Leiren og møde
sin Underofficier): 'Naa kan du prøve at kny et Ord til Kaftein, dit elendige Kryp af en Husmandsgut, saa ska' du see - - Kan du ikke helse paa folk?'
(Underofficieren, Husmandssøn, gjør H onnør og lader dem passere).>>
Til høyre:
«Oberstløitnanten (Haandværkersøn, til sin Løitnant): 'Turde jeg bede Hr. Løitnanten om
godhedsfuldt, hvis Deres Tid tillader det, nu at udføre den Ordre, som jeg igaar var saa fri at
giveDem?'
Løitnanten (af <<Landets bedste Familien>): 'Har ikke Tid nu; vent til siden! '>>
Fra Vikingen, 13 . april1878.

partementet hadde åpenbart borgervæpningene som modell, n år det
foreslo å bruke de mannskapene som bodde i byene og nærmeste omegn, som med kortest mulig varsel kunne samles og stilles under kommando av de nærmeste befalingsmenn, og likeledes foreslo å forlegge
mindre deler av hærens magasiner til enkelte av de byene hvor det for
tiden ikke fantes slike.
Departementet ba armekommandoen også vurdere forslag om hvordan man kunne utnytte borgervæpningens midler til et slikt nytt system.
Man hadde nemlig i en tidligere henvendelse til sivile myndigheter
brakt på det rene at borgervæpningens avdelinger var i besittelse av ikke
ubetydelige midler, som «i nogen udstrækning ville kunne paaregnes anvendte i det omhandlede Øiemed».
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Forslag om å opprette et hemmelig, militært ordensvern
Armekommandoen samlet inn rapporter fra hele landet om hva slags
type organisering av ordensvernet de forskjellige avdelingene ønsket.
Det tok over et år å få forslagene inn, og først i april1883 fikk departementet oversendt en utredning fra kommandoen med sammendrag av
de viktigste, som vi her skal gi noen drypp fra.
Den Akershusiske Infanteribrigade skrev at av kommandodistriktets
byer hadde bare Fredrikshald og Moss hatt borgervæpning. Men samtlige byer unntatt Kongsvinger, Hamar og Lillehammer hadde behov for
ordensvern, særlig Fredrikstad med sin store arbeiderbefolkning. Kommandoen la ved oppgaver over byer, industrielle anlegg og størrelsen på
arbeiderbefolkningen, og sammendrag av avdelingenes oversikter over
befal og menige, som kunne sammenkalles innen 3, 6, 12, 18 og 24
timer etter at ordren var utstedt. Kommandoen anså det riktig at det for
byenes vedkommende ble opprettet et første og et annet oppbud ordensvern, tilsvarende linjen og landvernet i den «offisielle» hæren, hvert bestående av et kompani på 200 mann.
Den Kristiansanelske Infanteribrigade skrev at særlig Stavanger fortjente stor oppmerksomhet, med sin betydelige arbeiderbefolkning og
sine usikre næringskilder. Brigaden gikk inn for å bruke depotavdelingene som ordensvern, fordi det var en veldisiplinert og øvet tropp, samt
å unngå å bruke mannskaper på sine hjemsteder. Stavanger Bataljon
skrev at «geværerne i depoterne paa Malde efter vaabenøvelserne ved
borttagning af tændstæmplerne kunde gjøres ubrugbare, om urostifterne ved overrumpling skulde bemektige sig dem» . Forøvrig mente
bataljonen at skarp ammunisjon ikke burde oppbevares i depotet utenfor våpenøvelsene, og foreslo at det «blandt byens bedre stillede borgere bør søges etablert et frivillig sikkerhetspoliti».
Den Trondhjemske Infanteribrigade vurderte i sin rapport mannskapene i hærens tre oppbud. Det nye tredjeoppbudet, landstormen, besto
mest av arbeidere, som dermed kom til å stå side om side med arbeidsgiveren for å kvele opptøyer som i det minste hadde deres sympati. Et
ordensvern av dette oppbudet ville snarere være en fare enn en betryggelse, mente brigadesjefen, og føyde til at erfaringer hadde vist at det
aldri hadde lyktes å dempe uroligheter ved hjelp av de samme samfunnsklasser som hadde framkalt dem. Et slikt ordensvern ville dessuten
«i høi grad» bli upopulært, og bli betraktet som en ny utgave av borger-
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væpningen. Særlig ville arbeidere som før var fri for denne slags byrde,
føle seg forurettet, skrev brigadesjefen. Når det gjaldt landvernet, pekte
han på at det bare besto av tre årsklasser, og det var en for liten styrke
for et ordensvern. Da sto bare linjen tilbake, som var best disiplinert og
hvor få hadde noen særinteresse eller ville støtte den delen av byens befolkning «hvorfra optøier er at befrygte». Denne styrken var stor nok,
var stadig inne til tjeneste, og de enkeltmannskapene som på grunn av
slekts- eller interesseforhold kunne bli berørt ved en direkte opptreden,
kunne brukes ved den ordinære garnisonstjenesten.
De militære fikk det ikke slik de ville. Allerede i 1880 var den parlamentariske situasjonen så vanskelig for regimet at det ikke lot seg gjøre
å få igjennom de nødvendige lovendringene. Da armekommandoen forlangte en klar instruks for bruk av militære avdelinger mot indre uroligheter, kunne generalauditøren, den øverste militære påtalemyndigheten,
bare svare at:
De Regler, som ArmeeKommandoen antyder opstillede, burde nok
helst gives i Lovform i Forbindelse med andre Bestemmelser om den
Retstilstand, der i Tilfælde af virkeligt Oprør maa afløse den normale, men, da det for Tiden neppe lader sig gjøre at faae de hidhørende Forhold ordnede ved Lov, er man nødsaget til med en i
Overensstemmelse med Grundlovens § 99 given og denne supplerende Instruks at Lage.
Generalauditøren fastslo at denne instruksen måtte begrenses til de forholdene som han hadde behandlet i tidligere skriv til armekommandoen. I disse skrivene ble det presisert at opprørsloven og kriminallovens bestemmelser (Grunnlovens § 99 og Kriminallovens § 5) måtte
være opplest for folkemassene før militæret ble satt inn. Hvis militæret
ble satt inn uten at dette var blitt gjort, måtte det begrunnes utfra nødvergeretten. Noe videre mandat til de militære sjefene var det imidlertid
ikke mulig å gi i lovs form. Valgene til Stortinget i 1882 gjorde det enda
vanskeligere å få igjennom slike endringer. Venstre gikk til valg på at
regjeringen skulle stilles for riksrett, fordi Kongen nektet sanksjon både
i statsrådssaken og bevilgningen til Folkevæbningssamlagene. Venstre
fikk en svær valgseier, fylte opp Lagtinget og fikk i tillegg flertall i Odelstinget. Dermed gikk riksretten sin gang, og våren 1884 ble regjeringsmedlemmene dømt fra sine embeter og til bøter.
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Det er vanskelig å bringe på det rene hva som faktisk skjedde med
planene for oppbygging av ordensvernet i 1883, som omfattet forslag
om å opprette avdelinger av spesielt pålitelige mannskaper, om at mannskapene i et ordensvern ikke måtte settes inn på sitt hjemsted, om at
kun mannskaper fra landsbygda måtte brukes i byene i stedet for mannskaper fra bybefolkningen, og ikke minst om permanent sikring av beholdningene av våpen og ammunisjon. Det ble lagt ned et stort og detaljert stabsarbeid med forberedelser av oppsettingsplaner, ordrekretser,
mobiliseringsplaner osv. Vinteren 1883 var den politiske situasjonen
utenfor kongemaktens kontroll. Forslagene kunne, hvis de ble kjent, bli
oppfattet som en provokasjon mot Stortinget, og settes i sammenheng
med rykter om statskupplaner, som stadig verserte. Da de tilslutt i april
1883 ble lagt fram for Kongen av armeminister Adolph F. Munthe, bestemte Kongen at de «indtil videre bør henstaa». Historikeren Nils Ivar
Agøy skriver i Militæretaten og den indre fiende at forslagene ikke førte
til noe. Om de ble tatt fram igjen senere på 80-tallet, etter at den politiske situasjonen igjen ble roligere, vet vi ikke sikkert. Hvor lenge de lå
på is, kan ikke fastslås før videre forskning undersøker dette. Som ledd
i en samlet plan ble de først iverksatt i stor målestokk etter l. verdenskrig.

Forberedelser til militærkupp
Militærledelsen satte mye på spill i kampen mot parlamentarismen.
Statskuppforsøket i 1884 er beskrevet av historikerne, og bekreftet av
kong Oscar 2. Om de norske militæres medvirkning hersker det ingen
tvil.
Situasjonen var altså den at regjeringsmedlemmene var dømt fra sine
embeter av riksretten. Regjeringen, kongen og de ledende kretsene bak
dem måtte velge om de ville tilpasse seg eller knuse forfatningen. Regjeringen hadde hæren, stortingsflertallet hadde Folkevæbningssamlagene.
Allerede under valgkampen i 1882 hadde det stått en oppsiktsvekkende
artikkel i Morgenbladet som oppfordret til statskupp mot Stortinget.
Fram mot eksekveringen av dommen i 1884 ble ryktene om militære tiltak stadig sterkere, selv om ingen sikre beviser kom fram. Folkevæbningssamlagene utgjorde da 15-20 000 mann. I februar 1884 kom den
berømte brosjyren om Rifleringen, som rett fram skrev at statskupp ville
bli møtt med opprør og borgerkrig. Stilt overfor denne trusselen prøvde
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kongemakten i første omgang en tredje utvei ved å utnevne en ny
Høyre-regjering. Dermed kunne Stortinget fortsette offensiven ved å
stille regjeringen til ansvar for de militære disposisjonene. Sjefen for
Armedepartementet, statsråd Lars K. Dahll, ble innkalt for å svare på
spørsmål i Stortinget om de militære tiltakene mot riksretten. Formålet
var riksrettstiltale mot den nye regjeringen:
Er der nogen forbindelse mellom de her omhandlede Beslutninger
og Forføininger, som angives at være trufne i Slutningen av Januar
Maaned for de i Kristiania garnis<;merende Afdelingers vedkommende, nemlig at disse fra 28. Januar af blev forsynede med skarp
Ammunition, og at 2 Feltkanoner blev opplantede og Færdiggjordte
til øieblikkelig Udrykning, idet Sæletøiet og "alt Tilbehør laa færdigt
til Forspænding, og at 2 Ammunitionsvogne sto fuldpakkede med
Kardesker og Sprænggranater?
Statsråden svarte at til de garnisonerende avdelingene i Kristiania,
Jægerkorpset og depotavdelingen, var det ikke utlevert annen skarp ammunisjon fra hovedarsenalet enn den som i begynnelsen av hvert år
regelmessig ble utlevert for årets sbrpskytingsøvelser. De presiseringer
han la inn i svaret, gjorde at han unnlot å svare for tiltakene ved artilleriet. Svaret var unnvikende, og forsterket mistankene.
Nå ble ikke bare tiltakene i Kristiania tatt opp. Det gikk rykter om at
det var besluttet å skru av deler av geværlåsene i depotene over hele
Østlandet. Det ble stadfestet at dette virkelig hadde skjedd. Men begrunnelsen for det og omfanget av det lå fremdeles i det skjulte, på tross
av at forhenværende armeminister Munthe og generalløytnant Wergeland ble spurt om saken. I Stortinget forsøkte Høyres formann, Emil
Stang, å redusere geværavskruingene til en vanlig rutinemessig geværpuss. Representanten C.W. Wisbech bagatelliserte det hele, og ironiserte over «disse forfærdelige Foretagender, som er skeet nu i Vinter
med nogle Bolter, som er tagne ud av nogle Geværer paa Landsbygden.
[. .. ] Enhver, som har seet disse Bolter, og er kjendt med det, ville af det
og sige: hvad Smaatterier er det at tale om». Wisbech talte mot bedre
vitende. Han var kommandørkaptein og tøymester ved marinens hovedstasjon i Horten, hvor våpenbeholdningene også ble ubrukeliggjort.
Han deltok altså selv i komplottet.
Kongen skrev i sin dagbok at den radikale majoriteten og dens
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Krydseren kommenterer ubrukeliggjøringen av mobiliseringsvåpnene i 1884, og oppgjøret i
Stortinget etterpå. <<Konow: 'Lars, Lars, hvad har du gjort?' Dahl: 'Ingenting!'» Krydseren,
10. mai 1884.

presse nå daglig økte i aggressiv språkbruk. 63 Riktignok skjedde det med
mindre motstandsevne og -lyst, mente han , og bekreftet at militære
myndigheter hadde ubrukeliggjort våpenmagasinene ved å fjerne deler
av geværenes låsmekanismer, fordi det var fare for plyndring under
folkeoppløp . Våpnene kunne man lett nok få i orden igjen, skrev han.
Han irriterte seg spesielt over påstander i pressen om at ubrukeliggjøringen av magasinene på Kongsvinger festning førte til «oppnandet
av svensk indmarschlinie». Det var slett ikke til fordel for en svensk
overrumpling, framholdt han , fordi den svenske hæren heller ikke
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kunne bruke ødelagte våpen . Det var et merkelig resonnement. I en
note føyet han til at dette også var gjort i 1851 , og det hadde man lenge
visst og ikke klaget på.
Det er naturlig at Kongen så på avskruirigen av låsmekanismene fra en
angripers synspunkt. Men det er også illustrerende. Mina memoarer, kongens dagbok som kom i sin første svenske utgave i 1960, ble skrevet med
tanke på offentliggjøring, og ga ikke noe fullstendig bilde av de militære
tiltakene i 1884. Undersøkelsene rundt statskuppforsøket i 1893 ga imidlertid flere opplysninger, som Alf Kaartvedt har beskrevet i Kampen mot
parlamentarismen. Planen om å bruke militær makt, hvis Venstre gikk til
opprør, eller for å sende Stortinget hjem, hvis det ikke ville gi seg, ble
drøftet så tidlig som høsten 1882 mellom kong Oscar 2. og statsminister
Christian Selmer. En rekke militære beredskapstiltak ble gjort. I juni
1883 skrev Kongen til Selmer om tiltak for sikring av militære magasiner
mot skytterlagene. Armeminister Munthe sørget for styrking av bataljonenes vakthold, og for at all ammunisjon som var blitt til overs etter våpenøvelsene, ble sendt inn til hovedarsenalene. Før var slik ammunisjon
blitt oppbevart ved avdelingsdepotene. I august 1883 la Kongen opp en
aksjonsplan etter samtaler med Selmer og andre av sine sammensvorne,
den såkalte Sofiero-planen, hvor bruk av makt var ett av punktene.
På høsten foreslo Kongen for Selmer at geværlåsene burde gjøres
ubrukelige ved å fjerne deler av låsmekanismen, og gjemme dem på sikre
steder. I november skrev Kongen til sin personlige venn, den senere
general og generalstabssjef Otto L. Nyquist, som da var sjef for Kristiania Bataljon, om avskruingen av låsmekanismene. Nyquist stilte seg bak
Kongen, og skrev: «Tages geværene, kunne vi vistnok heller ikke bruke
dem; men ikke alle tages, og vi have jo tilstrækkelig reserve på Akers-·
hus, som ikke er så gal at have.» Den norske historikeren og kongevennen Yngvar Nielsen skrev i et brev til Kongen at hvis han handlet, måtte
det skje kort, bestemt og overraskende. Garnisonen i Kristiania var ikke
pålitelig, mente han, men det var kavaleriet og i særlig grad marinen. I
Kristiania gikk det et rykte om at kaptein Albert M. Jacobsen ville marsjere mot Kristiania med syv bataljoner hvis Kongen ikke rettet seg etter
riksretten, skriver Kaartvedt. 64 Men Kaartvedt kunne føyd til at ryktet
var tøvet!'! og kanskje satt ut av de militære selv for å avlede oppmerksomheten.65
16. januar 1884 satte så statsråd Munthe seg i sving, og beordret utsendt et hemmelige skriv til bataljonsjefene om saken, hvor han pekte
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på at fordi <<Vildlædte Mænd inden Landbefolkningen» kunne sette seg
i besittelse av bataljonens geværer, var det nødvendig å gjøre disse ubrukelige. Dette kunne lettest gjøres ved å ta ut boltene, og oppbevare dem
for seg selv. Da dette imidlertid måtte skje uten å vekke oppmerksomhet
og uten å bli omtalt i pressen, ville han be oberstløytnanten personlig,
og kun ved hjelp av en pålitelig mann, som adjutanten eller kvartermesteren, om å få dette gjort. Fordi boltene var like var det enkelt å sette
dem hurtig inn igjen, hvis man på kort varsel fikk bruk for geværene.
Hvor og hvordan boltene burde oppbevares, overlot han til oberstløytnanten å avgjøre.
I all stillhet ble beholdningene gjort ubrukelige ved Hedemarkens,
Numedals, Valdres, Hallingdals, Telemarkens og Østerdalens bataljon.
Det var bare sjefen ved Gudbrandsdalens bataljon som nektet å etterkomme denne ordren. Omtrent samtidig ble beholdningene ved festningene og ved Kongsberg Vaabenfabrik, Karl Johansvern og Fredriksvern ubrukeliggjort. Det betydde at det bare var de stående garnisonene
og kavaleriets Akershusske og Oplandske ridende J ægerkorps som
hadde intakte våpen. Om disse skriver Kaartvedt at «det kunne komme
på tale å mobilisere og bruke de beredne avdelinger i påkommende tilfelle, sammen med de garnisonerte avdelinger i hovedstaden og Kristiania bataljon».
Den militære korrespondansen i januar og februar gir sterke indikasjoner på at Kongen og regjeringen var inne på tanken om å arrestere
Venstre-ledelsen og sprenge riksretten og Stortinget med militær makt.
Det ble utarbeidet planer med dette formålet. I slutten av januar fikk
sjefen for Hedemarkens bataljon, oberstløytnant C.F. Lowzow, ordre
om dette for sine linjekompanier. I ordren, som ble gitt av sjefen for l.
Akershusske Infanteribrigade, generalmajor C.S. Grirnsgaard, het det at
det skulle holdes høy beredskap for det tilfelle at bataljonen ble satt inn
til «Ordenens Opretholdelse in'den Landet». Det var ønskelig at alt disponibelt befal «allerede paa Forhaand» var fordelt til de forskjellige
kompaniene, pelotonger og tropper. Oberstløytnanten skulle forsikre
seg om at befalet var pålitelig. Det skulle skje ved utsortering av de
uskikkede eller upålitelige, og deres navn skulle oppføres i listene med
kryss eller stjerne.
På det tidspunktet da riksrettsdommen falt, var det inngått en avtale
mellom kommandantskapet i Kristiania og politiet om samvirke. Kaartvedt skriver at brigadesjefene og amtmennene var blitt forsynt med sif-
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Tittelsiden og slutten på et opprop som før riksrettens sammentreden i 1884 ble
spredt blant soldater og andre våpenføre.

www.larsborgersrud.no

91
fer, det vil si at de var gitt en hemmelig militær betegnelse med tanke på
krigstilstand. General Wergeland hadde gitt ordre til oppsetting av feltartilleri i Kristiania, bemannet med elever fra Underofficersskolen. De
svære ammunisjonsbeholdningene som var oppbevart i magasinene på
Hovedøya, ble overført til Akershus festning. I Kristiania ble Jægerkorpset satt opp under generalmajor Ræders kommando, og i instruksene het det « .. . i Tilfælde af Udrykning til Assistance for det Civile
Ordensvern». For kavaleriet lød instruksen« ... Ordre ved evt. Rekvisisjon av Militær Assistance for den lovlige Ordens Opretholdelse».
Etter at riksrettsdommen var falt, kom en periode med febrilsk
gjennomprøving av handlingsalternativer. Å overse dommen ville føre til
bevilgningsnekting og påfølgende kaos . Da ville det i annen omgang
igjen bli et spørsmål om fysisk makt. I følge Kaartvedt antok regjeringen
at Folkevæbningssamlagene ville reise seg, men at det var usikkert på
hvilken side hær og marine kom til å stille seg. «Skal spørgsmaalet af.gjøres gjennom blodsudgydelse, vil det til alle tider blive et slemt minde.
Hvor længe vil det være muligt at holde denne tilstand?», spurte statsrådene, som ble stadig mer demoraliserte ettersom tiden gikk. Stilt overfor denne trusselen valgte Kongen og regjeringen å gi seg. Omsider ble
regjeringsoppdraget gitt til Venstres leder Johan Sverdrup. I Mina memoarer hudflettet Kongen sine norske statsråder, og roste sin venn,
general Munthe:
Men til något sådant manligt, modigt och, låt vara, vågsamt steg
kunde icke det stackars flertalet i mitt genombeskedligt byråkratisk
statsråd morska sig upp. En stor olycka var att armeedepartementets
chef generalmajor Munthe under sista veckorna farligt insjuknat och
aldrig mera uppstod från sin dodsbadd, ty hans hjalp och verksamhet hade just nu i framsta rummet påkallats.
Det hjalp ikke. Det var ikke mangel på vilje eller mot som hindret, men
frykten for borgerkrig. Dessuten kan det ha spilt inn at Kongen selv
vurderte de internasjonale forholdene som ugunstige. En henvendelse
om støtte var gått til Tyskland. Den tyske kansleren, Bismarck, støttet
statskupplanen, men var ikke entusiastisk for et felttog. Han forhørte
seg i april1884 med tsaren i St. Petersburg om mulighetene for et felles
tysk-russisk framstøt mot en omveltning i Norge. Da svaret var negativt,
trakk han følehornene tilbake.
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Slik ble den viktigste forfatningsmessige reformen i norsk historie
etter 1814, selve grunnpillaren i vårt demokratiske styresett, ikke
gjennomført ved hjelp av Forsvaret, men mot det. Opposisjonen valgte
en tredelt strategi for å gjøre utsiktene til en fredelig overgang best
mulige: Først å svekke hæren som indrepolitisk redskap ved å avvikle
borgervæpningen, så ved å undergrave dens karakter av klassehær ved å
tvinge igjennom alminnelig verneplikt, og sist ved å opprette motmakt
gjennom Folkevæbningssamlagene. Forsvarsledelsen og de øverste militære, derimot, konspirerte med kongemakten om statskupp og borgerkrig.
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Konspiratørene fra 1893
Kongen og generalenes nederlag i 1884 ble etterfulgt av en kongelig
militær boikottaksjon av det nye regimet. «Man måste ihågkomma, om
man vill vara rattvis, at annu icke garna någon valtankande och duglig
man bland det ho gre ·arme befalet skulle finnas villig att mottaga en
sådan plats inom det nya statsrådet», skrev Kongen triumferende, men
var taus om sitt eget ansvar. Ingen høye militære med kompetanse var
aktuelle som statsråder for hær og marine. I stedet synliggjorde Kongen
boikotten ved å utnevne Sverdrup til sjef for både marinedepartementet
og armedepartementet.
Seiren i 1884 ble heller ikke oppfattet som sikker og endelig innad i
Venstre. Sverdrup ønsket å dempe radikalismen og bøyde av for motstanden mot videre reformer, som innføring av alminnelig stemmerett.
Som ledd i disse kompromissene ønsket Sverdrup å legge om Venstres
militærpolitikk. Folkevæbningssamlagene hadde etter hans syn utspilt
sin rolle, fordi Venstre nå var kommet til makten. Dypere sett kan vi
spore en bekymring hos ham for at republikanske og nasjonale synspunkter kunne gjøre organisasjonen til noe mer enn et redskap for
Venstres kamp om makten. Riktignok hadde man underlagt samlagene
en streng kontroll. Husmenn, tjenestefolk og arbeidsfolk ble holdt utenfor. Men selv denne kontrollen var ingen garanti for Folkevæbningssamlagenes framtidige lojalitet til partiledelsen. I 1891 ble organisasjonen
slått sammen med den gamle Centralforeningen etter vedtak i Stortinget, i praksis et vedtak om nedleggelse.
Det er fortsatt et romantisk drag over minnene fra Folkevæbningssamlagene og «Rifleringen rundt Stortinget» i 1884. Mange har spurt
seg om ikke kampen for selvstendigheten kunne blitt sluttført på bajonettene til skytterlagene? Det er lite trolig at det kunne ha skjedd. Til
det var Venstres klassegrunnlag for snevert, Høyres valgmuligheter for
mange, arbeiderklassen for uengasjert, og viktigst, de militæres motstand var kompakt. Etter 1884 var borgerskapet splittet, og ikke forberedt på å ta sluttoppgjøret med Sverige. Grunnlaget var lagt, men tiden
var ennå ikke moden. Rifleringen var den parlamentariske revolusjonens
hær, verken mer eller mindre. Nå hadde den utspilt sin rolle og måtte
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erstattes av en væpning av folket, hvis man ville videre.
I militærspørsmålet sto den nasjonale bevegelsen overfor to store
problemer: For det første var de militære lederne på ulike nivåer kongetro og unionsvennlige. Et nytt sjokkeksempel på det lå rett rundt hjørnet. For det andre var Forsvarets tekniske utstyr og organisasjon foreldet. Våpenutviklingen hadde skjedd i voldsomme sprang fra midten
av hundreåret, i løpet av to-tre tiår skjedde det en større utvikling enn
på to hundre år. Av særlig stor betydning for forsvaret av Norge var den
kolossale revolusjonen innenfor sjøkrig, artilleri og infanterivåpen. En
krig mot en moderne svensk krigsmakt tillands og til vanns kunne ikke
føres uten en omfattende modernisering.
Opprustningen - to årsaker, to siktemål
Allerede på slutten av 1870-tallet hadde Venstre forberedt en plan for
folkevæpning, langt ut over rammene for Folkevæbningssamlagene. Planen, som gjerne er knyttet til Sverdrup og oberstløytnant A.D.S.
Hjorths navn, kom til realisering i hærordningen av 1887, som skapte et
militspreget forsvar hvor felthæren relativt sett utgjorde en mindre
andel av forsvaret enn tidligere. 66 Landstormreserven ble nå et regulært
tredje oppbud av de fire eldste årsklassene, og landvernet ble oppgradert med samme utstyr som linjen. I 1899 ble landvernet utvidet til seks
årsklasser. En ny lov om verneplikt utvidet tjenestetiden, og en annen
gjorde i 1897 slutt på den gamle bestemmelsen om at befolkningen i
Nord-Norge var utestengt fra militærtjeneste. Politisk lå den viktigste
endringen i nedtoningen av linjen, som Kongen etter Grunnloven kunne
bruke uten Stortingets samtykke, og i at vernepliktig befal i stort antall
ble hentet inn fra sivile yrker. Dessuten ble det lokale preget sterkere
enn tidligere. Denne nye hæren, med adskillig rett omtalt som landvernshæren, representerte en opprustning uten sidestykke siden 1814.
Opprustningen kan ikke forstås bare i lys av Venstres nasjonale
kamp. Den var også et resultat av en konservativ kampanje, i forlengelsen av en forsvarsagitasjon i Sverige, som hadde sammenheng med
generelle økonomiske og politiske forandringer ute i Europa. Historikerne har beskrevet århundreskiftet som gjennombruddet for imperialismens tidsalder. Det pågikk dyptgående økonomiske endringer i de
store kapitalistiske landene, hvor industri- og finanskapital smeltet sammen og skapte en ny aggressiv storkapitalisme, hvis interesser strakte seg
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langt utenfor den enkelte nasjonalstaten. Statsmaktene i disse landene
sto under innflytelse av ekspansive finansfyrster og imperiebyggere, som
fra 1880-årene var i gang med å dele opp verden i innflytelsessfærer.
Denne prosessen var i hovedsak fullført ved århundreskiftet. Konflikter
og mindre kriger om kolonier mellom stormaktene hørte fra nå av til
dagens internasjonale orden. En omfattende nyoppdeling, slik Tyskland,
den nye og svakeste av stormaktene, krevde, var bare mulig på bekostning av andre stormakter.
Det ble krigsrustninger i alle land i Europa, først sakte, så mer febrilsk rundt århundreskiftet. I Sverige hadde militærskandinavismen stimulert storsvenske drømmer om å gjenerobre Finland, og kongemakten
og generalene ønsket fortsatt å innlemme Norge. Man dyrket fortsatt
Sveriges stormaktstid, Gustaf Adolf og Karl 12, og hadde ikke til hensikt å innføre noe parlamentarisk demokrati. Elitene så på det norske
styret som ytterliggående demokratisk, uten tradisjon og med svak
kongemakt, og fryktet smitteeffekten. De beundret den sterke tyske
keisermakten, som fra 90-tallet fikk stor oppmerksomhet som følge av
den nye, lovende malmeksporten. Malmen la grunnlaget for en stabil
orientering av svensk utenrikspolitikk, og fikk følge av store våpenkontrakter til tysk rustningsindustri. Tyskland førte på sin side en aktiv politikk i Skandinavia i 90-årene, og noe av det keiserlige nådelyset falt også
på Norge, gjennom årvisse flåtebesøk i vestlandsfjordene av den raskt
ekspanderende keiserlige marinen. Ved slike anledninger markerte tyskerne gjerne en mytisk tilhørighet til landskapet, men slett ikke til den
politiske og nasjonale utviklingen. De norske idealene om parlamentarisk flertallsstyre, som med handelens vestorientering var hentet i Storbritannia, hadde man bare forakt til overs for i Berlin. Under krisen i
1893 tilbød keiseren Sverige å bruke den tyske marinen i en aksjon mot
Norge. Kong Oscar ønsket støtte, fordi han regnet den svenske hæren
som for svak til å klare en okkupasjon av Norge.
Opprustningskampanjen i Sverige førte til at landforsvaret ble utbygd med omfattende festningsverker, hæren med et moderne feltartilleri og marinen med store, havgående panserskip. Roy Andersen har vist
at det også i Norge ble agitert for unionsforsvaret, med faren fra Russland som begrunnelse. 67 Det norske militærapparatet skulle være
unionsforsvarets bakre linjer og flankeforsvar. Forsvarsforeningen ble
stiftet med dette som formål i 1886, og de ledende og drivende kreftene
var offiserer, noen av dem også fra Venstre. En av de viktigste kamp-
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sakene var å bygge opp en ny, havgående marine, som sammen med den
svenske skulle være i stand til å bamle opp med den russiske Østersjøflåten.
Panserskipskampanjen ble først møtt med skepsis i Venstre, naturlig
nok. I midten av 90-årene skiftet partiet mening. Komplottet i 1893 og
krisen med Sverige i 1895 gjorde det klart at det var nødvendig med et
moderne nasjonalt forsvar. Partiet tok opp flåteplanen og en rekke
andre tiltak og satset på at utbyggingen og moderniseringen av militærapparatet ville underminere de unions- og kongetro strømningene i offiserskorps og militærledelse. Lærdommene fra 1884 viste at den militære
makten lå til grunn for den politiske. Skulle man utløse den endelige
konflikten, som man kunne gjøre gjennom etableringen av et norsk
utenriksvesen, måtte man ha kontroll over de militære.
Forslaget om å opprette et norsk utenriksvesen var godt egnet til å
sluttføre selvstendighetskampen, Fordi unionen var en personalunion,
hadde den ikke noe felles utenriksstyre. I stedet skulle alle utenrikssaker
gå gjennom svensk UD og svensk diplomati. Ordningen var en påminnelse om at Norge var underordnet Sverige, en ydmykelse også for de
konservative i Norge, som lojalt forsvarte unionen utfra hule forutsetninger om likestilling. En mer praktisk grunn for misnøye var at næringslivets henvendelser måtte gå veien om det norske statsrådet i
Stockholm og svensk UD på veien til utlandet. Det var tungvint i en tid
med behov for initiativ og aktivitet på verdensmarkedet. En tredje
grunn til misnøye var at næringslivets behov for utenrikstjenester i stigende grad gikk i helt andre retninger enn dit svensk UD vendte sin
oppmerksomhet. Norske redere, industri og finansliv var orientert mot
skipsfarten og handelen vestover og til verdenshavene, mens det svenske
utenriksstyret i stigende grad orienterte seg mot Berlin og kontinentet.
De radikale rettet oppmerksomheten mot utenriksstyret fordi de
ikke lenger kunne akseptere noen form for svensk dominans. Derfor
samlet Venstre seg i 1891 bak kravet om et konsulatvesen, som første
ledd i etableringen av et eget norsk utenriksstyre. Partiet fikk igjen flertall i Stortinget, og brukte det til å bevilge til forberedende tiltak. Kongen nektet å godta vedtaket, og resultatet ble forfatningskriser sommeren
1892 og våren 1893. Det ble som i 1884 folkemøter og demonstrasjoner.
I april tvang Kongen og Høyre gjennom en mindretallsregjering fra
Høyre. Dermed var situasjonen svært lik den i 1884. Skulle Stortinget
tvinges i kne med makt?
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Nytt komplott
Omtrent samtidig som den nye regjeringen ble utnevnt, kom det et sensasjonelt oppslag i Verdens Gang som på kort tid spredde seg i hele den
radikale pressen. Det var blitt foretatt ekstraordinære, hemmelige militære tiltak rettet mot stortingsflertallet. Statskupplaner og forræderi av
høye offiserer var med ett på alles lepper. 13. mai 1893 ble saken tatt
opp i Stortinget av Venstrerepresentanten F.C. Prahl. Resultatet var i
første omgang en forsiktig bekreftelse fra forsvarsministeren. Stortinget
fortsatte imidlertid undersøkelsene, og nedsatte en undersøkelseskommisjon. Selv om den ikke kom helt til bunns i hva som hadde foregått,
ble den kilden til en rekke opplysninger som viste at det faktisk forelå et
militært komplott. Gjennom undersøkelsen kom også opplysninger om
de militære tiltakene i forbindelse med kupplanene i 1884. Vi kan på
dette grunnlaget danne oss et bilde av hovedtrekkene i det som skjedde.
Kongen skrev i Mina memoarer at bakgrunnen for det hele var en
merkbar uro i hovedstaden i tiden før statsrådskiftet. Det var, hevdet
Kongen, ikke bare det vanlige sosialisttoget l. mai som dette året hadde
vært mindre fredelig enn året før, men folkesammenstimlinger med et
eller annet tilfeldig utgangspunkt-som fant sted kveld etter kveld i ulike
deler av byen. Det forekom ganske alvorlige sammenstøt med politiet.
Tanken ledet helt naturlig til at det lå en politisk hensikt eller plan
under disse urolighetene. Kongen var bekymret, og i tilfelle et «politisk
uppror» i Kristiania, kunne han ikke stole på motet til enkelte av de
kommende statsrådene. Politimesteren var Kongen ikke fornøyd med,
og garnisonen i byen mente han var svak. Han satte derfor sjefen for
armekommandoen, generalmajor Carl G. With, i sving med «hemliga
forberedelser». Av disse kjenner vi til at generalmajor Hans J. Ræder
fikk ordre om å forsterke garnisonen med l. brigades skolekompani fra
Fredriksten i Fredrikshald. With kunne imidlertid ikke garantere
sikkerheten på Akershus, i havneområdet eller på Hovedøya, hvor de
store magasinene lå, uten at marinen ble satt inn. Admiral B.J.R. Karen
ble derfor satt inn i sakene, og på hans ordre satte verftssjefen i Horten,
Søren G. Otto, i gang rask utrustning av kanonbåter og torpedobåter
som skulle sendes til Kristiania.
Så startet problemene. Kongen skrev at «en radikal resande» oppdaget en av de ekstraordinære vaktpostene ved krigsskipene, og dermed
«straxt uppstamdes av hela den radikala pressen» hele historien. Kap-
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Revolverdr:unaet i Ma.rinekomu1andoen.
Til venstre admiral Koren som fugleskremsel, til høyre i aksjon i Kristiania i spissen for marinen. De fire revolverne og teksten «Revolverdramaet i Marinekommandoen>> er nok ment å illustrere at de kanonbåtene som skulle sendes til Kristiania fra Horten, ble ulovlig utrustet med
revolverkanoner. Krydseren, 27. mai 1893.

teinløytnant Tore Prytz Dahl, som har drøftet disse hendingene, mente
at Kongens rolle som den egentlige opphavsmann til sikkerhetstiltakene
var helt klar. Det kan imidlertid se ut som at Kongen mistet kontrollen
over det hele, i det minste for marinens vedkommende. Prytz Dahl fastslår at Kongen hadde full tiltro til de militære lederne og at det ikke
kunne være tvil om deres lojalitet overfor Kongen. Stortings- og pressedebatten under og etter avsløringene ble opphetet. Venstre, som først
nå innså alvoret, var ikke i stand til å utnytte provokasjonene til å føre
selvstendighetskampen til sin slutt. Men militærbudsjettet for 1893 ble
skåret ned, og gasjen til hærens referent i Stockholm ble strøket, i et forsøk på å gjøre det vanskeligere for Kongen å holde kontakten med militærledelsen i Norge. «l sjiilva huvudsaken vållade forandringen [. ..]just
ej någon forandring,» skrev Kongen i dagboken. Venstrerepresentanten,
N.O. Eng, foreslo å stryke hærens øvelser i 1893. «Hvad hjelper det,»
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spurte han, «at vi har en dyktig, utrustet Hær, hvis Geværene i farens
Stund blir gjort ubrukelige? Hvad hjælper det, at man har dygtige Soldater, hvis man har Officerer, hvis Mening er den, som offentlig udtalt,
at «hvis der bliver Krig med Sverige, så stikker jeg mit Sværd i Balgen?>»> Eng tenkte på et offentlig foredrag som kaptein F.O. Ingvaldstad hadde holdt, hvor han sa at «når uberettiget Strid fra norsk Side
framkaller Krig med Sverige, da vil jeg stikke mitt Sverd i Balgen, for jeg
vil ikke bære Sverd mot Sverige».
Forslaget om å stryke øvelsene ble vedtatt. Dilemmaet var at kampen
fortsatt ikke bare måtte føres mot den svenske staten, men også mot den
norske militærmakten. Venstre hadCle ingen våpenmakt å støtte seg på
som i 1884, og var ikke engang i stand til å fjerne militære ledere som
hadde kompromittert seg. Riktignok lyktes det via omveier å presse
admiral Koren ut i pensjon, tross Kongens protester. Koren skrev til
Kongen og forsikret om sin lojalitet. «l honom mistade marinen en
dugande man - svår att ersatta, och icke heller ersatt med den hederlige
men svage och sjuklige Ravn,» klaget Kongen. Og general With, som
Kongen selv pekte ut som hovedmannen bak konspirasjonene, «berordes icke det allraminsta darav.» Kongen roste Koren for at han tross sin
bitre skjebne ikke røpet sin kollega med et eneste åndedrag. Admiralens
avgang ga gjenklang helt til keiser Wilhelm i Tyskland, som kommenterte: «Det betyr krig og revolusjon!»68
Ettersom Kongen unnlot å ta konsekvensen av stortingsflertallets
syn, var det ikke mulig å komme videre uten våpenmakt. Sverige truet
med krig. Stortinget hadde 17. mai 1895 gjort vedtak om krigsforberedelser, men stemningen blant representantene var ikke moden for krig.
7. mai heiste Stortinget det hvite flagget og ba om forhandlinger. Det
innebar at kravet om norsk utenriksstyre ble skjøvet ut i framtiden. I
Sverige hadde man vært inne på tanken om å okkupere landet øst for
Glomma, og å blokkere viktige havner for å diktere unionsbetingelsene.
Unionskrisen i 1895 satte dype spor. Venstre så ingen annen vd ut av
uføret enn å ruste opp som til krig. De radikale på venstrefløyen i partiet, som før bare hadde sett de norske militære som redskap for svenskekongen, gikk nå i spissen for en modernisering av militærapparatet
uten sidestykke i moderne norsk historie. Utbyggingen av panserskipsflåten ble gjort til merkesak for unionsmotstanderne. Høyre og den militære ledelsen, som hele tiden hadde talt for opprusting av unionsforsvaret, og som hadde foreslått innkjøpene av panserskipene i sin tid, fant
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det nå nødvendig å innta et negativt standpunkt. Da forslaget om bevilgning til innkjøp av panserskipene kom opp til avstemning i Stortinget i 1895, stemte 51 av Høyres 55 representanter mot, men forslaget
ble likevel vedtatt.
Den militære ledelsen betraktet Venstres motiver, og dermed også
forseringen av bevilgningen, med skepsis. De militære hadde reist kravet om panserskipene som ledd i styrking av unionsforsvaret, først og
fremst mot Russland. Nå ble forslaget kjørt igjennom som et tiltak mot
Sverige. Morgenbladet kommenterte vedtaket 25. mai ved å peke på at
det fremdeles var de konservative kreftene som var mest forsvarsvennlige. Under tittelen «Svindel» skrev avisen: «Det er jo ikke længe siden
det radikale Partis betroede Mænd raabte «Hurra for et Norge, uden en
eneste Kaptein eller Løitnant» og stemte ned enhver Bevilgning der
kunde bragt vor Hær og Flaade paa Fode igien.»

Flaggstriden
Det er vanskelig å si i hvilken grad flertallet av de høyere offiserene endret oppfatning av unionsspørsmålet fram mot 1905. Den svenske historikeren Folke Lindberg skriver at generalstabssjef Nyquist i 1894 i fortrolighet forsikret at 90 % av offiserene og 20 % av underoffiserene var
kongetro og ville støtte en statskuppaksjon. 69 Noe liknende var tilfellet
for sjøoffiserene. I følge Tore Prytz Dahl ga ikke flertallet av sjøoffiserer
selvstendighetspolitikken sin tilslutning selv om de sjømilitære autoritetene måtte ta hensyn til den.7° Dette manifesterte seg så sent som i 1900
i «flaggsaken» i Det Sjømilitære Samfund, da det ble strid om hvorvidt
det rene koffardiflagget, etter den nye flaggloven, eller det gamle orlogsflagget med unionsmerket, skulle heises på samfunnsbygningen i Horten. På en generalforsamling som behandlet saken ble det satt fram forslag om at flaggstangen skulle tas ned dersom orlogsflagget ikke lenger
kunne heises. Til slutt ble det med stor majoritet vedtatt en uttalelse
som slo fast ønsket om å beholde det gamle flagget. Flaggstriden demonstrerte et toneangivende syn på unionsspørsmålet i marinen. Sjøoffiserene var i større grad enn hæroffiserene knyttet med mange bånd
til kongehuset og sine svenske offiserskolleger.
Samtidig er det klart at de store militære utbyggingsprosjektene som
ble satt i gang også fikk virkning. Fornyelser av feltartilleriet, et stort
byggeprogram for grensefestninger og kystbefestninger, innkjøpet av
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- ~.
Borgerlig patriotisme?
Sergeanten: <<Sig mig naa, 840, hvissom atte Dere naa hadde Vagt i Porten, aa det blei roft
<<Gefreider ut>>, hva ville D ere da gjøra?>>
840 (Sagfører): <<Jo, Hr. Sergant, da vilde jeg snarest muligt indtage en passende Plads og der
roligt, men bestemt afvente Begivenhedernes videre Udvikling>>.
<<Blaaboka>>, Korsaren, 8. juni 1897.

den nye panserskipsflåten og overgangen til det nye Krag-Jørgensengeværet, ga stillinger, prestisje, makt og tillit til Venstre på et profesjonelt grunnlag. Den åpne demonstrasjonspolitikken for unionen fra de
militæres side forsvant gradvis, og ble avløst av en fagmilitær argumentasjon for styrking av Forsvaret, som lot seg forene med Venstres politikk. Venstre ga på sin side etterhvert opp å presse gjennom en utrenskningskampanje av de illojale fra 1884 og 1893.
Men Kongen fortsatte å utnevne kongetro og unionstro offiserer i
sentrale stillinger og kommandoer. Han ga selv flere eksempler på hvordan han klarte å hindre at radikale offiserer ble utnevnt. Det vakte oppstyr i 1899 da han utnevnte Urban J.R. Børresen, en markert kongetro
marinekaptein, til kontreadmiral og sjef for Marinens Generalstab. En
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rekke høyere offiserer ble forbigått. I sine frittalende erindringer skrev
Børresen at det hadde gjort Kongen vondt å forbigå så mange eldre, fortjente offiserer, men at de befant seg i en brytningstid, og at det var best
å la de unge komme til før også de ble gamle.71 Børresen lovet å sette all
kraft inn «selv om det var for politiske ideer som jeg ikke helt sympatisette med», føyde han til. Forutsetningen for denne enestående karrieren var opprustningen av marinen, som gjorde den til en maktfaktor, og
utnevnelsene av toppsjefene ble strategiske politiske valg. Innsatsen 'var
kontrollen over marinen. I 1905 var Børresen sjef for panserskipsavdelingen og for kysteskadren, og det var hans høye beskytter, Kongen, som
hadde posisjonert ham.
I 1905 var antakelig de fleste sjøoffiserene fortsatt kongelojale. Så
sent som på våren 1905 markerte Samfundet sin troskap til kongemakten, skrev premierløytnant Rolf Scheen i 1934. 72 Det skjedde 3. mars
1905, da to norske sjøoffiserer fikk foretrede for H.K.H. prins Wilhelm.
Det var formannen i Sjømilitære Samfund, kommandørkaptein C.J.
Mørch, og medlem av bestyrelsen, artilleridirektør og kaptein H. Moe,
som hadde i oppdrag å overbringe prinsen en innbydelse til å bli æresmedlem av Samfundet. For prinsen var utnevnelsen et symbol på det
gode forhold mellom kongehus og offiserer. For marinen var det, tiden
tatt i betraktning, en ren demonstrasjon mot Stortinget.
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- Kapittel 7 -

Du er ikke begeistref3
Arbeiderbevegelsen i Norge sto på sidelinjen i kampen mot unionen,
den var overlatt til Venstre. Men arbeiderbevegelsen i Norge og Sverige
var slett ikke likegyldig til utfallet av striden, og dens holdning ble til
slutt viktigere enn både kanoner og panser.
Fred med Norge
Landsmøtet til Arbeiderpartiet i 1896 vedtok at det var nødvendig med
en systematisk agitasjon i Sverige for Norges rett til selvstendighet mot
de storsvenske krigsplanene. Uttalelsen pekte på at man måtte opplyse
og overbevise den vanlige svenske om de mange hindringene som var
lagt for Norges utvikling i unionen. Man protesterte mot krigsbevilgningene, og pekte på at bare det svenske folkets forståelse av forholdet
landene i mellom kunne trygge Norge mot overfall. Møtet sa seg tilfreds
med at partistyret 17. mai skulle arrangere offentlige møter i Stockholm
og Goteborg, og oppfordret styret til også neste 17. mai å søke svenske
partifellers bistand til lignende demonstrasjoner på flest mulig steder i
Sverige.
I denne politiske linjen viste det seg at nøkkelen til fredelig løsning
av unionsspørsmålet lå. Da krisen ble skjerpet våren og sommeren 1905,
etter at Stortinget hadde vedtatt å avsette Kongen og oppløse unionen,
drev det svenske sosialdemokratiet en intens agitasjon mot krigsplanene. Partiets linje kom til uttrykk i et opprop som ble sendt ut under
den kritiske fasen av Karlstadforhandlingene, med håp om at den svenske arbeiderklassen viste seg situasjonen voksen. Det ville prege forholdet mellom de to folkene i årtier framover. Det norske folket, som
hadde valgt Stortinget med alminnelig stemmerett, hadde besluttet å tre
ut av unionen. Sveriges arbeidende folk hadde hittil enstemmig samlet
seg under parolen «Rettferdighet for Norge! Fred med Norge!» Nå ble
kravet om rettferdighet det samme som uten forbehold å godkjenne det
norske folks selvbestemmelsesrett, og deretter uten omsvøp å anerkjenne dets selvstendighet. Bare da, avsluttet oppropet, kunne man med
full trygghet kreve: Fred med Norge!
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Den svenske arbeiderbevegelsens støtte vakte internasjonal oppmerksomhet. Til og med Lenin framhevet fra sitt eksil i Sveits de svenske
arbeiderne for deres internasjonalisme, og skrev at de hadde bevist at
de, tross alle omskiftelser i borgerlig politikk, var i stand til å bevare og
forsvare fullt likeverd og solidaritet mellom arbeiderne i begge nasjoner.
For Arbeiderpartiet i Norge var ikke problemet å være mot krig, men
hva det skulle gjøre hvis det ble krig. Partiet sto offisielt på den marxistiske parolen om folkevæpning, men enigheten var ikke særlig dyp. En
stor del av partiets ledelse og stortingsgruppe ga reservasjonsløs støtte
til Venstres militærpolitiske linje, og vurderte ikke hva ~an skulle gjøre
hvis forsvaret brøt sammen etter angrep og landet ble okkupert. Dermed ga partiledelsen indirekte næring til pasifistiske strømninger, som
ønsket at partiet skulle gå mot militarismen «i alle dens former». I 1906
forkastet et flertall på landsmøtet folkevæpningsposten, og vedtok den
internasjonale pasifistiske parolen om «militarismens avskaffelse og
oprettelse av internasjonale voldgiftsdomstolen>. At partiet i 1905 vaklet
mellom avhengighet av Venstre og ren pasifisme kunne fått store konsekvenser om det hadde blitt krig.
Den svenske arbeiderbevegelsens gjennomslag hang sammen med at det fortsatt ikke var parlamentarisk demokrati i Sverige, den sterke personlige kongemakten skapte ustabile politiske forhold. Det viste de
harde klassestridene i tiden rett før 1905 , og ikke minst opptrappingen
videre fram til storstreiken i 1909. Styrking av demokratiet for Norge
måtte styrke demokratiet i Sverige. Det var grunnen til den voldsomme
sprengkniften konsulatsaken fikk. Kongemakten kunne ikke bøye kne
for demokratiet i Norge uten også å måtte bukke i Sverige. Da kravet
om et eget norsk konsulatvesen ble fremmet i Stortinget i 1895, svarte
den svenske riksdagen med å gi Kongen fullmakt til å bruke militærmakt for å hindre en revolusjon i Norge mot unionen . Den svenske
generalstaben hadde utarbeidet en Fålttogplan Vå.st, som ble forberedt
satt ut i livet. I 1895 hadde Venstre bøyd av, stilt overfor utsiktene til
krig. Da konsulatsaken kom opp igjen i 1905 , var det like umulig for
Kongen å sanksjonere loven. Historikeren Jostein Nerbøvik pekte i
Norsk historie 1870-1905 på at sanksjon av konsulatsaken aldri kunne
komme på tale. Det ville ha ødelagt kongemakten ikke bare i Norge,
som likevel var tapt, men også i Sverige. Kongen kunne etter 7. juni ikke
lenger tale svensk til nordmennene, men kunne så sent som i 1914 fortsatt tale kongelig til svenskene.
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Forkjemperne for demokrati i Sverige hadde derfor ingen problemer
med å forklare hvorfor det ikke var jevnbyrdighet i unionen, og kunne
gi makthaverne skylden for at unionen havarerte, uten selv å ta avstand
fra den . Dette ga massekampanjen mot angrepsplanene en voldsom
gjennomslagskraft. Aldri før hadde det vært slike protester mot militære
utenlandsprosjekter, som det hadde vært mange av i svensk historie.
Situasjonen avspeilte at politiske endringer lå i luften i Sverige.
Også internasjonalt hadde den svenske unionspolitikken usikre kort
på hånden. Rustningsforberedelsene til. verdenskrigen var i full gang,
men de taktiske alliansene var ikke klare. Det betydde at stormaktene
ennå hadde felles interesser av ikke å la en lokalkonflikt utløse en storkrig. Samtidig var svensk politikk i stigende grad orientert mot Tyskland, som følge av malmeksport og tysk deltakelse i industrialiseringen i
Sverige. Dermed var Storbritannia interessert i å svekke Sveriges stilling
i Skandinavia, og det kunne best skje ved at unionen ble opphevd. Russland hadde i årtier støttet unionen, på tross av svensk revansjisme i
spørsmålet om Finland. I 1905 sto imidlertid det tsaristiske despotiet på
vaklende føtter. Den endelige løsningen av unionsspørsmålet forutsatte
at enda en brikke måtte falle på plass i Norge. Unionstilhengerne
hadde, særlig før 1884, men også noe senere, sett unionen som en
garanti mot arbeiderbevegelsen og revolusjonen. De gamle partiskillene
mellom Venstr~ og Høyre uttrykte uenighetene i synet på unionen, ikke
på arbeiderbevegelsen. Rundt århundreskiftet stilnet unionsstriden av,
og det reiste seg en bevegelse både i Venstre og Høyre, med Bergensrederen og den tidligere Venstremannen, Christian Michelsen, i spissen,
for at partiene måtte samles mot arbeiderbevegelsen. Det var en sak
med militære aspekter. Det var stadig arbeideruro, og militær inngripen
var det voksende behov for, som i Tromsø i 1902, og i Dunderlandsdalen, Mehavn og Larvik i 1903 . I Nord-Norge, hvor politiet var svakt
utbygd, drev myndighetene en egen form for kanonbåtdiplomati overfor kystbefolkningen. Denne stadige bruken av militære ved indre konflikter berørte flere ganger innbyggere av utenlandske nasjonaliteter, og
i særlig grad utenlandske forretningsmenn. Noen ganger trodde regjeringen at uten,landske agenter sto bak urolighetene.
Selv om det var regjeringen i Kristiania som iverksatte militæraksjoner, så var kongemakten fortsatt øverste militære ledelse, og mente seg
berettiget til å ha det siste ordet også i slike saker. Men den lå langt
borte fra norsk virkelighet. I det daglige behøvde ikke det bety så mye,
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men det kunne ikke utelukkes at det var interesse i Sverige om og hvor
norske mobiliseringslagre var ubrukeliggjort av hensyn til indre trusler,
slik vi vet det var tidligere. Av hensyn til den indre trusselen fra arbeiderbevegelsen var altså unionens militære organisering ikke til noen
nytte for næringslivet, og heller ikke for norske myndigheter. Stillheten
i unionskampen måtte også av disse grunnene bli kortvarig, før kampen
blusset opp igjen, med ny borgerlig splittelse. Drømmen om borgerlig
samling kunne ikke virkeliggjøres før unionsspørsmålet var løst. Professor Rolf Danielsen peker i Samlingspartiet og unionen på at Halvdan
Koht på slutten av 1930-årene framholdt at unionen måtte falle fordi
den var blitt en hindring for en.fri utfoldelse av det norske demokrati.
Danielsen føyer til at unionen måtte falle også fordi den var blitt en
hindring for en samling av de konservative. Utsagnet må suppleres med
ytterligere en faktor av betydning for borgerlig vurdering av unionen:
Fra 1897 mistet norsk næringsliv alle økonomiske fordeler av unionen,
da Sverige av proteksjonistiske grunner i 1895 sa opp den såkalte
mellomriksloven. Etter 1870 hadde loven ført til en tollunion, med fritt
varebytte med Norge. Svenske myndigheter forsto ikke rekkevidden av
å svikte sine økonomiske allierte i Norge.
Valgene i Norge i 1903 hadde brakt en høyreliberal regjering til makten, under Høyres formann, unionstilhengeren Georg F. Hagerup.
Dette ble i Sverige tatt til inntekt for at tiden var inne til å stramme til.
En rekke krav om norsk underordning i unionen ble nå fremmet. Disse
kravene, også kalt lydrikepunktene, var umulige å godta i Norge, hvor
de politiske partiene kom under press fra en sterkt voksende patriotisk
bølge. I mars 1905 ble regjeringen skiftet ut med en borgerlig samlingsregjering under ledelse av Michelsen. Stortinget nedsatte en spesialkomite for å få løst konsulatsaken. På grunnlag av komiteens innstilling
vedtok Stortinget å opprette et eget norsk konsulatvesen. Da Kongen
nektet å sanksjonere, fattet Stortinget 7. juni vedtak om at Kongen ikke
lenger var norsk konge, og at foreningen med Sverige som følge av det
var oppløst.
At stortingsvedtaket uttrykte en generell oppfatning viste folkeavstemningen etterpå. Bare 184 stemte mot oppløsningen av unionen,
mens 368 208 stemte for. Etter tre ukers forhandlinger i Karlstad, ble
endelig unionsoppløsningen godkjent også av den svenske riksdagen.
Men før det hadde skjedd, hadde det vært i gang et spill fra sterke krefter i Sverige som presset på for å provosere fram en angrepskrig mot
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Norge. I Karlstad krevde de svenske forhandlerne at de norske grensefestningene skulle legges ned, av mange i Norge oppfattet som et krav
om å legge grensen åpen. Helt umulig å godta var kravet om å legge ned
Kongsvinger festning. Det ville åpne den beste og korteste innfallsveien
for den svenske hæren mot Kristiania. Det svenske presset var til tider
så sterkt, skrev Norges forhandler og første utenriksminister, Jørgen G .
Løvland, at han satt med klokka i hånda for å registrere det nøyaktige
tidspunktet for krigsutbruddet.

Falttogplan Vast
Sverige måtte til slutt fire på kravet om nedlegging av Kongsvinger festning. Likevel var det vanskelig å svelge Karlstadoverenskomsten i Norge.
Hele den østlige festningslinjen fra Fredriksten til Kongsvinger skulle
legges ned, med unntak av Kongsvinger og det gamle festningsanlegget
på Fredriksten.
Det ble ikke krig. Men hva var grunnen? I Forsvarets rolle i Norges
historie er forklaringen at Forsvaret var sterkt. Artillerioberst H. Georg
J. Stang får ros for sin innsats som forsvarsminister 1900-03 . Men det er
grunn til å minne om at denne rosen ble ham til del først lenge etter
hans død. I hans levetid og hans samtid ble han sterkt angrepet av
Høyre og av konservative offiserer. En annen viktig radikal offiser som
ble æresskjelt i sin samtid var Christian Sparre. Han spilte en nøkkelrolle under hendingene i 1905. Sparre var fram til 1900 kommandørkaptein i marinen. I 1895 hadde han fått reprimande av forsvarsministeren for en artikkel i Dagbladet, om at Norge måtte forberede seg på
invasjon fra Sverige.74 I 1900 ble han, til kong Oscar 2.s sterke misnøye,
foreslått utnevnt til sjef for sjøkrigsskolen. Hans mål var å gjøre marinen
til et redskap for Stortinget.
Tankegangen bak den svenske Fåittogpla n Vdst var at den norske
hæren skulle omgås gjennom et angrep direkte mot Kristiania over
grensen i Kongsvingertraktene. Her skulle det settes inn en svensk
styrke som var like sterk som hele den norske hæren til sammen. De
norske styrkene i Trøndelag og i Østfold skulle utmanøvreres. Dette
hovedprinsippet var forsterket i 1905. Tidens strategiske tenkning tilsa
at en overlegen styrkekonsentrasjon kunne gi en rask avgjørelse. Det var
nødvendig for at stormaktene ikke skulle rekke å gripe inn, og fordi den
svenske hæren ikke hadde utrustning for et vinterfelttog i 1905.
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Russland ga Sverige støtte i unionsstriden, men ble oppfattet som en
upålitelig alliert. Russisk utenrikspolitikk hadde skapt frykt i Sverige for
anneksjoner i nordområdene, både på svensk og norsk område. De
svenske felttogplanene mot Norge hadde vært nødt til å ta hensyn til
den russiske faren. Store festningsanlegg var reist i Nord- og MidtSverige, som b andt betydelige svenske styrker som sikring mot russisk
angrep . Vesentlige deler av den svenske flåten måtte bindes til Østersjøen. Også den norske opprustningen ble i Sverige sett på som et tilskudd til unionens forsvar mot Russland, og fikk støtte i det konservative Norge. Dette militærpolitiske bildet endret seg imidlertid dramatisk
i 1905 . Tsarrikets ekspansjon i Det fjerne østen førte til krig mot Japan,
og den russiske Østersjøflåten forlot sin hjemmehavn i St. Petersburg i
en antatt paradeseilas kloden rundt. Ganske overraskende ble flåten
ødelagt i slaget ved Tsusjima 27 .- 28 . mai 1905 utenfor Korea. Etter
Tsusjima ble unionsforsvarets legitimitet med ett borte, men også - i
forhold til striden med Norge- en mektig alliert med Sverige. En borgerlig, demokratisk revolusjon feide over tsarriket, og i Finland ble selvstendighetsfanen igjen heist. Den samlede svenske forsvarsmakten ble
dermed frigjort for eventyret i vest.
Sett fra det opprørske Norge, skapte tsarrikets sammenbrudd for
første gang på 50 år en gunstig internasjonal situasjon. Den åpningen
som Marcus Thrane så lukke seg igjen etter kontrarevolusjonene i 1851,
var nå endelig tilbake.

Strid om posisjonering og forsvarsplaner
Den svenske forsvarsledelsen mente at Sveriges militære situasjon nå var
blitt gunstigere enn de forutsetningene som lå til grunn for felttogplanen. Hovedangrepsstyrken ble styrket ytterligere, og fordi den svenske
panserskipsflåten kunne trekkes ut av Østersjøen, kunne marineledelsen
i all hemmelighet forberede en dristig amfibieoperasjon, for å utflankere
hele det norske grenseforsvaret. Flåten skulle overføre en kombinert
svensk styrke - Bohusdetasjementet - til Vestfoldkysten, for å senke de
norske panserskipene. Deretter lå veien til Kristiania åpen. På vestsiden
av Kristianiafjorden sto det bare mindre norske styrker.
P å norsk side ble det fø rt en offentlig debatt om forsvarsplanene fra
slutten av 1890-tallet. En hurtigarbeidende komite i forsvaret avla i
1900 en plan for oppbygging av en framskutt befestningslinje langs
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Rødnesvassdraget og en tilbaketrukket befestningslinje langs Glomma,
forsterket av et eget posisjonsartilleri. For å svekke motstanden fra kongemakten og dens norske allierte ble planen begrunnet med unionsforsvaret.75 Da Stang ble forsvarsminister i 1900 satte han igang utbyggingen, med den klare forutsetning at mannskapene til posisjonsartilleriet
skulle komme fra landsstormen, og utnevnelsene unndras kongens kommando.** Med støtte i radikaliseringen av Venstre under valget i 1900 og
mot skepsis fra Høyre, startet arbeidene i høyt tempo. En liknende fornyelse av feltartilleriet ble presset gjennom. Konservative offiserer og
forsvarspolitikere kom med motargumenter, men deres forsøk på å
stoppe prosjektene mislyktes.
I et forsøk på å svekke Kongens kontroll over militære utnevnelser
ble hele den militære toppledelsen omorganisert, med voldsom motstand som følge. Kong Oscar hadde manøvrert unionsvennen Børresen
inn i stillingen som admiralstabssjef, og i praksis fungerte han som kommanderende admiral, fordi admiral G .F. von Krogh var blitt uhelbredelig syk, og var ute av tjeneste. Venstre svarte ved å gjøre kommandørkaptein Sparre til norsk statsråd i Stockholm, for i neste omgang å
forsøke å tvinge Kongen til å godta ham som forsvarsminister. Kongen
hadde forsøkt å stoppe Sparres karriere. Men da oberstløytnant Stang,
etter påtrykk fra hæren, ble godtatt som forsvarsminister av kronprinsregenten, ble det vanskelig i annen omgang å trenere regjeringens ønske
om å utnevne Sparre til kommanderende admiral og viseadmiral. I
hæren ble det motsatt. Da Kongen insisterte på at den unionsvennlige
generalmajor Hans P. L'orange skulle utnevnes til KG og generalløytnant, måtte han godta at Venstres oberst Hakon B. Hansen ble utnevnt
til generalmajor og generalstabssjef. Venstre hadde dermed plassert to
av sine toppmilitære i nøkkelposisjoner. Sparre passet på Børresen, og
så lenge Venstre hadde regjeringen kunne Stang passe på L' orange. Men
i 1905 kom Forsvarsdepartementet under høyremannen generalmajor
Christian W.B.E. Olssøns ledelse.
Både i hæren og i marinen var det nå duket for personstrid og rivalisering. At konfliktene ble hardest i marinen, hang sammen med flere
forhold. Børresen var ikke bare en innbitt unionstilhenger, men også en
svært ærekjær offiser, og følte seg forbigått av den to år yngre Sparre.
Men viktigst var nok at marinen spilte en mye viktigere rolle i hendingene i 1905 enn det som er vanlig å anta. Marinen symboliserte dessuten, i langt større grad enn hæren, unionsforsvaret. Børresen foraktet
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idealistene Sparre og Stang, som i hans øyne ødela de gamle tradisjonene og unionens prestisje. I den liberale pressen ble han et takknemlig
offer for karikaturtegnerne.
I den svenske krigsagitasjonen ble det hevdet at grensefestningene
kunne brukes til angrep på svensk jord. Det var i strid med enkle fakta.
Komplekset var strengt defensivt. At panserskipene kunne brukes til
angrep, var lettere å forstå, selv om de var mindre og færre enn de
svenske. Slik grensefestningsprosjektet framsto ferdigstilt i 1905 , besto
det av landfestninger som strakte seg fra Fredrikshald til Kongsvinger i
to linjer. Den første linjen besto av Fredriksten festning i Fredrikshald,
Ørje fort, Rødnes fort, Urskog fort og Kongsvinger festning. Bak denne
linjen kom Glommenlinjen. Den besto av et mer eller mindre sammenhengende nett av skanser, mindre utbygde stillinger og fort fra Fredrikstad til Fetsund, som fulgte Glomma, og som hadde de to ytterpunktene
Fredrikshald og Kongsvinger felles med grenselinjen.
Grensefestningene skulle bremse svensk framrykking på veiene fra
Sverige mot Kristiania, og Stang hadde opprinnelig tenkt at de skulle
klare seg uten store infanteriavdelinger. Nytten av dem baserte seg på at
norsk festningsskyts, fortifikasjonskunst og feltartilleri hadde et teknisk
forsprang på svensk feltartilleri. Men allerede på sommeren 1905 var
det svenske artilleriet i ferd med å ta igjen forspranget. Forsvarsminister
Olssøn, forsvarsministeren i 1905, var skeptisk til festningene . Ved mobilisering måtte de forsterkes med betydelig infanteristøtte, mente han.
I Stortinget la han fram hvilke alvorlige konsekvenser dette ville få for
hæren. For at festningene hver for seg ikke skulle bli omgått og tatt i
ryggen, måtte store infanteristyrker fordeles til nærforsvar. Det svekket
forsvaret i dybden, mente han. Forsvaret måtte ha reserver å sette inn
mot et gjennombrudd ved Glomma. Hvis fienden angrep ved Elverum
ville dessuten hele festningskomplekset bli omgått. Det betydde at alle
linje- og landstormavdelingene på Østlandet ville bli bundet til forsvaret
av festningene. Reserver til å stoppe et gjennomb!1ldd måtte hentes fra
Vestlandet, og det ville det ikke bli tid til, mente Olssøn.
Men Olssøn og Stang argumenterte med forskjellige forutsetninger.
Olssøn la til grunn eksistensen av et lojalt offiserskorps, som Stang tvilte
på fantes . I motsetning til Olssøn, hørte Stang til den lille gruppen radikale offiserer som hadde stått mot majoriteten i en årrekke, og ikke latt
seg knekke. Han mente trolig at en rekke av hans kolleger i en konflikt
ville være lojale mot Kongen, ikke mot Stortinget. Det var også grunnen
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Den planlagte oppmarsjen i østlandsområdet i 1905 . Den norske hæren (firkanter) er disponert med hovedtyngden til innfallsvegen Fredrikshald-Kristiania. Hovedtyngden av grensefestningene (stjerner) ligger i midtre og søndre deler av samme område. Det svenske angrepet
(piler) er gruppert med hovedtyngden mot innfallsvegen Kongsvinger-Kristiania. Legg merke
til planen om Bohusdetasjementet til Vestfoldkysten. Det strategiske grunnprinsippet i den
svenske planen var å omgå og innringe de norske forsvarsmidlene. På kartet er tegnet inn den
nøytralitetssonen som ble opprettet etter Karlstad-forhandlingene.
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til at han som forsvarsminister hadde opprettet et eget posisjonsartilleri
utenfor festningsartilleriet og feltartilleriet. De over 3000 mannskapene
til dette posisjonsartilleriet var nettopp hentet fra årsklassene tillandsstormen, for å unngå problemer med kongelojaliteten i linjen, tildels
også i landvernet.
Mens man på norsk side vurderte i hvilken utstrekning hæren skulle
planlegges brukt i forsvaret av festningene i Østfold, forberedte den
svenske hæren sitt støt over grensen i Kongsvinger-traktene. Samtidig
skulle svenske styrker landsettes på vestsiden av Kristianiafjorden, som
lå rensket for norske tropper. Marineskribenten L. Leiditz pekte 50 år
senere på den bemerkelsesverdige, offensive ånden som lå til grunn for
de svenske angr~psplanene. 7 6 Hvis grensefestningene skulle by på motstand av betydning, skulle observasjonskorpsene etterlates ved festningene, mens felthæren hurtigst mulig rykket videre over G lomma. Men
det var særlig grunn til å feste oppmerksomhet ved det såkalte Bohusdetasjementet, som skulle overføres på den svenske flåten til Melsomvik
i Vestfold. Med basis i Melsomvik ville veien ligge åpen til Kristiania, og
det gammeldags befestede Horten med marinens hovedanlegg ville lett
kunne tas fra landsiden.***

Admirals tri den
Konflikten mellom Sparre og Børresen tårnet seg opp i en alvorlig lederkrise nettopp mens situasjonen gikk mot krigsutbrudd. Forhandlingene
i Karlstad begynte 31. august, men kjørte seg fast. De svenske forhandlerne krevde at grensefestningene skulle rives ned. I Norge ble det oppfattet som opptakten til brudd og militært angrep. Kravene om demilitarisering av byene Fredrikshald og Kongsvinger var uakseptable.
Alvoret i situasjonen ble understreket av at 50 000 mann av den svenske
hæren dagen før, 30. august, rykket inn til repetisjonsøvelser. Den svenske flåten var allerede fra tidlig i juli trukket sammen ved Goteborg. De
første dagene av september, på samme tid som de svenske forhandlerne
la fram de harde kravene sine, inntok flåten framskutte posisjoner ved
Stromstad. Der lå den klar 12. og 13. september. Om morgenen 13. september fattet den norske regjeringen vedtak om delvis mobilisering. I
løpet av 16. og 18. september sto 22 563 soldater marsjklare. Marinen
ble mobilisert i sin helhet, og panserskipseskadren ble på Sparres ordre
samlet i Melsomvik, målet for den svenske landgangsoperasjonen.
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Kongen utnevnte i 1899 marinekaptein
Urban].R. Børresen (1857-1943) til kontreadmiral og sjef for marinens generalstab, og
sikret seg dermed at Norges første virkelige marine etter 1814 fikk en kongetro
unionsvenn som eskadresjef. Med forvissning om at han hadde Kongen i ryggen
desavuerte Børresen vedtaket om disponeringen av marinen i 1905 og underslo
operasjonsordren til panserskipss jefene
under mobiliseringen. I avisene avslørte
han forsvarsplanen for all verden samtidig
som han skåret billig popularitet med forslag om å angripe svenskene.

Børresen heiste flagget som eskadresjef for panserskipene 2. september.
Med sin sympati for kongemakten så han med motvilje på det som nå
skjedde. Han hadde demonstrert sin uvilje senest ved feiringen av 17.
mai i Horten, som var marinens hovedstasjon. 17. maikomiteen i byen
ønsket at marinen skulle være til stede og kaste glans over dagen. Børresen var av en annen .mening, og 15. mai lot han panserskipene løpe ut.
Det ble stort rabalder i byen. Enden på det hele var at han måtte la panserskipet Tordenskiold vende tilbake. Men 17 . maikomiteen var ikke
fornøyd, og det vanket hard kritikk i avisene. En uke etter slo Børresen
sint tilbake med en sjokkerende avisartikkel hvor han røpet forsvarsplanen for Kristianiafjorden. Den var vedtatt i forsvarskommisjonen fire
uker tidligere. 77 Det var et overtramp uten sidestykke fra en så høy sjef,
og det under mobilisering. Han fikk en reprimande, men statsråden,
Olssøn, lot ham beholde kommandoen. Senere skrev Børresen at det
ikke hadde vært med glede de halte ned det gamle orlogsflagget med
unionsmerket og heiste det nye, til kanonenes salutt. Musikken spilte fedrelandssangen, flaggkapteinen ledet et firdobbelt hurra fo r det nye
flagget og Børresen sluttet selv med et «Gud bevare fedrelandet» - før
het det «kongen og fedrelandet». Så kom kommandør Gustav C.O.R.
Gade ombord til ham, og konstaterte at han slett ikke var begeistret.
Børresen antok at det var gjensidig, og at Gade ville sondere terrenget i
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en annens sjel. Børresen var ikke glad for oppløsningen av unionen.
Han kunne ikke se en fiende i sin kollega og venn etter mange års felles
sommerøvelser, admiral Wilhelm Dyrssen, som var sjef på det svenske
flaggskipet Aran.
Men ble det krig hadde Børresen bestemte meninger om hvordan
sjøkrigen mot den svenske eskadren skulle føres. Han kjente både flåten
og de svenske skipssjefene, og hadde vært med dem på øvelser kort tid
før. De svenske panserskipene var større, bedre utstyrt og over dobbelt
så mange som de norske, men overlegenheten var ikke større enn at den
kunne utliknes ved bedre manøvrering, mente Børresen. I denne ånden
utarbeidet han en plan om å utflankere den svenske flåten i Skagerak og
å angripe Goteborg. Planen kunne oppfattes som en revansje for Tordenskiolds mislykkede angrep mot byen i 1717. I dag vet vi at samtidig
som Børresen klekket ut dette prosjektet, drev den svenske flåten med
landgangsøvelser ved Lysekil. Børresen trodde at eskadren skulle engasjere de norske panserskipene i et avgjørende sjøslag, og forsto ikke at
deres oppgave var å få den svenske landgangsstyrken uskadd over til
Vestfoldkysten. Prøvde Børresen å utflankere dem ville han i virkeligheten åpne kysten for den svenske landgangen.
Sparre delte ikke Børresens oppfatninger. Han var redd for at den
norske flåten skulle bli avskåret fra baseområdet i Melsomvik, og at en
for dristig taktikk ville åpne Kristianiafjorden for den svenske flåten .
Det ser heller ikke ut til at han delte Børresens vurdering av det taktiske
styrkeforholdet. Angrepsplanene mot Goteborg vurderte han som den
villeste eventyrpolitikk, som kunne sette hele det norske Forsvaret i
fare. Vi vet ikke om Sparre kjente tillandgangsplanene i Melsomvik.
Men hans etterlatte papirer viser at hans frykt for et svensk marinekupp
mot norske havner ikke var uten grunn. Bare noen måneder tidligere,
mens den høyre-liberale koalisjonsregjeringen under Georg F. Hagerup
forhandlet om konsulatvesen og lydrikepunkter, var det trumfet
gjennom tiltak som kunne tydes som forberedelser i en slik retning. Ved
kongelig resolusjon av 23. april 1904 var det fastsatt nye bestemmelser
om fremmede krigsskips adgang til norske havner. Reglene skulle erstatte gamle regler fra 1854, som hadde hatt til hensikt å hindre russiske
skip nødhavn under Krimkrigen. Saken var oppe i 1899, men ble utsatt
på kongelig initiativ under Venstreregjeringen Steen.
At endringene innebar et kupp ble først klart da Forsvarsdepartementet 22 . juni 1904 informerte kommanderende admiral om at svenske
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Den radikale republikaneren, viceadmiralen og kommanderende admiral i 1905,
Christian Sparre (1859-1940), hadde på
1890-tallet gått i spissen for å kjøpe inn
moderne panserskip som ledd i invasjonsforsvaret mot Sverige. Som mottrekk
hadde Kongen utnevnt en unions- og kongetro eskadresjef (Børresen) og flere skipssjefer av samme holdning. I 1905 var det
følgelig en ytterst farlig situasjon i marinen.
Sparre forsøkte å holde eskadren nær dens
base i Melsomvik i Tønsbergfjorden, for å
skape vanskeligheter ved svensk landgang.
Uten hæren kunne en ikke vinne en krig
med svenskene, men Sparre visste at marinen kunne tape den.

krigsskip, uansett antall, type og styrke, kunne løpe inn i norske havner
uten å innhente tillatelse på forhånd. Sparre protesterte, og pekte på de
alvorlige militære konsekvensene av forslaget .78 Men departementet avviste protestene. Sparre hevdet da at siden hans stillingsinstruks var å
ivareta landets forsvar, kunne han ikke medvirke til å iverksette ordningen, og henstilte på det sterkeste å revurdere bestemmelsen.7 9 I en
tilføyelse noen dager senere kom han med flere argumenter.80 Men 16.
september 1904 skrev det svenske Sjøforsvarsdepartementets kommandoekspedisjon at endringene var iverksatt, og at svenske krigsskips
anløp i norske havner ville skje i henhold til endringene, og «så vidt
mojligt i forvag meddelas». 81 22. september ble Sparre pålagt å utarbeide instruks for hvordan militære sjefer skulle medvirke ved slike
anløp. Denne gangen sendte han ut den etterlyste instruksen. Men i et
skriv 27. september ba han om at saken måtte tas opp igjen, med henvisning til at departementet hadde feilinformert Stortinget om at kommimderende admiral støttet endringene. Han forlangte at hans bemerkninger ble vedlagt regjeringsprotokollen ved oversendelse til Stortinget.
I ly av disse regelendringene kunne den svenske marine i ro og fred
seile inn i norsk havn uten varsel, i dette tilfelle Melsomvik, og stedlige
norske militære sjefer på fartøyer og festninger var uttrykkelig instruert ·
om ikke å sette seg til motverge. Hvilket spill som lå bak Forsvarsdepar-
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tementets medvirkning til disse tiltakene i 1904 er ikke klarlagt. Fra
svensk side er det nærliggende å tolke dem som ledd i forberedelser til
en landgangsoperasjon. Ettertiden har vist at Sparres vurdering av situasjonen lå nær virkeligheten. Han visste at han ikke hadde kontroll over
Børresen. Det var det trolig Kongen som hadde.
Disse forutsetningene må legges til grunn når vi skal vurdere de ordrene Sparre utstedte til panserskipsavdelingen under mobiliseringen, og
som i realiteten begrenset eskadresjefens handlefrihet. For det første ga
han ordre om at ild ikke skulle åpnes på for store avstander, hvilket begrenset Børresens frihet til å oppsøke og angripe den svenske flåten i
rom sjø. 5. september beordret han Børresen til å gjøre fartøysjefene
strengt oppmerksom på at de hver for seg var ansvarlige for at de ikke
ble avskåret fra basen. Børresen forsøkte senere å hevde at ordren var
stilt over hans hode, men det var ikke tilfelle. 82 Det var altså forsvaret av
Melsomvik og fjordene rriellom Larvik, Sandefjord og Tønsberg Sparre,
med nesten profetisk klarsyn, ville sikre seg. Sparre understreket at fienden ville være overlegen både med hensyn til sjøgående egenskaper,
styrke og øvelse. Børresen skrev sarkastisk at det var hyggelig for den
som skulle slåss å se sine sjanser bedømt slik. En slik taktisk forholdsordre ville få håret til å reise seg på hodet av en japansk admiral, mente

han.
Børresen holdt krigsråd med sine skipssjefer for å diskutere saken.
«Det hersket en trykkende stillhet rundt bordet. Under denne forholdsordres forutsetninger var jo enhver kamp håpløs,» skrev han sint i dagboken. 11. september føyde han til at det var umulig å gå i kamp med en
ordre som innebar at skipssjefene hadde myndighet til å forlate ham
hvis han våget seg for langt av gårde. Kommandoforholdene var åpenbart uklare, men de var antakelig så klare som de kunne bli. Det var
Børresens lojalitet som var problemet. Helst ønsket Sparre Børresen ut
av marinen. Men det var Kongen som hadde utnevnt Børresen og som
beskyttet ham som eskadresjef. Uklarhetene var altså et resultat av kompromisset i kampen om kontrollen over marinen.
Den svenske forsvarsstabens krigshistoriske avdeling skrev i boken
Militåd kring 1905 at «har tarvas ingen annan kommentar an att denna
meningsmotsattning kunnat bli odesdiger, om den i ett allvarligt lage
lett til olika upptradande av olika fartygschefer». Slik kunne situasjonen
oppfattes, hvis man så bort fra det egentlige hovedproblemet: kongemaktens innflytelse over Børresen. I et slikt lys er det ikke overraskende
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at Børresen fikk svensk krigshistorisk støtte. Utvilsomt ville konsekvensene av en splittet ledelse i en krigssituasjon kunnet bli katastrofale .
Men for Sparre var det om å gjøre å hindre at Børresen fikk muligheter
til å sette hele flåten p å spill. Et kompromiss med en del av flåten var
bedre enn ingen flåte i det hele tatt. Slik det nå utviklet seg ville Sparre
kanskje ikke ha noen samlet panserskipseskadre å møte den svenske
overfarten med. Men han ville iallfall ha panserskip.
Styrkeforhold i 1905

Militå'ra uppgzfter om Norge heter et lite skrift som den svenske forsvarsstaben lot trykke i 1905, for å gi den svenske krigsmakten informasjon
av betydning for operasjoner i Norge. Her finner vi en omtale av den
norske hæren og tegninger av norske uniformer. Vi finner opplysninger
om byer, tettsteder, areal, folkemengde, om gårder, antall hester og kyr,
om telefonanlegg, telesentraler, og en gjennomgang av norske optiske
signaler. Særlig interessant er at skriftet legger operasjonsområdet til
Østfold, Vestfold , Buskerud, Akershus, Hedmark og begge fylkene i
Trøndelag. Opplysningene står i strid med det defensive bildet som den
svenske forsvarsstaben ga i Militå'rt kring 1905, og indikerer at man diskuterte operasjoner i betydelige deler av Norge.
Den svenske forsvarsstaben forestilte seg ikke en parademarsj til
Kristiania. Den politiske og moralske holdningen i Norge var ikke til å
ta feil av. Det var ikke grunnlag for å anta at motstanden ville ta slutt
selv om grensefestningene skal være tatt. 1905 var ikke 1895. Den voksende patriotiske bølgen i Norge var alene et så sterkt press på myndighetene at et tilbaketog som i 1895 ikke var politisk mulig. Den svenske
forsvarsstaben kunne ikke regne med at krigen ville slutte i Kristiania.
Det norske landforsvaret var lagt opp som en strategisk defensiv,
men var i praksis knyttet til grensefestningene, hvilket bandt en stor del
av hæren til stillingskrig, for å hindre at festningene ble omgått og tatt i
ryggen. En angrepsstyrke i Kongsvingerdistriktet kunne utflankere store
deler av den norske hæren, hvis den klarte å trenge forbi Kongsvinger
festning. Evne til dybdeforsvar, som tradisjonelt var en sikker måte å
forhindre en angripers raske seier på, var lite utviklet på norsk side. Det
ga svenskene muligheter for et raskt gjennombrudd, forutsatt at de var i
stand til å utnytte situasjonen med mobilitet og konsentrasjon. Styrkeforholdene var ikke spesielt gunstige for den svenske hæren, som ved

www.larsborgersrud.no

118

<<Højmesseprædikem>. Fra Vikin gen, 22. juli 1905. De svenske prekestolene ble brukt i en
intens kampanje mot Norge sommeren 1905: << ... Vår regjering har svikit oss .... vi ha blifvit
giickade; svenske man ha rådt konungen att biija sig fiir upproret och underhandla med de
upproriska ... (Gud) hjiilpa oss att in te liingre ha ett ora hos våra fosterlandsfiirriidare, socialisterna, och ett iira hos de utliindska maktarna ... >> Fra midtsommersmessen i Adolf Fredriks
kirke i Stockholm, 1905.

full mobilisering bare ville være noe mer enn dobbelt så stor som den
norske. Riktignok var det svenske kavaleriet overlegent, så forskjellen
var noe større i virkeligheten enn på papiret. Men dro krigen ut i langdrag ville mangelen på skiløperavdelinger og utstyr til en vinterkrig bli
et alvorlig problem. Dermed var den svenske hærledelsen også sterkt
innstilt på et kort felttog med raske avgjørelser.
Historien viser mange eksempler på at krigs utfall er blitt forutsett
med en viss grad av sikkerhet. Noen enkel vurdering av Fålttogplan Vå.st
er iinidlertid ikke .mulig. Det er nok å vise til den dristige, men usikre
invasjonsplanen mot Vestfoldkysten. De moralske og politiske faktorene, som alltid er av overordnet betydning i krig, indikerte et uforutsigbart felttog. Den svenske kronprinsen innrømmet i en fortrolig samtale med den tyske minister i Stockholm på ettervinteren i 1905, at man
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nok kunne «blokkere en del av kysten, hæren kan nedkjempe de berømte grensefestningene, og må kunne erobre Kristiania. Men dermed
er ikke landet i vår makt. En slik krig har noe frastøtende ved seg for oss
alle», måtte han medgi. I Norge ville krigen få en sterk historisk legitimitet. Den svenske arbeiderbevegelsen kastet all sin kraft inn mot angrepsplanene. Det kunne bli slutten på kongedømmet i Sverige. Ingen
stormakter sto klare til å hjelpe.
I motsatt retning kan man hevde at det norske Forsvaret var bygd opp
til sikring av den svenske statens interesser i Norge, både mot ytre og
indre fiender. Det hadde latt seg bruke mot indre fiender et utall ganger.
Våpenbeholdningene var gjort ubrukelige av kongetro offiserer for å
hindre folkevæpning, først under den sosiale uroen i 1851, og så, da den
nasjonale bevegelsen igjen vokste i styrke, for å hindre et nasjonalt opprør mot Sverige. Kongen la i samarbeid med lojale offiserer planer om et
hemmelig ordensvern i hæren, men planene lot seg ikke gjennomføre på
grunn av motstanden i Stortinget. Det eneste stedet i det norske samfunnet hvor det fremdeles fantes sterke lojalitetsbånd til kongemakten, var
nettopp i Forsvaret, som i 1884 og 1893 atter viklet seg inn i kupplaner
mot Stortinget. Selv om militærapparatet, under agitasjon og moderniseringer, sakte men sikkert ble trukket inn under norske statsorgan, hang
kongelojaliteten tungt i. Det var bare gått ti år siden siste konfrontasjon
hvor kongemakten vant fram, og offiserer som Stang og Sparre var da i
håpløst mindretall. I 1904 advarte kommanderende admiral mot at regjeringen Hagerup åpnet norske havner for svenske krigsskip. Ennå så sent
som i 1905 var det tvil om lojaliteten i marinen. Ser vi tiden 1814-1905
under ett var det de konspirerende offiserene som preget bildet, og konspirerende offiserer har liten evne til å føre patriotiske kriger.
Ett spørsmål må stilles til slutt: Fantes det skjulte kontakter mellom
Børresen og kongemakten i 1905? Ikke noe kjent kildemateriale bekrefter en slik mistanke, men spørsmålet er ikke undersøkt i de arkivene
som i dag er tilgjengelige. Vi vet nå at Børresens embetsførsel på andre
områder var irregulær. Fra admiralstabssjefens kontor og fra sitt flaggskip Eidsvold under mobiliseringen i 1905, drev han private spekulasjonsaktiviteter.83 Vi vet også at Børresen i 1904, uten å informere sine
overordnede, brått reiste til Stockholm. 84 Da hadde han ansvaret for
vakten i Admiralstaben, som han etterlot ubemannet. Sparre var til sjøs
med panse;skipene, og ble ikke varslet om at marinen sto uten ledelse. 85
Børresens generelle embetslojalitet kan dermed åpenbart diskuteres .

www.larsborgersrud.no

120
Men hans oppførsel som eskadresjef trenger egentlig ingen annen forklaring enn at motstanden mot unionsoppløsningen var mer utbredt i
marinen enn det er vanlig å tro.
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- Kapittel 8 -

Farligere enn krigen
Da konflikten med Sverige i årene etter 1905 kom på avstand, kom de
grunnleggende sosiale konfliktene igjen i forgrunnen, og krevde etterhvert en ny militær oppmerksomhet rundt opprørsfare og indre uroligheter. I dette samfunnet var det ikke lenger behov for ledere av Sparres
støpning.
I den nærmeste tiden etter unionsbruddet var det fortsatt krigsfare
fra det politisk ustabile Sverige, og for Sparre var det viktig å fjerne upålitelige og illojale militære ledere. I 1906 strøk han Børresen fra mobiliseringslisten som eskadresjef. 86 Børresen var oppmuntret av at de politiske forholdene begynte å normalisere seg, og krevde å komme tilbake,
eller i motsatt fall, å bli renvasket ved krigsrett. Forsvarsminister Olssøn
tok ham til nåde i 1907, men under sommerøvelsene dette året handlet
Børresen igjen i strid med ordre og ble strøket ved kongelig resolusjon
som uegnet for sjøtjeneste. Børresen anla da i Tordenskioldsk ånd en
«æresrettssak» mot Sparre. Sparre avviste at striden gjaldt personlige
uoverenstemmelser og forlangte at statsminister Gunnar Knudsen stilte
regjeringen bak hans tjenestedisposisjoner, som representant for høyere
militær instans. Knudsen valgte imidlertid en tredje vei, nemlig å la
Stortinget oppnevne en såkalt voldgiftsdomstol i 1909. Under behandlingen av saken i Stortinget høsten 1909 ble det klart at Venstre ønsket å
ofre Sparre, og deretter ble «admiralstriden» håndtert som en personstrid overlatt til avisenes skandalespalter. Voldgiftsdomstolen kritiserte
Børresen, med den følge at han søkte avskjed i marinen. Men Sparre
fikk ikke uforbeholden støtte, og følte at han ikke lenger hadde tilstrekkelig tillit. I 1910 trakk han seg derfor som kommanderende admiral, og
tok stilling som sjef for l. sjøforsvarsdistrikt, fram til1919. 87
Utfallet av admiralstriden innebar at landets fremste militære leder
ble utmanøvrert i en farlig utenrikspolitisk situasjon, rett før verdenskrigen brøt ut. Det oppsto en usikkerhet innad i etaten om hva som faktisk hadde foregått, som senere spredte seg til offentligheten og historikerne. I 1936 gikk saken en ny runde i avisene, da Børresen utga sine
memoarer. Sparre svarte, men avisene forsto ikke rekkevidden av uenighetene.88 En varig effekt av admiralstriden var at kommanderende admi-
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rals posisjon i kommandostrukturen i marinen ble svekket. Uklare kommandolinjer mellom marineledelsen og underordnede ledd ble ført videre til nye generasjoner marineoffiserer. Stillingen ble ytterligere svekket på 20- og 30-tallet. Under krisen i 1940 var den nærmest fraværende.
Fra nøytral

til «nøytral alliert»

Det unge Norge forsøkte å få stormaktene til å garantere sin nøytralitet
i 1907, uten å lykkes. Da verdenskrigen brøt ut i 1914, erklærte landet
seg nøytralt, sammen med en rekke nord-europeiske stater. Marinen ble
mobilisert i sin helhet, mens kystartilleriet og hæren ble delvis mobilisert som nøytralitetsvern.
Nøytraliteten ble opprettholdt under hele krigen, selv om regjeringen mer og mer støttet seg på vestmaktene etterhvert som krigslykken snudde. Krigen ble langvarig, og fo rsyningslinjer og økonomiske
ressurser kom til å avgjøre. Dermed fikk norsk nøytralitet stor betydning. I ly av den kunne forsyninger føres til Tyskland uten å passere
internasjonalt farvann. Britene godtok nøytraliteten, selv om den var et
hull i den allierte blokaden, fordi de selv ble forsynt av den norske handelsflåten.
Dette arrangementet passet norske skipsredere og norsk eksportkapital utmerket. Engelsk kull, maskiner og reservedeler holdt den norske
industrien, gruvene og flåten i gang. Slik kunne norsk kopper, nikkel,
svovelkis og ikke minst fisk og fiskehermetikk bli fraktet til Tyskland,
hvor soldatene ved fronten kunne få nye granater og kanoner, mer krutt
og mer proviant. Samtidig strømmet forsyningene fra USA til Liverpool
og Brest på norsk kjøl, som rederne hadde tegnet store forsikringer på i
London. Det var en gullkantet virksomhet, som skapte gevinster for de
som satset. En av dem var eks-admiral Børresen, som hadde dirigert private forretningsspekulasjoner fra admiralstabssjefens kontor og fra sitt
panserskip. Nå engasjerte han seg på heltid som spekulant. Som grunnlegger av Kristiansands Nikkelverk halte han i land en fireårskontrakt
med Tyskland rett før krigsutbruddet, og solgte hele produksjonen. Det
var ikke uten grunn at han i pressen ble anklaget for å levere nikkel til
tyske torpedoer som senket norske skip.
På denne bakgrunnen ble han truet med svartelisting i Storbritannia.
Men Børresen hadde forbindelser i britiske marinekretser, og kastet seg
i stedet frampå med et nikkelprosjekt i Canada, som skulle forsyne bri-

www.larsborgersrud.no

123
tisk krigsindustri. Bakket opp av Sam Eyde, svenske spekulanter og den
britiske regjeringen, lyktes han til slutt med å få prosjektet i gang. Men
krigen sluttet, og eventyret brøt sammen i 1920. Norske aksjeinnskytere
tapte 100 millioner kroner, og Børresen satt midt oppe i nok en skandale.
Norsk kapital var som i tilfellet Børresen engasjert på begge sidene
av frontlinjene i krigen, og høstet store gevinster. Dette var grunnlaget
for regjeringens nøytralitetspolitikk. Den sto og falt med et jevnt styrkeforhold mellom partene, og sett i et slikt lys hadde verdenskrigen en
gunstig utvikling. Etter at den tyske vestoffensiven var stoppet opp i
1914, og troppene hadde gravd seg ned fra kanalkysten til Sveits, ble
det viktigste britiske utspillet den passive blokadepolitikken, for å sulte
ut Tyskland. Tyskland svarte med å angripe de allierte forsyningslinjene
over Atlanteren. I 1916løp den keiserlige Nordsjøflåten ut fra Kiel for å
ødelegge den blokkerende britiske hjemmeflåten. Angrepet fant sted
utenfor Jyllands vestkyst 31. mai 1916, men uten avgjørende resultat.
Den tyske flåten søkte havn igjen, og Storbritannia kontrollerte fortsatt
Nordsjøen. Den tyske strategiske offensiven var etter dette over, og fra
1916 økte faren for at Norge kunne bli trukket med på alliert side.
Hvor lite stormaktene respekterte nøytraliteten til de små landene,
ble tydelig demonstrert i 1914, da det nøytrale Belgia ble oversvømmet
av tyske styrker. Britiske marinekretser presset hardt på for å få støttepunkter på norskekysten. Slike ønsker eksisterte også i Tyskland. Fra og
med 1916 presset britene på for å få stengt nøytralitetsleden langs kysten og for å få brutt de norske forbindelsene med Tyskland. Som mottiltak økte Tyskland presset mot Norge, og resultatet ble en rekke krisesituasjoner de to siste krigsårene, som kunne ført til at Norge ble
trukket inn i krigen. Sommeren og høsten 1918 ble den norske marinen
tvunget av britene til å minelegge nøytralitetsleden, en fiendtlig handling mot Tyskland. I Kiel forberedte den tyske marineledelsen i slutten
av oktober et nytt stort utbrudd med flåten.
I denne kritiske situasjonen kom hjelpen fra uventet hold. For å avverge forsøket på å la den tyske flåten løpe ut heiste matrosene i Kiel4 .
november 1918 opprørsfanen, og opprøret spredde seg som ild i tørt
gress over hele landet.89 En uke etter hadde keiserriket gått i oppløsning
og krigen var slutt. Ennå hadde ingen kamphandling med allierte soldater foregått innenfor Tysklands grenser, og ennå var ikke ett skudd blitt
avfyrt på tysk jord.
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Dyrtidsaksjoner og trussel om revolusjon
Fra våren 1917 begynte virkningene av krigsspekulasjonene å gjøre seg
alvorlig gjeldende i Norge. For å holde hjulene i gang ble statens virksomhet økt, nye departementer ble opprettet for å sikre industriens
leveranser og for å rasjonere matforsyningene. Staten opprettet også
egne kraftverk, gruver og et rederi. Vareknapphet, sterk prisstigning og
senere rasjonering gikk sammen med blomstring for spekulanter. Et
godt eksempel var spekulasjonsoppkjøpene av fisk til Tyskland og Storbritannia. Prisene steg så fantastisk at det ble uråd å kjøpe fisk til mat.
Mens det oppfiskede kvantum fisk fra 1914 til 1916 sank fra 618 000
tonn til515 000 tonn, steg den samlede verdien fra 62 millioner kroner
i 1914 til162 millioner kroner i 1916.
Skipsmeklerne og rederne satset på stadig dristigere seilaser og
hadde rikelig tilgang på risikovillig kapital. Fra 1914 til 1917 steg
bruttofraktene fra 212 til 1100 millioner kroner pr. år. Taperne ble de
2000 sjøfolkene som gikk ned på 890 skip i løpet av krigen, og deres
familier. Taperne ble også de vanlige forbrukerne, med høyere levekostnader, uten mulighet til å ta del i eksportinntektene. Resultatet ble skjerping av klassemotsetningene i 1917.
Det var i denne situasjonen faren for at Norge kunne bli trukket
med i krigen økte. Forslag om ekstraordinære krigsbevilgninger og styrket nøytralitetsvakt ble fremmet. Slike tiltak ville bety enda mindre midler til å dempe virkningene av dyrtiden. Det var også de som hevdet at
forslaget om å styrke krigsmakten hadde andre siktemål, nemlig å gå inn
i krigen i siste minutt på alliert side, for å bli med på å dele seierens
frukter. En mer realistisk begrunnelse kunne være å demme opp mot
den uro dyrtiden hadde frambrakt, som kom til uttrykk i den såkalte
«Dyrtidsaksjonen av 1917». Denne begynte for å få slutt på prisstigningen på matvarer, og krevde statlig regulering og tiltak mot forbruksvarespekulasjon. 150 millioner ble krevd til dyrtidstiltak. Oppslutningen
ble betydelig. Det ble arrangert protestmøter og demonstrasjoner i stort
antall, som tvang myndighetene til å ta hensyn til kravene. Ledelsen i
DNA og fagbevegelsen forsøkte å stoppe bevegelsen, men beredte i stedet grunnen for at en venstreopposisjon overtok det politiske initiativet,
omformet aksjonen til Den revolusjonære rådsbevegelsen, og, inspirert
av bolsjevikenes suksess i Russland, erobret makten i partiet i 1918.
Rådsbevegelsen var et forsøk på å overføre bolsjevikenes sovjetfor-
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fatning til norsk jord, i stedet for det parlamentariske system. Mange arbeiderledere anså situasjonen som revolusjonær, mens andre mente at
den snart ville bli det. De trengte organer som kunne organisere massene og utøve arbeidermakt, i en konfrontasjon med det borgerlige
maktapparatet som kunne være nært forestående utfra de revolusjonære
tilstandene i Europa. Men noe forsøk på å framskynde et opprør fant
aldri sted. Historikerne Odd-Bjørn Fure i Mellom re/ormisme og bolsjevisme og Øyvind Bjørnson i På klassekampens grunn, har begge konkludert med at forutsetningene for en revolusjon ikke var tilstede. Patos
utad fra lederne i arbeiderbevegelsen kunne ikke skjule store uenigheter
innad, også i den såkalte venstreopposisjonen. Men det er tvilsomt om
landets militære ledere var i stand til å oppfatte slike uenigheter. For
dem var eksistensen av en potent arbeiderbevegelse som krevde politisk
makt en formidabel trussel.
Februartiltakene i 1918
Fra den militære ledelsens ståsted var det en voksende indre militær
trussel fra sommeren 1917. De var forberedt på det gjennom samfunnsutviklingen etter 1905. Det hadde vært behov for tropper ved uroligheter en rekke ganger. Forslag om å finne mer permanente ordninger
for bruk av militærmakt hadde også vært oppe. Agøy skriver i Militæretaten og den indre fiende at amtmannen i Stavanger i 1906 foreslo å
opprette et militært ordensvernkompani i byen, men uten å få medhold
i departementet. I 1913 ble flere lokaldetasjementer forberedt av regjeringen for innsats i Nord-Norge, særlig i Finnmark. Det kom forslag om
at våpnene til styrkene skulle oppbevares hos lensmennene. I mai 1914
ble tropper sendt til Rjukan. Aksjonen ble kritisert i både den borgerlige og sosialistiske pressen fordi sjefen for 2. divisjon uten lovhjemmel
innførte militærsensur av telefon- og telegrafnettet på stedet.
En dramatisk opptrapping av militærbruk skjedde sommeren 1917, i
tilknytning til en streik i Store Norske Spitsbergen Kulkompanis gruver
i Longyearbyen på Svalbard. Statsminister Gunnar Knudsen hadde en
betydelig aksjepost i selskapet. På initiativ fra generalmajor og forsvarsminister Christian T. Holtfodt ble kanonbåten Farm utrustet med ekstra
mitraljøser og sendt til Tromsø, hvor den tok inn mannskaper fra hæren.
Deretter gikk den til Svalbard, hvor de streikende ble arrestert og ført
til Tromsø. Utlendinger blant arbeiderne ble utvist fra riket. På Sval-
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hard opptrådde de militære direkte som representanter for selskapet, og
overholdt ikke Grunnlovens bestemmelser om å lese opprørsloven før
de gikk til aksjon.
Det selvstendige Norge hadde altså ikke trappet ned militærbruken
innad etter at den øverste militære kommando var hentet hjem fra Stockholm, snarere tvert imot. Nå gikk kritikken fra sosialistene ut på at de
militære opptrådte på motpartens side, ikke som en nøytral statsmakt.
Resultatet ble en sterk opptrapping av den antimilitaristiske agitasjonen,
med krav om å sløyfe våpenøvelsene og å sende nøytralitetsvakten hjem.
Den militære ledelsen så dyrtidsaksjonene som en revolusjonær bevegelse som var rettet mot statsapparatet. Generalstabens etterretningskontor holdt seg informert gjennom et nettverk av informanter og tystere, og
fikk mange henvendelser fra samfunnsstøtter, som tok til orde for at de
militære måtte slå ned på de «ondsindede» så snart som mulig.
Et slikt skriv ble mottatt fra en så betydningsfull Bergens-borger i
midten av februar 1918, at kontoret fant det riktig å sende en avskrift
til samtlige distriktskommandoer, festningsartilleriet, kommanderende
admiral, kommandanten på Akershus, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og «Opdagelseschefen», datidens overvåkingssjef i politiet. Brevskriveren, som ikke ville figurere med sitt navn i korrespondansen, hadde allerede høsten 1917 fått høre fra «paalidelig hold» at
Zimmerwaldkongressen hadde besluttet væpnet reisning av arbeidermassene i alle land «paa et givet tegn». Arbeiderne i Norge var nå
igang med å væpne seg i det skjulte, mente han. Derfor måtte Generalstaben sikre at hæren hadde avdelinger man kunne stole på, ellers ville
våpendepotene komme i hendene på «dem der vil bruge dem». Særlig
ville brevskriveren fraråde at ukjente ble tatt inn som depotvakter,
både i Kristiania og andre steder. Han minte om at finsk-russiske og
svenske aktivister nylig hadde hatt møte i byen, sammen med sosialistlederen Zeth Hoglund, som hadde vært der i hele åtte dager. «Ammunitionsdepoterne og vaabendepoterne bør i et hvertfald ikke komme i
de urette hænder. Lykkes den finske , og det tænder i Sverige, vil det
gaa videre til Norge, gjerne med hjælp fra øst,» spådde han.
Brevskriveren oppga ikke hvor han hadde sine opplysninger fra.
Han må ha ment at hans navn borget for sannhetsgehalten. At brevet
likevel ble sirkulert, må skyldes at brevskriveren satte fingeren på et
spørsmål som alle militære var opptatt av, nemlig kontrollen over våpenlagrene.
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En annen henvendelse om våpenbeholdningene kom fra politimesteren i Skien, og havnet via Justisdepartementet og FD til slutt hos KG .
Politimesteren fortalte at det gikk rykter i byen om at alt var klart for
opprøret, telefon- og telegraflinjene skulle kuttes og kapitalistene skulle
drepes. Arbeiderne ventet bare på at lederne skulle bestemme tidspunktet. Når det gjaldt rykter om stort salg av revolvere i byene, kunne han
avkrefte at det var tilfellet i Skien. Han hadde hatt konferanse med
våpenhandlerne, som var forsiktige med salget av skytevåpen. At skytevåpen var importert fra utlandet i noe omfang hadde han ingen tro på.
På den andre siden understreket han at mange «borgere» hadde kjøpt
skytevåpen. Politimesteren mente at revolusjonslederne utvilsomt kom
til å forsyne seg fra armeens depoter i byen, særlig fordi det ikke fantes
noen fast garnisonerende avdeling. På Graatenmoen, hvor det bare var
en korporal og seks mann på vakt, var det en beholdning av 1000 geværer av type Krag-Jørgensen og Remington, med bajonetter, samt revolvere og ammunisjon. Enhver måtte forstå, mente han, at hvis Skiens
«bolsjevikere» ville ha tak i våpnene, kunne de bare ta dem.
Politikammeret i Skien hadde sendt overbetjenten til Kongsberg for
å gjøre regimentsjefen oppmerksom på forholdet, og for å få utlånt
revolvere til politiet. Henvendelsen hadde ført til at vakten ble forsterket, men det skulle mye til for å hindre plyndring hvis «det bryter løs».
Militære Nagant-revolvere skulle politiet få låne. Obersten hadde dessuten lovet å komme til konferanse om saken. Politimesteren kom også
med noen generelle synspunkter «for at der i tilfælde andetsteds kan
træffes forføininger i sakens anledning». Det å forsterke vakten ved
depoter og våpenlagre var betryggende, men ikke tilstrekkelig. Det ville
være bedre å flytte lagrene til sikrere steder, og enda bedre ville det være
å fjerne geværenes sluttstykker, et enkelt håndgrep utført på et par
sekunder. En eventuell mobilisering ville ikke forsinkes ved en slik forholdsregel, spådde han.
Det var svenskekongens gamle konspirative tiltak mot Norge politimesteren nå foreslo å introdusere igjen. Den gang var formålet å hindre
væpning av opposisjonen mot en svensk invasjon. Politimesteren hadde
neppe kjennskap til denne forhistorien, men han var ikke ukjent med at
mange fryktet ny invasjonsfare nettopp mens han skrev sitt brev. Allerede tre år før hadde historikeren og politikeren Jacob F riis forutsagt at
slike tanker igjen ville komme på bane, i en artikkel i Socialdemokraten
26. juni 1915:
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Eftersom vi nærmer oss tider med mere dyptgripende og mere omfattende politiske konflikter end de siste ti aars , vil ogsaa interessen
bli større for vore tidligere store politiske brytningers historie. Særlig
tror jeg da begivenhetene i 1880-aarene vil komme til at fange interessen igjen og faa aktuell betydning. Naar det store oppgjør med
militarismen før eller senere kommer, kan det være godt at minde
baade høire og venstre om baade et og andet fra de aarene. For det
er vel ikke helt usandsynlig, at høire og venstre, naar opgjøret kommer, vil staa enige om at bruke alle midler for at gjøre motstand mot
de «fædrelandsløse», som villægge landet aapent for fienden . Det er
vel da heller ikke helt usandsynlig, at de vil staa enige om at bruke
militærmakten mot disse «fædrelandsløse», denne «indre fiende».
Da vil det bli god anledning til at minde høire om geværlaasavskruingene i 1884.
Verken politimesteren i Skien eller den navngitte kilden i Bergen behøvde bekymre seg for om Generalstaben og KG var oppmerksomme
på situasjonen. Allerede i begynnelsen av februar hadde nemlig KG og
forsvarsministeren blitt enige om at det var nødvendig å sette enkelte tiltak ut i livet, og 12. februar ble distriktskommandoene bedt om å treffe
nødvendige forberedelser til sikring av militære beholdninger av våpen
og ammunisjon i distriktet mot angrep av «ondsindede». Dette skulle
skje ved at en egen dekningsavdeling skulle forberedes innkalt på kort
varsel, i samarbeid med regimentssjefene. Tiltakene skulle innrapporteres .
Rapportene om de seks distriktskommandoenes tiltak var allerede
16. og 17. februar nådd tilbake til departementet. 4. distriktskommando
i Bergen rapporterte at det bare var angrepsfare mot beholdningene i Isdalen, Heggrenes, Nesttun og Ulven fra «ondsindede». Verken i Nordfjord, ved Flåmsdalen eller på Voss var det frykt for angrep. På Voss lå
det dessuten nøytralitetsvernsavdelinger. Det var derfor enighet i distriktskommandoen om at det ikke hadde noen hensikt å forberede dekningsavdelinger til disse stedene. Når det gjaldt Bergen by og omegn
kunne på kort varsel en styrke på 150 mann disponeres fra festningen
og det sjømilitære nøytralitetsvernet. Dette siste ville være av betydning
ved et overrumplingsforsøk på Bergenhus, proviantmagasinene i Skuteviken eller krutthuset på Heggrenes. I tillegg kom underoffisersskolen.
For sikkerhets skyld var vakten på Bergenhus økt til22 mann. Sjefen
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for lR 9s landevernsbataljon var pålagt å forberede hurtigst mulig innkalling av 100 mann i et militært ordensvern i samarbeid med politiet.
Sjefen for regimentets linjebataljon var pålagt i samarbeid med politiet å
ta ut et par hundre menn til et ordensvernskompani av bataljonens
eldste årsklasse. Mitraljøseavdelingens sjef skulle ta ut pålitelige folk og
plassere to ferdigriggede mitraljøser i et eget rom på Bergenhus. På
Ulven sto allerede en magasinvakt fra nøytralitetsvernet, og den skulle
forsterkes med pålitelige mannskaper som bodde i nærheten. Når det
gjaldt magasinene på Nesttun, med 500 geværer og 96 000 patroner, var
det gitt ordre til at patronene skuVe overføres til krutthuset i Isdalen, og
at sluttstykkene skulle tas ut av geværene, pakkes inn i kasser og sendes
til Bergenhus. Tiltakene skulle gjennomføres i all stillhet. Sluttstykkene
ville bli fjernet og pakket av kompanisjefene selv.
4. distriktskommando oppfattet Generalstabens skriv av 12. februar
slik at tiltakene skulle avpasses etter «de stedlige forhold», og at det var
opp til distriktskommandoen å vurdere hva dette innebar. Tiltak av
vidtgående omfang ble derfor bare iverksatt ved 9. infanteriregiment, og
da i første omgang bare for ett landvernsmagasin, hvor sluttstykkene ble
plukket ut og fraktet til Bergenhus. Rapportene fra de andre distriktskommandoene viser at den samme usikkerheten gjorde seg gjeldende
over hele landet. Noen regimenter ubrukeliggjorde sine våpenbeholdninger slik som ved 9. infanteriregiment, og noen regimenter plukket ut
pålitelige mannskaper som skulle utgjøre spesielt pålitelige kompanier.
Generalstaben sendte derfor 19. februar telegram til alle distriktskommandoene med ordre fra KG om snarest mulig å sikre at samtlige vakter
ved depoter, magasiner og broer utelukkende besto av fullt pålitelige
folk, og at de viktigste måtte være dobbeltposter.
Dagen etter kom ordre om å ta slagfjærene ut av skytevåpnene i
magasiner som var særlig utsatt for angrep av «ondsindede» og som
ikke var tilstrekkelig sikret. Slagfjærene skulle oppbevares på et sikkert
sted. Kommandoen fikk selv avgjøre om også ammunisjonen burde fjernes og oppbevares et annet sted. Foranstaltningene skulle foretas så diskret som mulig, og deretter innmeldes til Generalstaben. Nå ble beholdningene over hele landet ubrukeliggjort, med unntak av de som
hørte til nøytralitetsvernet.
En ny ordre 26. februar utvidet sikringstiltakene til å omfatte statens
sikkerhet generelt, og de militære sjefene ble pålagt å samordne tiltakene med sivile myndigheter. Ordren viste til faren for angrep fra
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«ondsindede» mot militære beholdninger, og understreket at sikringstiltakene nå skulle omfatte statens beholdninger i sin alminnelighet samt
større kommunale beholdninger. Spesielt ble nevnt offentlige kontorer,
lagre av våpen og ammunisjon, banker, telegraf og telefon, jernbaner,
elektrisitets-, vann- og gassverk og fengsler. Distriktskommandoen fikk
myndighet til å iverksette tiltakene så snart det var nødvendig.
Selv om ordren gjentok at ekstraordinær innkalling av mannskaper
måtte godkjennes av KG, understreket den at dette ikke var nødvendig
hvis det ikke var tid eller anledning til det. Militært vakthold ved sivile
institusjoner skulle først opprettes etter krav fra politiet. Våpen kunne
brukes når forsvaret av de nevnte institusjoner gjorde det påkrevet.
Slike vaktstyrker kunne «på vanlig måte» stilles til disposisjon for sivile
myndigheter ved henvendelse. En veiledning for framgangsmåten for
hvordan dette skulle skje var vedlagt ordren. Sjefen måtte «selvfølgelig»
utarbeide en detaljert plan for bruken av styrkene, og særlig for et intimt samarbeid med sivile myndigheter. Ordren ga pålegg om å holde
seg orientert om stemningen blant de vernepliktige. Ved uroligheter
måtte lederne identifiseres. Justisdepartementet ville snart gi direktiver
til sivile myndigheter om at i slike situasjoner skulle opprørslederne
sammenkalles og forklares hvilket samfunnsansvar de tok på seg. Samtidig skulle enhver tvil fjernes om at ordensmakten ville bli satt inn.
Slike tiltak skulle innmeldes umiddelbart. Helt til slutt i denne omfattende ordren fant KG grunn til å gjenta at ledelsen av de sikkerhetsforanstaltningene som angikk opprettholdelsen av den alminnelige borgerlige ro og orden hørte inn under sivile myndigheter.
For at det ikke skulle oppstå uklarheter mellom den lokale politimyndighet og den lokale militære sjef, sendte Justisdepartementet 4.
mars ut et rundskriv som påla politimesterne å etablere samarbeid med
de militære myndighetene på stedet. Søndre Trondhjems Infanteriregiment nr. 12 hadde tolket reglene slik at til og med lensmannen hadde
adgang til direkte å innkalle militære tropper, men en så løs ordning var
ikke Justisdepartementet villig til å gå med på: «At lænsmendene ikke
selvstændig kan tilkalde militær assistance for at gjenoprette ordenen
følger av paabudet i Grundlovens pgf. 99, at den civile øvrighet skal besørge den i Grundloven omhandlede oplæsning, som maa gaa forut for
militær magts anvendelse mot statens medlemmer.»
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De militære slår alarm
Rådsbevegelsen i 1918 tok utgangspunkt i de kravene som var reist
gjennom dyrtidsaksjonen året før. Levevilkårene hadde forverret seg
ytterligere. Det var rasjonering på matvarer, og avisoppslag om hamstring og svartebørs på vestkanten vakte harme. Kristiania Arbeiderråd,
som var stiftet 17. februar 1918, krevde beslaglegging av levnetsmidler,
sløyfing av våpenøvelsene og nøytralitetsvakten og økt innflytelse for arbeiderbevegelsen for å kunne bedre forholdene for arbeidsfolk. Arbeiderrådene spredte seg raskt over hele landet. Sommeren 1918 ble det
også dannet soldatråd mange steder.
Rådsbevegelsen ble av KG sett på som det siste varselet før revolusjonen, og forskjellige tiltak ble iverksatt for å ødelegge den. Enkeltpersoner
som pekte seg ut som ledere i rådene ble satt under post- og telegrafsensur. I hemmelighet ble det sendt rundskriv om at de som støttet samfunnsfiendtlige bevegelser, ikke kunne være medlem av skytterlag. 28.
februar informerte KG om at det i henhold til bestemmelser fra 1905 og
1916 ikke var tillatt for vernepliktige, «krigsmænd» og militære i uniform
å delta i «forsvarsfiendtlige» soldatforeninger. Et slikt forbud var vanskelig å kontrollere, siden oppslutningen om rådene noen steder var stor.
Orkdalen bataljon av IR 12, som hadde mottatt skrivet fra KG, skrev
til regimentet med spørsmål om det var soldatrådene KG siktet til, og
om det var aktiv deltakelse eller medlemskap som skulle være forbudt.
IR 12 bekreftet at .det var soldatrådene det var snakk om. Når det gjaldt
tolkingen av forbudet, sendte regimentet med en uttalelse fra generaladvokaten. Axel Andersen ved embetet skrev at det var aktiv deltakelse
i møter og opptreden med forsvarsfiendtlig agitasjon KG tenkte på. Et
forbud mot å være medlem innebar forbud av rådene, som ikke kunne
håndheves og derfor burde unngås. Noen lovhjemmel anga han ikke.
Den store oppmerksomheten rundt rådene fra de militæres side må
forstås på bakgrunn av forestillingen om at det nettopp var soldatene i
soldatrådene som ville starte revolusjonen. Oktoberoppstanden i Petersburg i 1917 startet med at matrosene på krysseren Aurora tok over skipet. Slik kom også matrosoppstanden i Kiel til å utløse den tyske revolusjonen i oktober 1918. Frykten var derfor ikke tatt helt ut av luften.
Telegrammer strømmet inn til Generalstaben med rykter om hvor og
når opprøret skulle starte. Et dramatisk eksempel var følgende chiffertelegram som 3. divisjon i Kristiansand sendte til KG 19. februar:
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Mottat meddelelse om, at optøier kan ventes i Stavanger, angrep
Tjensvold magasin planlagt, foreslaar snarest at flytte geværer og ammunition til Aalgaard. Den foreslaatte foranstaltning er beordret
iverksat snarest.
Verken dette eller andre militære magasiner ble noen gang angrepet,
eller planlagt angrepet. Arbeiderbevegelsen i Norge var i virkeligheten,
med noen unntak, gjennomsyret av pasifistiske strømninger. Noen
parole om væpning av arbeiderklassen ble aldri stilt, eller på alvor diskutert. Det fantes bare almene og uklare formeninger om hvordan en
slik væpning skulle kunne skje. Likevel fantes nok av tegn i tiden som
kunne brukes til å skape et hysteri av revolusjonsvarsler. Ryktene fløy fra
landsende tillandsende, ofte godt hjulpet av avisene, som bidro til den
opphetede stemningen våren 1918. Noen militære sjefer følte behov for
å bremse på hysteriet. Følgende iltelegram gikk fra 6. divisjon i Harstad
til KG 16. april, midt under den dramatiske militærekspedisjonen til
Sulitjelma:
det er divisionen fra flere hold meddelt at der i nord-norge gaar vilde
og sterkt overdrevne rygter om indre uroligheter i landet stop det er
derfo r fremholdt ønskeligheten av at der utgaar et officielt kommunike gjennem telegrambyraaene stop dette anbefales stop 6 divisjon
Det kan dokumenteres at det i en del tilfeller var militære selv som sto
bak hysteriet. Rapportører deltok som vanlige soldater på soldatrådsmøter, holdt rabiate innlegg, som de så skrev «hemmelige» og dramatiske referater av etterpå. Disse fant senere veien fra regimentskontorene til konservative aviser. Fantastiske historier ble klekket ut, som
denne om et soldatrådsmøte i Levanger 10. april1918:
Ved forhør av et medlem av her dannet «Soldaterraad», og som
ogsaa har været tilstede ved dannelsen av saadant i Trondhjem, er
bragt paa det rene, at raadets program gaar ut paa bl.a. at tilveiebringe vaaben og ammunition.
Medlemmer som selv har anledning, skal anskaffe for egne midler, øvrige skal faa penger eller tilskud av raadet (foreningen?).
Hensigten er saa, blev endvidere konstatert ved forhøret, saa
snart raadene har faat tilstrækkelig tilslutning og vaaben, at gaa til
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aktion i givet tilfælde, idet denne skulde startes ved at de militære
kommandomyndigheter («de militære spitser paa de respektive steder») samt politiet straks skulde bringes avveien («skytes») , forat
raadene derefter skulde ha fri hænder til at konstituere sig efter bolsjevikisk mønster og med tilsvarende optræden forøie.
In fidem
R. Roscher Nielsen
Premierløitnant
Innholdet var konstruert fra ende til annen . Det medlemmet som var
forhørt var de militæres egen agent, og hans kilder om våpensmugling
var ikke møter, men et oppsnappet brev. Agøy forteller i Militæretaten
og den indre fiende at bakgrunnen for det hele var at Martin Tranmæl
ønsket å avsløre den ulovlige postsensuren, og hadde fått sine kamerater
i Hommelvik til å skrive et brev om våpensmugling, for å få politiet til å
gå limpinnen. Brevet ble åpnet, og både politiet, Justis- og FD ble overbevist om at revolusjonen praktisk talt var i gang. Agentrapporten over
spant videre på denne historien. Den militære aktivismen , som litt
komisk kom til uttrykk her og i liknende falsknerier, fant utløsning i
dramatiske militære hendinger i 1918. Det var beredskap og mobilisering i de fleste store byene. Tre ganger ble militære styrker satt inn i betydelig målestokk, første gang 5. mars, da Kristiania Arbeiderråd hadde
innkalt til massedemonstrasjon foran Stortinget. Garden lå i full mundur med skarpe våpen i stortingskjelleren. I militærleirene rundt Kristiania var det full beredskap, og på Akershus festning lå et mitraljøsekompani klar til forsterking av garden. I april ble en militær styrke
sendt til Sulitjelma, i noe som kunne minne om et regulært felttog . I mai
ble en kombinert hær- og marinestyrke sendt til Kirkenes. Styrkebruken
skapte en spent atmosfære og adskillig dramatikk i Nord-Norge. Kanonbåtene dampet nervøst rundt i fjordene, og minnet befolkningen på at
avstanden til Kristiania var stor, i mer enn en henseende.
En militær provokasjon
Det var ikke bare Generalstabens etterretningskontor som var opptatt
med den indre fiende . Generalstabens øvrige avdelinger organiserte i
samarbeid med FD, Justisdepartementet og politimyndighetene forskjellige operative tiltak, infiltrasjon og ren spionasje. Spionrapporter,
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presseklipp, avskrifter av oppsnappede brev og telegrammer og rapporter om våpensmugling og revolusjonsplaner i arkivene, vitner om en høy
aktivitet. Det var innledet en praksis som ble standard for tjenesten i
årene som fulgte.
Slike stemningsrapporter og rykteskriv anga gjerne rykter og «paalidelige efterretninger» som kilder for sine påstander om våpensmugling, påtenkte angrep på våpendepot og planlagt «revolution». Noen
ganger sto, som nevnt, militære selv bak, andre ganger kjente militære
myndigheter til at skrivene var falsknerier eller var skrevet av fantaster.
Det har faktisk ikke vært mulig å bekrefte sannhetsgehalten i noen av
disse rykterapportene. Ikke desto mindre ble dette materialet brukt for
å begrunne at det var nødvendig med «doble vagteD>, «paalidelige avdelinger» og «fjernede stempelfjærer».
Det var ·en slik konspirasjon som var bakgrunnen da 5. distriktskommando i Trondheim ubrukeliggjorde våpenbeholdningene i de to trønderfylkene. 27 . januar 1918 sendte distriktskommandoen en henvendelse til KG og foreslo at sluttstykkene måtte bli tatt ut av geværene og
lagret på andre steder enn geværene. Årsaken var at politimesteren i
Trondheim hadde mottatt et anonymt brev «hvori der blev git oplysninger om at de revolutionære socialister i en nær fremtid vilde bemægtige sig militærets vaaben og ammunition». KG varslet omgående forsvarsminister Holtfodt, som imidlertid allerede dagen etter svarte at
distriktskommandoen måtte unngå å fjerne sluttstykkene. I stedet burde
vaktene forsterkes og arbeidet med å sette opp pålitelige avdelinger påskyndes. Verdenskrigen raste nå på det mest intense, og det er rimelig å
anta at Holtfodt anså tiltaket som politisk vanskelig fordi faren for angrep mot landet ble brukt som begrunnelse fra militært hold for ytterligere bevilgninger.
5. distriktskommando ga seg imidlertid ikke. Av en rapport til KG
13. februar framgår at kommandoen hadde funnet en kreativ måte å
omgå avslaget på. Først ble sluttstykkene tatt ut av geværene, og stempelfjærene tatt ut av sluttstykkene. Så ble sluttstykkene satt inn i geværene igjen, men nå uten fjærene! Fjærene ble anbragt i kasser som ble
skjult i selve magasinbygningene. Samme framgangsmåte ble brukt for
revolvernes kammerstykker. Kanonenes slagfjærer og infanteriets bajonetter ble også gjemt. Distriktskommandoen hadde innhentet uttalelser
fra alle avdelinger som hadde magasiner med våpen i Trondheim. Alle
var enige i tiltakene og sluttet seg til distriktskommandoens frykt for at
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militærmakten under en vel planlagt og gjennomført revolt ikke ville
kunne hindre mengden i å skaffe seg nok våpen ved å overrumple et
magasin. Distriktskommandoen hadde altså helt beregnende omgått
KGs bestemmelser, og rapporterte:
Man vilde ingen garanti ha for at ikke en større eller mindre del av
vaktstyrken bestod av revolutionære, som muligens vilde være mere
til skade end til gavn.
Distriktskommandoen som har ansvaret for at de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger træffes her i Trondhjem, fandt det som ovenfor anført absolut nødvendig at sikre sig, at ikke en revolutionær
mængde vilde faa anledning til at bevæbne sig, særlig ikke med
hærens geværer, hvorved hærens avdelinger vilde staa magtesløse
ligeoverfor mængden.
Da en fjernelse av geværenes slagfjære ikke betegner nogen forsinkelse av avdelingenes mobilisering, fandt Distriktskommandoen
ikke at mobiliseringshensyn burde avholde den fra at sætte denne
foranstaltning i verk.
Distriktskommandoen er av den opfatning, at denne foranstaltning ikke er i strid med hr. Generalens bestemmelse om at bortføring av geværenes slutstykker maa undgaaes.
Holtfodt var dermed kommet i en tvangssituasjon. Enten måtte han nå
reversere distriktskommandoens kupp og dele ut reprimander, eller innføre liknende tiltak i resten av landet. Statsråden valgte den minste motstands vei. Det gikk bare tre dager etter at brevet fra Trondheim var
mottatt, før KG 20. februar sendte ut sitt generelle direktiv til alle distriktskommandoene om sikring av sluttstykkene. Nå justerte forsvarsministeren også sitt syn på opprørsfaren, og mente at faren for indre
opprør var større enn faren for angrep fra en krigførende stormakt. Det
kan dokumenteres at Holtfodt på dette tidspunktet var informert om at
bakgrunnen for 5. distriktskommandos henvendelse var et falsum. I
rapporten av 13 . februar, hadde nemlig distriktskommandoen etter
gransking av politiet måttet innrømme svindelen:
Distriktskommandoen vil samtidig inmelde [. .. ] at det ovenfor
nævnte anonyme brev til politimesteren nu har vist sig at være en
mystifikation. Det er en yngre mand, som vistnok i en for stor for-
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svarsiver har ladet sig forlede til at skrive dette brev til politimesteren for derved at fremtvinge igangsættelse av omfattende forberedelser.
Her bekreftes det at intensjonen med svindelen var å framtvinge tiltakene . Men distriktskommandoen trakk ingen videre konklusjoner.
Heller ikke Holtfodt reagerte. Kanskje så han på intrigen som en fillesak, så lenge den ikke ble kjent i pressen. Agøy forteller at politiet fant
ut hvem som sto bak «mystifikationen»,90 og at saken var en provokasjon fra militært hold. Lokale militære myndigheter så ikke så nøye på
det, og med deres øyne var ikke noe skadelig skjedd, tvertimot. Begrunnelsen var ikke så viktig. Over hele landet ble slike sikringstiltak satt ut
i livet, med slike spekulative begrunnelser.
Under normale politiske forhold ville politiet kunne ha stoppet svindelen, men slik det nå var ble de bare unntaksvis koplet inn, og fantastiske påstander ble brukt i den militære korrespondansen til å begrunne
den mest omfattende svekking av mobiliseringshæren som hadde foregått siden 1884. Regimentsstaben ved AR l på Ski tok følgende rett ut
av luften og festet det på papiret i et skriv til l. divisjon, 18. november
1918:
Man tør henlede opmerksomheten paa, at der blandt den ved Ski
boende ganske talrike arbeiderbefolkning findes et større anta! KragJørgensens geværer, og at eventuelle oprørsflokke, der ankommer fra
Kristiania vistnok ogsaa vil medbringe saadanne. For dem vil da de
store forraad av haandvaabenammunition paa Ski være et lokkende
objekt.
At« ... eventuelle oprørsflokke ... vistnok .. . vil medbringe saadanne ... »
var elleville spekulasjoner, som ikke engang forsøkte å knytte an til noe
håndfast. Det kunne like gjerne stått Mars-boere. På divisjonsplan
hadde l. distriktskommando i Fredrikshald tatt sine sikringsforanstaltninger mot den indre fienden i Østfold allerede måneder tidligere, slik
som de øvrige distriktskommandoene. En senere ikke ukjent general,
Otto Ruge, daværende kaptein ved distriktskommandoen, rapporterte
22. februar til KG at l. distriktskommando hadde rekvirert fire mitraljøser til Underofficersskolen « ... For i tilfælde at kunde optræde med
mere klem som ordensvern .. .»
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Det er bemerkelsesverdig at militærapparatet i Norge kunne utvikle
en slik mistillit til egen befolkning så kort tid etter 1905 og den nasjonale enigheten rundt nøytralitetsvakten under verdenskrigen. Ennå satt
Venstre med regjeringsmakten og sterke venstrepolitikere som statsminister Gunnar Knudsen og Chr.T. Holtfodt spilte dominerende roller.
En krig slutter, en annen fortsetter
Det er en myte at l. verdenskrig sluttet fordi de allierte vant på slagmarken. Det er riktigere å si at krigsmotstanden kvalte krigen. I november 1918 marsjerte soldatene hjem for å gjøre revolusjon. Ingen av stormaktene var istand til å fortsette krigen . Europa sto i revolusjonens
tegn. Masseopprørene på vestfronten i 1916 innledet omsvinget. Den
franske militærledelsen hadde da forhindret sammenbrudd med massehenretting av desertører. Så stilnet kanonene på østfronten, etter at opprøret hadde spredd seg dit og styrtet tsaren og hans generaler. I 1918
skjedde det samme i Tyskland, og krigen var slutt.
Stormaktskrigen hadde dreid seg om fordelingen av koloniområder,
innflytelsessfærer, handel, industriell dominans og politisk plass i verdenssamfunnet. Den sluttet også med omfordeling, men på en helt
annen måte enn ventet. Stormaktene ble selv rystet i sine grunnvoller.
Tre av Europas imperier gikk til grunne. Makthaverne fryktet at det var
selve det kapitalistiske økonomiske system som sto foran sammenbruddet. De tidligere dødsfiendene, som kort tid før hadde sendt millioner
av menn mot hverandre, slo seg sammen i en all-europeisk kontrarevolusjon. 11 stater med Storbritannia i spissen invaderte den nye Sovjetstaten, og holdt gående kriger som kostet millioner av liv over tre år.
Revolusjonene i Finland, Østerrike, Ungarn og Tyskland ble knust, en
etter en. Revolusjonære over hele Europa, og i særlig grad de nye makthaverne i Russland, antok at Sovjet neppe ville overleve et slikt voldsomt press uten internasjonal støtte, og stiftet i 1919 som mottiltak 3.
Kommunistiske Internasjonale (Komintern). DNA sluttet seg til i en
bølge av entusiasme. Disse hendingene gjorde sitt til at de militære, og
særlig Generalstabens etterretningskontor, kunne pusse støv av det
gamle unionsforsvarets fiendebilde. En ny brikke falt i tillegg på plass.
Ingen hadde kunnet hevde at opposisjonen på 1850- og 80-tallet, som
de militære dengang hadde blinket ut som indre fiender, sto i ledtog
med «den russiske fare». Nå ble det lett å vise. Et enestående sammen-
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fall mellom indre og ytre fiendebildet oppsto med Oktoberrevolusjonen
i 1917 . De militære kunne søke informasjoner hos stater som bare
måneder tidligere hadde utøvet militære trusler. For å holde seg orientert om samarbeidet mellom revolusjonære ute og hjemme, ble offiserer
sendt til utlandet for å etablere etterretningskontakter. Enkelte av deres
rapporter hjem var skremmende lesning for myndighetene.
Det framgikk av en slik rapport om forholdene i Danmark, som
etterretningskontoret 13. november 1918 sendte med høy prioritet til
H.M. Kongen, utenriks-, justis- og forsvarsministeren, KG og kommanderende admiral, at myndighetene i Danmark var nervøse. 8. november
utdelte syndikalistene trykte oppfordringer til soldatene om ikke å skyte
på sine kamerater i tilfelle av «gatespetakler». Dagen etter ble det gitt
ordre til uttaking av sluttstykkene av geværene i samtlige danske depoter. Det var innført postkontroll i militærleirene. Det var bestemt at det
skulle holdes skarpt oppsyn med alle bolsjevikiske elementer og igangsettes tiltak mot bolsjevikisk innvandring og mot bolsjevikisk propaganda. Myndighetene var engstelige for at de mange flyktede russiske
krigsfangene som var kommet til Danmark skulle begynne å røre på seg.
En sterk antidansk stemning i Tyskland var fryktet, som følge av det
sønderjydske spørsmålet. Danske myndigheter, som nå krevde å få tilbake «den virkelige danske del av Slesvig», håpet at seierherrene i krigen ville gjennomføre dette. Ellers kunne forfatteren 91 av rapporten ,
meddele «fra Ententehold» at en av ententens første oppgaver var å
«bringe orden i Rusland». Særlig skulle dette være et sterkt ønske fra
USAs side av hensyn til Japan. Meldingen kunne leses som et direkte
opprørsvarsel. Det var nok også grunnen til dens ekstraordinære fordeling. To dager før fredsslutningen i Versailles ubrukeliggjorde danske
myndigheter sine mobiliseringsbeholdninger. Med freden kom revolusjonen.92
Et tilbakeblikk på året 1918 fra militærledelsens side kunne tyde på
at samfunnet sto foran nye urolige tider. Det var voksende krav om å
bruke militære mot arbeiderbevegelsen. Det manglet ikke på vilje verken på sentralt eller regionalt militært hold til å imøtekomme dette kravet, og rene konspirasjoner og forfalskninger var allerede tatt i bruk for
å oppnå Ønsket effekt. De militære handlet ikke på egen hånd. Sivile
myndigheter fulgte opp og sørget for at tiltakene fikk en legal juridisk
ramme. 1918 bød på verdifulle erfaringer uten militære tap av mennes- .
keliv. Fram til november 1918 var nøytralitetsvernet inne til tjeneste.
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Det betydde at det var mer enn tilstrekkelige militære avdelinger disponible til enhver tid. Den militære ledelsen kamuflerte som regel militær
inngripen ved indre uroligheter som nøytralitetsvernstiltak, fordi avdelingene var lett tilgjengelige. Freden og demobiliseringen endret dette.
Behovet for egne, tidsmessige tiltak oppsto. Vi skal se nærmere på hvordan de sikkerhetsmessige tiltakene fra februar og mars ble fulgt opp
høsten 1918.

Opprettelsen av Sikkerhetskomiteen
Som en følge av revolusjonshysteriet i februar nedsatte regjeringen et
hemmelig utvalg som fikk navnet Sikkerhetskomiteen. Dette organet
har siden overvåket landets indre sikkerhet. I de første møtene våren
1918 var bare to av seks medlemmer sivile, byråsjef E. Borch i Justisdepartementet og politimester F.B. Beichmann i Kristiania. De andre
var ekspedisjonssjef, major Alfred Zimmer fra FD, general- og admiralstabssjefene og kommandanten på Akershus. Generalstabssjefen fungerte som formann, og sjefen for Generalstabens etterretningskontor
var sekretær. 93
24 . februar hadde komiteen sitt første møte. Temaet var faren for
revolusjon. Generalstabssjefen gjorde rede for mottiltak over et bredt
register. Foruten de som allerede er referert, omfattet de et hemmelig
telefon- og radionett i sentraladministrasjonen, utpeking av stedfortredere for alle militære sjefer, og kopiering av viktige dokumenter for
stedfortrederne, i fall opprørerne hadde drept de egentlige sjefene.
Komiteen anbefalte i tillegg at stedfortredersystemet burde utvides til
visse sivile nøkkelstillinger, og at sivile beskyttelsesmål og planer måtte
utredes.
Revolusjonsfrykten nådde sitt klimaks i november 1918. Årsaken var
nyhetene om matrosmytteriet i Kiel, som startet 3. november, og innen
9. november hadde spredd seg til fronten, andre deler av Tyskland og til
Berlin. Denne dagen falt keiserdømmet, og en republikk ble proklamert. 11. november trakk Tyskland seg ut av krigen . Dagen etter samlet
Sikkerhetskomiteen seg til møte i Kristiania. Nå sto revolusjonen for
døren også i Norge, mente de, og det var på høy tid å slå til mot den.
Oppfatningen var at revolusjonen ville komme som et plutselig militærkupp, ikke som en sosialpolitisk bevegelse. 94 Det problematiske var å
vite når den brøt ut. Komiteen tok derfor først opp «hvorledes man til
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enhver tid skulde være ajour med den bolsjevikiske (syndikalistiske) bevegelse her i landet».95 Det var åpenbart, mente komiteen, at bolsjevikene kunne bruke makt til å styrte forfatningen. Komiteen vedtok enstemmig at det måtte innføres post- og telegramkontroll «hvor der
foreligger mistanke».
Så behandlet komiteen spørsmålet om å hindre «bolsjevikiske elementer» i å komme inn i landet, og foreslo innføring av visumtvang,
også for svenske og danske statsborgere, i tilfelle det skjedde en «raskere utvikling» i nabolandene. Spesielt ble det advart mot forholdene i
Finland, hvor revolusjonen alt var i gang. Det ble foreslått å styrke
grensetolloppsynet og politiet i grensedistriktene mot Finland. Som i
Danmark ble det foreslått utvisning av utenlandske «bolsjevikiske elementer». Endringer i telegrafsensurordningen mellom de tre nordiske
landene, som bare var to måneder gammel, ble overlatt telegrafstyret i
samarbeid med den militære ledelsen. Komiteen foreslo videre at bankdirektørene måtte overvåke kapitaltransaksjoner fra utlandet «til
fremme av bolsjevikisk øiemed». For at myndighetene skulle være på
høyden med utviklingen i hele Skandinavia, burde det etableres «et intimt samarbeid på dette området med de nordiske land». Et spionnett
(«kunnskapsmenn») i større byer og industrisentra, burde opprettes
under «Opdagelseschefen» i Kristiania.
Til sist tok komiteen for seg en del øyeblikkelige militære tiltak, som
ble lagt fram for KG. Først dreide det seg om å øke den 567 manns
store garnisonen i Kristiania, som komiteen synes var for liten i påkommende tilfelle. Dernest burde reserveinnkallingene til garden økes betraktelig, enkelte landvernsavdelinger burde gjøres mobiliseringsklare,
med pålitelige mannskaper og tilstrekkelig med offiserer. Til sist burde
håndvåpen og kanoner i magasiner gjøres uskikket til øyeblikkelig bruk.
Generalstaben startet umiddelbart forberedelsene . Allerede dagen etter,
13. november, gikk et øyeblikkelig revolusjonsvarsel ut over det militære telegrafnettet i form av følgende ordre til alle di~isjoner og distriktskommandoer:96
Da der muligens vil bli gjort voldelig forsøk paa en omstyrtning av
den bestaaende samfundsorden og herunder gjort overfald på armeens beholdninger av vaaben og ammunition, har Kommanderende
General efter konferance med forsvarsministeren, bestemt at samtlige skytevaaben (haandvaaben, haandgranater, mitraljøser og kano-
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ner) straks skal midlertidig ubrugeliggjøres derved at viktigere deler
fjernes. Disse deler blir derefter at opbevare efter divisjonschefenes
nærmere bestemmelser på et sikkert sted under betryggende garantier. Man henviser forøvrig til telegram fra Generalstaben av 29. februar d.a. Størst mulig diskretion. lndmelding forventes .
Bruken av «samtlige skytevåpen» i ordren kunne misforstås. Det var
ikke meningen at også sikkerhetsavdelingene skulle ubrukeliggjøre sine
våpen. For å gardere seg mot slike misforståelser, fant KG det nødvendig å sende ut en presisering, i et eget hemmelig chiffertelegram 20.
november:
På foranledning undlater jeg ikke å meddele at bestemmelsen i
Generalstabens chiffertelegram av 13. november d.a. ikke må gjennemføres således at der ikke til enhver tid på kort varsel kan disponeres de for sikkerhetsavdelinger o.l. nødvendige våben.
Som tidligere vist, ble det allerede i februar 1918 gitt ordre til at lagrede
våpen midlertidig skulle ubrukeliggjøres. Tiltakene var svar på en akutt
situasjon, som delvis var framprovosert av de militære selv. Verdenskrigen raste fortsatt. Avisene skrev om invasjonsfare og Holtfodt ba
Stortinget om mer penger for å styrke invasjonsforsvaret. Noe av krigsfrykten vet vi var skuespill for galleriet. Ubrukeliggjøringen viser at revolusjonsfrykten var sterkere. Det kunne fått konsekvenser hvis Norge
hadde blitt trukket inn i krigen. Uansett, realitetene tålte ikke dagslys,
og de politiske og militære myndighetene var seg bevisst at de svekket
landets forsvarsberedskap. Det etterlater det meget intense hemmelighetskremmeriet rundt saken ingen tvil om.
Høsten 1918 var situasjonen helt ny. Krigen var slutt. Myndighetene
mente at landet sto ved begynnelsen av en revolusjonær epoke. Situasjonen krevde selvsagt øyeblikkelige tiltak, men dernest langsiktige sikkerhetsforanstaltninger. De ordningene som ble satt ut i livet kom til å
gjelde mange år framover. I sitt vesentlige innhold sto de ennå ved makt
i 1940, da det tyske angrepet kom, selv om formen ved et par anledninger ble noe modifisert. Hvilke følger dette fikk i 1940, da angrepet
kom, er et spørsmål av første rang for norske militærhistorikere.
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Våpen og mekanismedeler skiller lag
Vi har tidligere gitt et eksempel på tiltak som ble satt ut i livet utfra
Generalstabens direktiv av 12. februar. En rapport fra 4. distriktskommando, som omfattet Hordaland og Sogn og Fjordane, med sentrum i
Bergen, viser at den store våpenbeholdningen som tidligere var lagret
på Nesttun ble splittet opp. Geværene ble stående igjen, mens sluttstykkene ble sendt til Bergenhus festning og ammunisjonen til Isdalen.
Adskillelsen av beholdningen innebar en svekking av mobiliseringsberedskapen. At sluttstykkene ble transportert nettopp til Bergenhus
festning, svekket den ytterligere, på grunn av festningens utsatte beliggenhet. Bergenhus var militært hovedkvarter ikke bare for Bergen, men
for hele 4. divisjon, med regimentskontorer og divisjonskontor. Det fantes ikke et mer attraktivt mål for en angripende fiende på Vestlandet.
Dit ville enhver fiende komme, og det første han ville finne var sluttstykkene. Våpnene som skulle brukes til forsvar i indre distrikt ville
være ubrukelig skrap. Uten våpen var alt forsvar umulig. Forsvarskrig
måtte utkjempes i dybden, gjennom å anvende de mulighetene som den
spredte befolkningen, klimaet, det vanskelige terrenget og ikke minst
tiden kunne gi, med skiftende vær og årstider. At vinteren var en viktig
alliert hadde vært innsett siden diskusjonene i Generalstaben høsten
1814 om fortsettelseskrigen . I teorien var dette aksepterte prinsipper i
militære kretser, men i praksis rådde, som vi ser, andre vurderinger
grunnen. I 1940 lå sluttstykkene fortsatt i Bergen, dit de ble flyttet i
1918. Et helt regiments- IR 9s- geværbeholdning gikk tapt da Bergen
ble okkupert. Det var en formidabel skandale, men ble aldri offentlig
omtalt.
Årsaken til at Bergenhus ble valgt som oppbevaringssted, var at stedet var lett å forsvare mot folkemasser. Rosenkrantz-tårnet og steinmurene rundt var anlagt for å holde kontrollen over havnen og befolkningen i byen. Bergenhus hadde vist seg vel egnet til denne oppgaven
gjennom en rekke konflikter i byen fra middelalderen og fram til verdenskrigen. Et lite vaktmannskap kunne holde folkemengden i sjakk.
Men mot et ytre militært angrep var Bergenhus allerede i 1814 uten
verdi.
På samme måte som i Bergen, har en rekke større havnebyer i Norge
blitt utstyrt med en steinfestning eller et steinfort. Selv om de forlengst
hadde tapt sin ytre militære kampverdi, ble de opprettholdt som mili-
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Kartet viser Agdenes' utsatte plassering ved innløpet til Trondheimsfjorden. De stiplede linjene og stedsangivelsene viser de viktigste magasinene som overførte stempe!fjærer, tennstempler eller andre tennmekanismer til Agdenes i løpet av februar-april1918, på ordre fra kommanderende general.

tære administrasjonssentra og magasiner, fordi de var godt beskyttet
bak sine steinmurer. I tillegg var det flere steder bygd mer moderne
militæranlegg omgitt av murer, som uten store kostnader lot seg forsvare mot folkemasser. Slike anlegg ble nå tatt i bruk som lagringssteder
for utsatte våpenbeholdninger og sluttstykkemekanismer. De fleste av
disse nye anleggene hadde det til felles med de gamle festningene at de
lå utsatt til ved krig. Kystfestninger som Oscarsborg i Oslofjorden og
Agdenes festning i Trondheimsfjorden, kunne ikke unngå å bli første
angrepsmål i tilfelle invasjon. Kystfortene var sikre mot indre uroligheter fordi de lå langt fra byer med truende folkemasser. De fortifikatoriske anleggene var i tillegg ofte kronglete å forsere for demonstranter,
og dessuten var de bemannet med stående garnisonsavdelinger til enhver tid. I 1918 viste det seg på denne måten at til og med kystartilleriet
kunne komme borgerskapet til nytte i klassekampen.
I Trøndelag hadde 5. distriktskommando i februar plukket ut sine
stempelfjærer, og satt de ubrukelige sluttstykkene tilbake i geværene.
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Fjærene ble i første omgang i hemmelighet godt skjult i lokale magasiner. I slutten av februar fant imidlertid distriktskommandoen ut at disse
magasinene ikke var godt nok trygget. Distriktskommandoen foreslo
derfor at samtlige beholdninger av stempelfjærer skulle overføres til
Agdenes festning. Festningen besto av fire kystfort rundt den trange
munningen av Trondheimsfjorden. En fiende som skulle ta Trondheim
måtte først forsere Agdenes. Festningen hadde på denne måten en like
sentral beliggenhet for forsvaret av Trondheim som Oscarsborg hadde
for Kristiania. 1940 bekreftet dette til fulle.
Av en rapport fra 5. distriktskommando 22 . februar 1918, går det
fram at stempelfjærene eller andre deler av mekanismene enten var
sendt eller var under forberedelse til å bli sendt ut til Agdenes festning.97 Unntaket var IR 11 i Møre og Romsdal, som oppbevarte sine
mekanismer i kjellerne hjemme hos bataljonsjefene. De eneste beholdningene som ellers var unntatt var de som hørte til de sikkerhetsavdelingene som skulle brukes ved indre uroligheter. Slik var hele mobiliseringsstyrken ved to infanteriregimenter, ett artilleriregiment, ett
dragonregiment og en ingeniørbataljon, samt enkelte mindre avdelinger blitt uten brukbare våpen.
Størstedelen av IR 12s våpen var bragt ut til Agdenes i februar 1918.
Det samme gjaldt AR 3, N.Ing. B, Tr.kp. 5 og arsenalet i Trondheim.
Transportene fra IR 13 og DR 3 må ha fulgt kort tid etter. I et skriv av
16. april går det fram at flyttingen er fullført. Med hensyn til valg av sted
framgår det at «Agdenes blev efter moden overveielse valgt som det heldigste opbevaringssted for slagfjærene fra de avdelingene som opsættes
i Trondhjem eller Indtrøndelagen». I løpet av høsten ble ubrukeliggjøringen utvidet og fullført. Det framgår av rapporter fra 5. distriktskommando i desember. I en detaljert rapport 12. desember gjorde stabskapteinen ved distriktskommandoen, Carl Erichsen, rede for hva som
hadde skjedd:
De sikkerhetsforføininger som blev foretat i februar iaar i Trondhjem blev drøftet og endelig planlagt ved et møte av samtlige i
Trondhjem værende chefer for de Distriktskommandoen direkte
underlagte avdelinger. Her blev de fornødne ordrer om vaabnenes
ubrukbargjørelse straks git - mundtlig. -Her var ogsaa tilstede Forvalteren ved Trondhjems Arsenal. Chefene for LR. 11 og D.R. 3,
Kommandøren for LR. 13 og Kommandantene paa Agdenes og
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Stjør- og Verdals befæstninger erholdt likeledes personlig i Trondhjem de fornødne instruktioner i samme retning. - Den strengeste
diskretion blev selvfølgelig paalagt alle. De forføininger som dengang blev truffet har siden ikke været
ophævet, men tildels utvidet, idet vaabnene ved alle magasiner, hvor
bevogtningen efterhvert er inddradd, ogsaa er blit ubrukbargjort og
enkelte dele bortbragt. Ordrene desangaaende er herfra git gjennem
hemmelige skrivelser.
Rapporten ga en detaljert beskrivelse av hvordan divisjonen oppbevarte
sine våpen. Av IR 13s linjebataljoner, som til sammen hadde en beholdning på 4189 karabiner og geværer, 219 revolvere og 4 ·mitraljøser, var
samtlige våpen ubrukeliggjort, og 2519 slagfjærer og 58 kammerstykker
(til revolvere) sendt til Agdenes. 622 slagfjærer og 73 kammerstykker
ble oppbevart i privatboligen til sjefen for Fosen bataljon, og tilsvarende
samt 4 slagfjærer til mitraljøser, ble oppbevart hjemme hos sjefen for
Namdals bataljon. Ellers var 96 intakte geværer utlevert til pålitelige
underoffiserer i distriktet, og et stående vaktkompani i Lofjorden var
utstyrt med 160 intakte geværer og 15 intakte revolvere. Beholdningene
i Namdalen og Fosen skulle brukes til utrustning av de spesielt uttatte
og pålitelige sikringsavdelingene, i tilfelle det ble nødvendig med innkalling av dem. Landvernets våpen var oppbevart på tilsvarende vis.
Håndgranater ble ubrukeliggjort ved at detonatoren ble fjernet. Bajonetter ble gjemt bort. Også artilleriet ubrukeliggjorde sine våpen, såvel
håndvåpen som skyts. AR 3s 7,5 og 8,4 cm kanoner ble desarmert ved at
tennstemplene og stempelfjærene ble tatt ut av kilemekanismene og
sendt til Agdenes. Noen unntak ble likevel gjort:
Likeledes er tændstemplet med fjær uttat av kanonene og sendt til
Agdenes undtagen for 4 7,5 cm. kanoners vedkommende hvis saker
er beroende paa magasinet paa Kalveskindet; kanonerne er paa
Kongsgaarden.
Støtbund og tætteringer uttat av de 8,4 cm. kanoner paa Tønsaasen og Værnes samt sendt til Agdenes. Karabin- og revolverammunition opbevares paa Kristiansten. Bevæbning, beklædning
og utrustning for den styrke som skal indkaldes er bragt op paa
underofficersskolens kaserne ved Kristiansten.
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De fire 7,5 cm kanonene skulle brukes mot opprørere i selve Trondheim. Derfor var deres «saker» ikke sendt den lange veien ut til Agdenes, men ble oppbevart i byen. Ellers inngikk infanterister i byens
ordensvernsavdeling og sikkerhetsvakter, som ved indre uro skulle settes opp hurtig og i stor hemmelighet. Men også våpnene for denne styrken ønsket distriktskommandoen å lagre i defekt stand. Det var tilstrekkelig sikring å ha stempelfjærene for hånden. Bare noen få personer
kjente til hvor de lå.
Det er et tankekors at distriktskommandoen ikke hadde beredskapsmessige betenkeligheter med å bruke Agdenes, så utsatt som festningen
lå. KG reiste en slik innvending i et skriv til distriktskommandoen 9.
april 1918, og ba kommandoen å undersøke om det ikke fantes et sikkert oppbevaringssted for stempelfjærene noe nærmere magasinene enn
Agdenes. Stabskaptein Erichsen svarte 16. april at Agdenes «etter
moden overveielse» ble valgt som det heldigste oppbevaringsstedet for
fjærene fra de avdelingene som skulle oppsettes i Trondheim og Inntrøndelag. Han opplyste at for IR 11 var slagfjærene oppbevart hos bataljons- eller kompanisjefene i Molde og Ålesund. Agdenes ble valgt
«under hensyntagen» til betryggende sikkerhet og en rask og sikker forbindelse med vedkommende magasiner. Når det gjaldt hensynet til sikkerhet mot anslag av «ondsindede» var Agdenes bedre enn Stjørdals
eller Verdals befestninger. Og utenfor en festning var det ikke aktuelt å
lagre slagfjærene, mente kapteinen.
Det framgikk videre at distriktskommandoen hadde vurdert beredskapsmessige forhold, og var klar over at visse ulemper var forbundet
med Agdenes, hvis det ble krig. Spørsmålet var reist overfor festningens
kommandant. Men kommandanten hadde svart at han var istand til å
bringe slagfjærene til Trondheim på et par timer, hvis utenrikssituasjonen skulle gi grunn til uro. Distriktskommandoen kunne derfor ikke
legge avgjørende vekt på disse ulempene. Kapteinen føyde til at forutsetningen selvsagt var at sentralmyndighetene i tide underrettet distriktskommandoen hvis det inntrådte foruroligende, utenrikspolitiske
svingninger. Han pekte også på at distriktskommandoen la stor vekt på
at transporter fra Stjørdals og Verdals befestninger måtte foregå som
jernbane- eller landeveistransport, «begge dele like usikre under en revolutionær bevægelse». Fra Agdenes, derimot, foregikk transporten
med festningens egne fartøyer til et lossested Som var avtalt i hemmelighet. Distriktskommandoen bekreftet altså at det var «visse ulemper»

www.larsborgersrud.no

147
med Agdenes, men at disse ble oppveid på grunn av sjøtransporten,
som var godt sikret mot opprørere. Krigsfare var ikke relevant. Han
gikk bare overflatisk inn på om angrep på festningen fra en ytre fiende
kunne true mobilisering i Trondheim, nøyaktig slik det skjedde 9. april
1940. Beredskapsproblemstillingen ble skjøvet over til UD.
Da verdenskrigen sluttet i november ble nøytralitetsvakten demobilisert. Vakthold ved festninger og magasiner kunne ikke opprettholdes
som før, under dyrtid og økonomisk krise. Et mindre antall festningsgarnisoner ble fortsatt stående. Nøytralitetsvakten hadde vært for hånden med rikelige styrker som også kunne brukes som ordensvern ved
uroligheter. Nå måtte man finne andre løsninger, med svak, eller ingen,
legitimitet, kanskje i strid med Grunnloven. Det ble behov for nye rammer og en ny argumentasjon. Før vi behandler denne omleggingen, kan
det være av interesse å få et samlet overblikk over hvor omfattende organiseringen av ordensvern og sikringsstyrker i Trøndelag faktisk var
blitt i løpet av de siste månedene av krigen.98
Av IR 11 skulle linjebataljonen Romsdal bataljon oppsettes med 100
pålitelige soldater med underoffiserer som bodde nær Setnesmoen, for å
assistere politiet i Ålesund og Molde med å holde eller gjenopprette
orden. Landvernsbataljonen skulle sette opp vakter, hver med åtte pålitelige mannskaper og en befalingsmann ved de kommunale kornmagasinene i Hareide, Hen og Ørsta. IR 12 i Trondheim var på kort varsel
forberedt til å sette opp to szkringskompanier (a 200 mann) og 5. in/anterimitraljøseavdeling. Et system for hurtig og hemmelig varsling var utpønsket, med byen oppdelt i ordrekretser, med sikre mellomledd, avtalte ordrestikkord og hemmelig kodebetegnelse på planen. Utstyret
besto av karabiner, revolvere og tunge mitraljøser. «Vaaben i færdig
brukbar stand ... til enhver tid rikelig ammunition og absolut sikker
vakt ... paa Kasernen.» Utenfor Trondheim var et sikringskompani på
120 mann på Fandrem i Orkdalen forberedt oppsatt, utstyrt med
mitraljøser, karabiner og revolvere.
IR 13 i Steinkjer var satt opp med 60 mann samt befalingsmenn. Av
Innherad bataljon var det uttatt pålitelige mannskaper som på kort varsel kunne innkalles pr. telefon. I Namdalen skulle 30 mann med befalingsmenn settes inn som vakt ved kornmagasinene på Egge og Verdalen. I tillegg kom bevoktningen av de militære magasinene i distriktet.
Ved DR 3 var det ved hver eskadron uttatt 50 dragoner, og ved mitraljøseavdelingen 15 dragoner, til sammen en styrke på omlag250 mann.
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Ved AR 3 var det tatt ut omlag 200 mann, væpnet med karabiner, revolvere og fire 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.
Ved Nordenfjeldske Ingeniørbataljon var det tatt ut 85 mann.
I de generelle retningslinjene ble det spesielt understreket at IR 11 ,
IR 13 og DR 3 hadde myndighet til å sette opp sikringsstyrkene og
handle på egen hånd i påkommende tilfelle forsåvidt de anså slike tiltak
som nødvendige og ikke var i stand til å oppnå telegraf- eller telefonforbindelse med høyere myndighet. I Trondheim var det etablert hemmelig
telefonforbindelse for sikringsvakten, med telefonsentral i vaktsersjantens rom, med tilknytning til divisjonssjefen, politimesteren, stabssjefen
og underoffisersskolens kaserne, samt til Kristiansten festning og sikringssjefens kontor i underoffisersskolen. Som sikringssjef var uttatt
oberstløytnant E.M. Falsen. Hvis telefon og andre kommunikasjoner
skulle bryte sammen, så skulle ordensvernsavdelingene i Trondheim beordres til øyeblikkelig frammøte med fire kanonskudd fra Kristiansten
festning. Til sammen utgjorde den øyeblikkelig mobiliserbare styrken
1500 mann, væpnet med alle typer våpen, inklusive artilleri. De mobiliseringsbeholdningene som ikke inngikk i styrken hadde fått sine våpen
ubrukeliggjort, og tennmekanismene til disse var stort sett fraktet ut til
Agdenes. Vi ser her en klar forbindelse mellom de passive tiltakene ubrukeliggjøringen av beholdningene - som tok sikte på å hindre massevæpning, og aktive tiltak- oppsetningen av pålitelige og hemmelige avdelinger, som skulle brukes til å forsvare de bestående samfunnsforhold
mot en indre trussel. Det var altså dette indre trusselbildet som avgjorde
lagringen av mobiliseringsvåpen i Trøndelag, ikke spørsmål som hadde
med krig å gjøre.
Mønsteret var stort sett det samme i resten av landet, selv om det
oppsto enkelte særegenheter. Noen steder ble også ammunisjon og
bajonetter gjemt bort. Det forekom at tiltak ikke ble iverksatt av hensyn
til den lokale stemningen. Men det generelle bildet var at mobiliseringsbeholdningene ble oppsplittet, og vitale deler ble fjernet og fraktet til
hemmelige steder, ofte milevis fra våpnene. Disse tiltakene satte verdien
av mobiliseringsplanene i et temmelig tvilsomt lys. Det forekom praktisk talt ingen protester fra offiserene som var involvert. Ingen andre
kjente ordningen. Verdenskrigen raste fortsatt, og den borgerlige presse
var full av angrep på arbeiderbevegelsen som fryktet militarismen og
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den imperialistiske krigen. At det borgerlige militærapparatet nå først
og fremst var rettet innover mot arbeiderklassen, mente de fleste- uavhengig av politisk ståsted - forlengst var demonstrert, selv om de ikke
kjente det minste til de uhyre følsomme tiltakene som er beskrevet her.
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- Kapittel 9 -

I faste former
Da krigen sluttet arbeidet norsk økonomi i høygir. Etter en kort boom,
og stigende inflasjon, sank vareproduksjonen i 1920 brått med omlag
30 % på et år. Fortjenestene svant og bankene kom i vansker. Tilbakeslaget rammet den offentlige økonomien. I 1921 kom kravet om lønnsreduksjoner, som utløste den såkalte storstreiken og deretter en lang
streikebølge, som først skulle legge seg igjen etter jernstreiken i 1924.
Arbeiderpartiet, hvor de revolusjonære hadde fått flertall i 1918, ble
splittet. I 1921 gikk sosialdemokratene ut og dannet Norges socialdemokratiske arbeiderparti. I 1923 delte resten av partiet seg i et syndikalistisk flertall, som beholdt partinavnet, og et marxistisk orientert
mindretall, som dannet Norges Kommunistiske Parti (NKP) . Under
streikene kom splittelsene til syne i bitre uenigheter. Konfliktperioden
gikk mot sin avslutning i 1924, og det som samtiden oppfattet som den
revolusjonære bølgen, ebbet ut. Men arbeiderbevegelsen var fortsatt
sterk. Kriseårene brakte med seg konsentrasjon innenfor bank-, rederog industrikapital, som styrket sin stilling gjennom oppgangstiden på
slutten av tiåret. Nye finans- og industriskikkelser stilte nye krav til
offentlig virksomhet og militærmakt.
Nå dukket det opp politiske talsmenn for fascistisk ideologi. Mange
av dem var militære eller hadde militær bakgrunn. Forsvaret sto foran
en vanskelig omstilling. Tiden 1918-24 krevde et omfattende militærapparat for å opprettholde ro og orden, men etter 1924 kom krav om
reduksjoner og nye forslag til hærordninger. I 1926 ble vaktholdet på
festningene redusert. Bare noen få vaktmannskaper og garnisoner ble
tilbake. Hærordningen av 1927 reduserte antallet fastlønte offiserer og
befal og kortet ned øvelsestiden (rekruttskolen) til48 dager. Noen direkte
følger for den hemmelige hæren fikk reduksjonene ikke. Generalstaben
mente at en effektiv opprørsberedskap ikke var så avhengig av jevnlig å
øve store feltenheter sammen. Det var heller ikke nødvendig at materiellet var av nyeste type.
Reduksjonen av øvelsesdagene førte imidlertid til at det ble vanskeligere for offiserene å kartlegge hvor pålitelige de enkelte soldatene var.
Det betydde at det ble vanskeligere å sette opp pålitelige avdelinger til
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ordensvern, sikkerhetsvakter og jernbanevakter. Den endelige løsningen
på dette problemet kom først i 193 7, da et nytt system for den indre beredskapen ble introdusert. Det gikk ut på å bruke feltavdelingene i sin
helhet. Det skal vi se nærmere på i neste kapittel. Vi skal nå redegjøre
for tiltak i 1921 og 1922, og diskusjonen omkring den nye situasjonen i
1925. Til slutt skal vi se på den nye, militaristiske offensiven som kom
med den neste krisen, etter 1930.
Ordensvernsreglementet av 1922
Fram til1922 ble militære avdelinger brukt en rekke ganger. Planleggerne i Generalstaben delte aktiviteten i tre: For det første oppsetting av
ordensvernsavdelinger, tropper som feltmessig utrustet ble satt inn der
uroligheter eller opprør truet. For det andre jernbanevakter, som sikret
forflytningen av ordensvernsavdelingene, i siste instans ved omlegging
til militær jernbanedrift, for å hindre potensielle opprørere fra å overta
jernbanen. Jernbanevakter ble i 1920 også brukt til streikebrytervirksomhet under jernbanestreiken. For det tredje sikkerhetsvakter, som beskyttet våpenlagrene og viktige militære og sivile anlegg mot angrep,
overtakelse eller ødeleggelse.
En svakhet ved tiltakene var at de ikke var samlet i en enhetlig plan.
De var innført etter hvert som det ble behov for dem, og måtte stadig
opp til ny behandling når situasjonen endret seg. Det ble derfor i begynnelsen av 1922 innført en samlet plan som omfattet alle sider ved tiltakene, og som samtidig var så generelt formet at den kunne brukes på
lengre sikt. Planen fikk betegnelsen R egler /or opsetning og anvendelse
av sikkerhetsvakter, ordensvern ogjernbanevakter i tilfelle av uroligheter,
og trakk opp de retningslinjene som var i bruk fram til 1933-34. 99 Et
hovedpunkt var at distriktskommandosjefene ble gjort ansvarlige for
oppsetningen og bruken av systemet i sitt eget distrikt, og for at de nødvendige forberedelsene ble truffet for sikring og forsvar av militære instanser og beholdninger, og for at politiet kunne få assistanse til sikring
og forsvar av andre offentlige og viktige private etablissementer og beholdninger - særlig sprengstofflagre - samt til opprettholdelse av den
offentlige orden.
Mer detaljert ble det bestemt at distriktskommandosjefene skulle
lage en samlet plan for innkalling, oppsetning, transport, forpleining,
forsyningstjeneste, sanitet og veterinærtjeneste for de avdelingene som
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ble oppsatt, og samordning av dem på landsbasis. Politimestrene skulle
underrettes om hvordan rekvisisjon av militær avdeling «til ordenens
oprettholdelse» skulle skje. Distriktskommandosjefen ble gjort ansvarlig
for at alt som angikk saken ble behandlet med høyeste hemmelighold.
Planene skulle sendes inn til KG og Generalstaben, holdes a jour, og
inneholde oversikt over forberedte oppsetninger, som avdeling, styrke,
disposisjonssted, innkallingsmåte, oppsetningssteder og -tider. Distriktskommandoene skulle hvert år sende inn en samlet oversikt over
planer og tiltak under betegnelsen «mobiliseringsoppgjør» for distriktskommandoens sikkerhetsforanstaltninger.
Det ble slått fast at «alle i kommandodistriktet stadig tjenestegjørende eller opsatte utskrevne avdelinger [ ... ] samt for tilfellet ekstraordinært indkaldte avdelinger» skulle kunne brukes, i praksis alle avdelinger. Samtidig het det når det gjaldt uttak og organisering at bare fullt
ut pålitelige befalingsmenn og mannskap skulle tas ut. Om nødvendig
kunne uttaket skje i samarbeid med politiet og den halvmilitære streikebryterorganisasjonen Samfundshjelpen. Videre burde det innkalles
15-25 % for mange mannskaper for å sikre oppsetningene selv ved
manglende oppmøte. Utskrevne avdelinger måtte såvidt mulig ikke settes inn på mannskapenes hjemsteder, het det videre. Om væpningen av
styrkene, ble det påpekt spesielt at ordensvernet burde settes opp med
mitraljøser.
I punkt 16 i «Regler .. .»ble det fastsatt spesielle regler for forsterkning av Oslo Garnison. Punkt 22 omhandlet nødvendigheten av dobbel
ekspedisjonsvei. Det betydde bruken av to sett ordre, i tilfelle enkelte
militære myndigheter var blitt satt ut av funksjon i kampens hete. I
punkt 24 ble det slått fast at alle ordre skulle ekspederes i vanlige konvolutter, «uten utstyr som kan betegne brevet som militær tjenestesak»,
og i punkt 26 at uansett når innkallelsesordren innløper, skulle de nødvendige «ekspedisjoner» settes iverk umiddelbart, uansett hvilken tid på
døgnet ordren kom. I et eget punkt finner vi regler for framgangsmåten
for å rekvirere forsyninger, transport, levnetsmidler osv. når avdelingen
hadde behov for det. Regler for militært vaktområde bestemte at når en
militær avdeling hadde okkupert et område, gjaldt militær lovgivning
der. Avdelingssjef på stedet hadde fullmakt til å avgjøre om og hvordan
våpen skulle brukes.
Reglene fastslo altså at alle distriktskommandoer umiddelbart skulle
legge planer for hvordan ordensvern, jernbanevakter og sikkerhetsvak-
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ter skulle brukes innen sine distrikter. Selv om ordensvernsavdelingene
også kunne disponeres som jernbane- og sikkerhetsvakter, var deres
hovedoppgave først og fremst den svært vide - og uklart presiserte «opprettholdelse av den offentlige orden» i et landsomfattende system
av fraksjonelt oppbygde avdelinger ~om omfattet 75% av mobiliseringshæren, plukket ut etter politiske kriterier. Det innebar at det ble opprettet en hemmelig hær rettet mot statens medlemmer, i strid med
Grunnlovens § 99.100
Mobiliseringsoppgjørene: Å forene det uforenlige
Det framgår av reglementet at distriktskommandoene hvert år skulle utarbeide et fullstendig mobiliseringsoppgjør over alle sikkerhetsforanstaltninger for avdelinger, mannskaper, planer, materiell, oppsetningssted, oppsetningstid; staber og forsyninger. I tillegg skulle de aktuelle
scenariene studeres. Det var en vidløftig oppgave, som innebar alt fra å
forutse den lokale revolusjonen til å gjette på hvem som var pålitelig
nok til å slå den ned.
Tidligere hadde det bare vært ett mobiliseringsoppgjør, som gjaldt
planer for delvis og alminnelig mobilisering i tilfelle krig. Nå fikk distriktskommandoene dobbelt så mange alternativer å behandle under
mobiliseringsoppgjørene. I tillegg kom planer for mobiliseringsøvelser,
som - selv om de av økonomiske grunner oftest bare var aktuelle som
stabsøvelser - var viktige og ble gjennomført hvert år. Mannskapene i
de «pålitelige» avdelingene i den indre mobiliseringsordningen skulle
ha separate, hemmelige ordresett for innkalling, i tillegg til den offisielle
ordren. Det skulle forberedes ordrekretser og kurerruter, i tillegg til en
mengde andre stabsoppgaver som måtte løses.
Planene gjaldt altså for samme staber og mannskaper, minus 25%
«upålitelige». I tillegg til at reglementet av 1922 betydde en voldsom
øking av stabsarbeidet i forbindelse med mobiliseringsoppgjørene,
innebar prosessen en institusjonalisert utvikling av det militære fiendebildet. En gang i året var distriktskommandoenes offiserer pålagt å granske distriktets befolkning for å identifisere en indre fiende, og utarbeide
militære mottiltak, uansett hva de som privatpersoner måtte mene om
dette.
Hva «pålitelig» skulle bety ble ikke · drøftet nærmere, og kunne
neppe heller avklares. Det varierte sterkt fra 1850 til1940. Den militære
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straffeloven av 1902 fascia straff for ulydighet mot befalingsmann, uten å
vurdere om denne var ulydig mot Grunnloven eller Stortinget. Det var
ingen plass for å vurdere lovlighet, slik begrepet «pålitelig» ble brukt.
Det var makten som rådde. Det betydde lojalitet mot befalet, øverstkommanderende og kongen. Men hvem var pålitelig når kongen konspirerte
mot Stortinget, eller når landets forsvar ble brukt mot streikende arbeidere? De vernepliktiges egen moral ble av og til et problem for styresmaktene. Mange av dem var lite villige til å la seg bruke mot slektninger,
venner eller kolleger. Da det ble mobilisert under storstreiken i 1921, var
frafallet blant soldatene stort. For å løse dette spesifikke problemet fastsatte reglementet at samme avdeling ikke skulle brukes flere ganger kort
tid etter hverandre, eller settes inn på soldatenes hjemsted.
Det måtte bli intrikate løsninger når slike hensyn skulle tas for en og
samme avdeling. Det finnes nok av avdelinger å velge mellom for å belyse dette, for eksempel Vestoppland Infanteriregiment nr. 6. Regimentet skulle settes opp på Ringerike. Mannskapene bodde i Buskerud og
Oppland. Etter de vanlige krigsoppmarsjplanene skulle bataljonene
oppmarsjeres på Ringerike og nærliggende områder. Men etter de hemmelige sikkerhetsforanstaltningene skulle de nå imidlertid fraktes til
Oslo, for å settes inn mot Oslo-arbeiderne. Under denne vanskelige
overflyttingen ville bataljonene praktisk talt være uten befal, for det var
nemlig også bestemt i reglene at offiserer og underoffiserer som bodde i
et annet distrikt enn der deres avdeling hørte hjemme, skulle disponeres
i hjemdistriktet. Siden mange bodde i Oslo, kom de til å bli disponert
der. I tillegg kom endringene i retningslinjene for våpen- og ammunisjonslagring. For IR 6 ble tennstempler og stempelfjærer sendt fra
magasinene på Ringerike og Hadeland helt til Kongsvinger festning,
med lang og usikker transportvei tilbake. Også her betydde altså sikker
lagring dårlige løsninger for mobiliseringshæren. Det var tilsvarende
ordninger for regimenter flest .
Det ble store papirmengder og rot i mobiliseringssakene. Hemmelighetskremmeriet førte til at underoffiserene i stor utstrekning ble holdt
utenfor, og dermed måtte alle dokumenter konsiperes og skrives ut av
stabsløytnantene eller de egentlige stabsoffiserene personlig. I tillegg
skulle denne delen av korrespondansen om mobiliseringsoppgjørene
holdes utenfor journalføring, av sikkerhetsgrunner. Dermed ble det
vanskeligere å holde orden på papirene. Ved regimentsstabene og distriktskommandoene skulle krigsoppsetningsplanene i størst mulig ut-
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strekning stemme med tiltakene mot indre uroligheter. Ved indre uroligheter måtte alt skje i stillhet, bare de pålitelige måtte innkalles, mens
de «ondsindede» ikke måtte få vite noe, oppsetningen skulle skje ved
stille mobilisering. Ble det fare for krig, var alt enklere. Enten det ble
behov for hele mobiliseringshæren eller bare enkelte avdelinger til nøytralitetsvakt kunne åpenlys mobilisering brukes. Men det ble mindre og
mindre aktuelt. Det var hensynet til den indre faren som sto på dagsorden, som dikterte endringene i mobiliseringsplanene og la tunge føringer på det militære byråkratiet.
Hendingene 9. april1940 fullbyrdet disse innebygde og motstridende hensyn med mobiliseringssystemets sammenbrudd, satt regimentsstabene hvert år på vårparten i flere uker og svettet over planene
og listene over de som var rapportert som upålitelige fra lokale etterretningskilder for det året. Mens originalene innen en bestemt dato ble
innsendt til KG, helst med kurer fordi stabene regnet med at det var
fordekte kommunister i postvesenet, ble kopiene sirlig ført inn i en
hemmelig bok på regimentskontoret, kalt «den sorte bob.

Tennstempler på vidvanke
Bestemmelsene om ubrukeliggjøring-av våpen, lagring av våpen, våpendeler og ammunisjon ble fornyet 3. november 1921. Stående bestemmelser var at det var opp til distriktskommandoene å avgjøre om ammunisjon burde fjernes fra magasinene på samme vis som stempelfjærene og
tennstemplene, og hvor disse skulle gjemmes. Det ble og bestemt at det
hvert år skulle utarbeides oversikter over hvor våpen og ammunisjon ble
lagret, og at disse oversiktene skulle inngå som en del av mobiliseringsoppgjøret.
Vi skal nå se litt nøyere på hvordan disse bestemmelsene ble tillempet for AR l i l. divisjon. AR l hadde fått en viktig oppgave i den indre
mobiliseringen. Regimentet skulle sette opp to batterier med bataljonsstab som skulle utgjøre ordensvernets feltartilleri, utstyrt med åtte feltkanoner og to ammunisjonsvogner. Denne avdelingen ble kalt Ordensvernsbataljonen, og ble tillagt stor betydning. Resten av regimentet ble
fordelt til Sikringsavdelingen, som skulle passe på magasinene ved Ski
og være jernbanevakter for indre Østfold. Allerede våren 1918 ble tennmekanismene tatt ut av kilene til AR l. I første omgang ble de oppbevart i Ski magasin. Noen dager senere, sannsynligvis rundt 14. novem-
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ber, ble de flyttet opp på Høytorp fort ved Mysen. 17. april1923 ble kanondelene sammen med tilsvarende mekanismer fra regimentets revolvere og geværer flyttet ut på Oscarsborg festning i Drøbaksundet. Høytorp fort ble altså vurdert som en for usikker lagringsplass. Av
oversikter fra 1923 går det fram at tennmekanismer til72 kanoner, 2 mitraljøser, 1804 karabiner, 338 geværer, 340 pistoler og 898 revolvere befant seg på Oscarsborg, mens våpnene og ammunisjonen var i Ski
depot. Mesteparten av artillerimekanismene ble liggende på Oscarsborg
til tyskerne fant dem der i 1940, ubeskadiget, etter at festningen hadde
overgitt seg.
Vi ser at mønsteret var det samme som i Trøndelags- og Bergensområdet. Kravene til den indre mobiliseringen førte til at våpendelene
endte på steder som lå svært utsatt til i tilfelle krig. Slik var det over hele
landet. Fra Iddefjorden i sør til Grense Jakobselv var de viktigste Fredriksten i Halden, Oscarsborg i Drøbak, Høytorp fort i Mysen/Askim,
Akershus/Hovedøya i Oslo, Kongsvinger festning, Tønsberg festning,
Odderøya fort i Kristiansand, Bergenhus festning i Bergen, Agdenes og
Kristiansten festning i Trondheim. I Nord-Norge var det dårligere med
sikre gjemmesteder. Likevel ble beholdningene ubrukeliggjort også der,
og tennmekanismene gjemt unna i militæranlegg, på politi- og lensmannskontor.
Mobiliseringshæren var med disse tiltakene avvæpnet før mobilisering. Det krevde ikke overnaturlige evner for å forutse at det ikke var til
å unngå at et overraskelsesangrep med skip måtte ta kystfortene først.
Men det ble ikke forutsett, og forklaringen må være at tankene var
andre steder.

Soldater i gatene
De passive tiltakene må sees i sammenheng med bruken av pålitelige
mannskaper. Fra 1918 til1924 var det i lange tidsrom høy militær beredskap. Storstreiken i 1921 og jernstreiken i 1924 forårsaket den største mobiliseringen etter 1918. Visse opplysninger for perioden 1918-25
gir en pekepinn om omfanget for året 1921. 101 Ordensvernet ble satt
opp i Fredrikstad, Moss, Drammen, Hokksund, Kongsberg, Tønsberg,
Holmestrand, Hvittingfoss, Larvik, Sandefjord, Sarpsborg, Mysen, Raufoss (forsterkning til Kongsvinger festning) , Kristiansand, Stavanger,
Skien, Bergen, Trondheim og flere andre steder i Trøndelag, Narvik,
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Alta (til Hammerfest) og Oslo. Sikkerhetsavdelinger ble satt opp i
Sande, Tønsberg, Sarpsborg, Eidsberg, Mysen, Ski, Hvalsmoen, Greaker, Skien, Arendal, Evje, Kristiansand og i Kristiansandsdistriktet,
Voss, flere steder i Trøndelagsområdet, Mosjøen, Narvik.
Det betydelige omfanget i 1921 viser at det var viktig for regjeringen
å knuse storstreiken. 102 FD sørget for at det ble holdt vakt i sjøforsvarets
radionettverk langs hele kysten under streiken, for raskt å kunne dirigere militære mannskaper etter industriens behov og politiets ønsker.
Bryggene ble sperret og erklært som militært område, og mellom vaktlinjer av politi og militære, utrustet med skarpladde våpen, arbeidet
Samfundshjelpens streikebrytere. Rundt l. juni var over 6500 vernepliktige utkommandert på slike oppdrag. De økonomiske kostnadene var
høye. Over 1,3 mill kr. ble brukt på de ekstraordinære militære tiltakene
bare under storstreiken. Mye penger gikk til innkallinger i alle årene
fram til1924. Det var foreløpig det siste året med indre militær aktivitet
av samme størrelsesorden som i 1918 og 1921.
Under den voldsomme mobiliseringen under jernstreiken i 1923-24
gjaldt fortsatt de midlertidige bestemmelsene fra 1918 om ubrukeliggjøring av mobiliseringslagrene, og det var behov for permanente regler.
Ved årsskiftet så det ut til at 1925 kom til å bli et rolig år, og en viss usikkerhet gjorde seg gjeldende om hvorvidt det var nødvendig med like
rigide tiltak som året før. KG lot derfor Generalstaben 13. juni 1925
sende ut et nytt direktiv til distriktskommandoene om oppbevaring av
våpen og ammunisjon.10' De bestemmelsene som var kommet til under
den urolige tiden i 1918, skulle nå avløses av alminnelige regler for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Direktivet inneholdt ikke noen
nyvurderinger, men fastholdt de tidligere bestemmelsene og presiserte
distriktskommandoenes ansvar for at militære våpen og ammunisjonsbeholdninger ble oppbevart på betryggende måter innen sitt distrikt.
Skytevåpen, håndgranater osv. som ikke ble ansett for å være betryggende sikret mot angrep av «ondsindede», skulle midlertidig ubrukeliggjøres, ved å fjerne viktige deler som etter distriktskommandosjefens
nærmere bestemmelse skulle oppbevares på sikre steder. Fra geværene
skulle bare slagfjærene og tennstemplene fjernes. Dette måtte gjøres ved
en passende anledning og bare med den største diskresjon. Endringer i
lagringene skulle meldes inn som tidligere - men ingen endringer ble
innrapportert. Nytt var det imidlertid at generalinspektøren for infanteriet og sjefen for festningsartilleriet ble lagt under samme reglement.
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I årene etter 1924 var det hele tiden en viss indre militær virksomhet. I tiden 1925- 29 dreide det seg om å beskytte streikebrytere og om
forskjellige vaktoppdrag. Den mest omtalte aksjonen var innsatsen av
garden i Julussa-konflikten i 1927. I de store byene ble det dannet
hemmelige, militære organisasjoner. I 1924 ble disse slått sammen i en
landsomfattende fascistisk militærorganisasjon under navnet Samfundsvernet. I 1926 ble den supplert med en rekrutteringsorganisasjon
for ungdom, som ble startet av Vernepliktige Offiserers Forening. Den
fikk navnet Foreningen for gjenreisning av norsk forsvar, senere omdøpt til Leidangen. Både Leidangen og Samfundsvernet var startet og
ledet av framtredende offiserer.
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-Kapittel lO-

Konspiratørene i 1931-32
I 1930 kom den internasjonale krisen til Norge, etter to år med økonomisk oppgang. Fra 1930 til1931 falt industriproduksjonen drastisk.
Først i 1936 var nivået fra 1930 igjen nådd. Arbeidsløsheten blant fagorganiserte steg brått. I den verste måneden i 1931 var den på 40 %.
Arbeidsgiverne krevde lønnsreduksjoner og sendte 90 000 mann ut i
storlockout i 1931. Den varte i et halvt år, rystet samfunnet og satte ny
fart i den militære konspirasjonen.

Militær frykt for Det Norske Arbeiderparti
De militære registrerte at DNA etter sammenslutningen i 1927 sto tilbake som vinner i arbeiderbevegelsen. Regjeringsdannelsen i 1928 kom
likevel som et sjokk, selv om den varte bare i 18 dager. De militære forsto ikke at partiet forandret seg. De borgerlige regjeringenes tilbakegang hang sammen med deres sparepolitikk, en arv fra embetsregimets
tid. Kapitalen klarer seg best selv, var tanken da. Nå ønsket de store industri- og finansselskapene at staten skulle stabilisere økonomien. DNA
forsto at de nye økonomiske realitetene krevde en aktiv stat. Her lå det
grunnlag for nye politiske allianser, som kunne bringe partiet til makten.
Forutsetningen for å konsentrere seg om Stortingspolitikken var at
NKPs innflytelse i fagforeningene ble nedkjempet. Da måtte DNA beholde sitt sterke organisasjonsapparat og sin revolusjonære retorikk,
selv om den var begrenset til prinsipprogrammet. Allerede på midten av
20-tallet var partiet helt konsentrert om arbeidet i Stortinget. Så kom
den store valgseieren i 1927, og regjeringsdannelsen året etter. En
tilbakegang i 1930 ble i 1933 avløst av stor framgang. Dermed var partiet på terskelen til den politiske makten.
DNAs utvikling fra 1923 til partiet overtok regjeringsmakten i 1935,
hadde mye til felles med Venstres tidlige utvikling. Den militære ledelsen hadde ikke hatt problemer med å innrette seg etter 1905. Tvert imot
hadde myndige ledere som forsvarsminister Holtfodt, og andre Venstregeneraler før ham, bidratt til å skape ro innad i forsvaret og oppslutning
i pressen og på Stortinget. På tross av at Holtfodt var Venstremann,
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nølte han ikke med å sende tropper mot streikende arbeidere eller å disiplinere avvikere i egne rekker. I hans øyne hørte DNA til fienden. Men
fra og med valgene i 1927 måtte de militære se i øynene at DNA kunne
erobre flertallet i Stortinget. I verste fall kunne det skje allerede i 1930
eller 1933, og det hastet med nye planer.
De nære militære behov ble hvert år gjennomdrøftet under mobiliseringsoppgjørene. I 1926 ble festningsgarnisonene lagt ned, og da forsvant et viktig verktøy i kampen mot de revolusjonære. Tidligere planlegging fra Generalstabens og distriktskommandoenes side forutsatte et
intimt samarbeid med FD, Justisdepartementet, statsministerens kontor
og pålitelige folk i den kommunale administrasjon. Spesielt viktige var
de lokale politimestrene. Hva ville nå skje, hvis DNA kom inn i regjeringskontorene? I embetsverket satt fortsatt de nøkkelpersonene som
på begynnelsen av 20-tallet hadde vært med å skape den hemmelige
hæren, som ekspedisjonssjef oberst Alfred Zimmer i FD, ekspedisjonssjef Carl Platou i Justisdepartementet og generaladvokat Axel Andersen, som dekket systemet mot innsyn nedenfra og utenfra. Nå måtte de
også beskytte mot innsyn ovenfra og innenfra, en vanskelig, men ikke
umulig oppgave, ettersom det var lagt stor vekt på hemmelighold. Det
fantes selvsagt en mengde spor i FD, som DNA kunne fange opp. Embetsverket var klar over at ordningen var i strid med Grunnlovens§ 99,
men dementerte utad gang på gang at forsvaret ble brukt politisk. Det
var ikke til å komme forbi at en avsløring ville medføre en politisk skandale, av samme kaliber som i 1895. Men å avvikle systemet var ikke
aktuelt.
På sikt måtte militærledelsen velge mellom å komme til forståelse
med DNAs ledelse, slik de kom til forståelse med Venstre etter 1895,
eller så måtte de søke å hindre partiet i å nå regjeringskontorene, eventuelt å fjerne dem derfra. Det betydde å planlegge for borgerkrig og
statskupp. DNAs tilbakegang ved valget i 1930 gjorde at problemet
kunne utsettes. I 1931 kom det opp igjen under Generalstabens årlige
arbeid med mobiliseringsoppgjøret. Så kom DNAs store valgseier i
1933, og med ett var situasjonen en helt annen. Fra da av var det bare et
spørsmål om måneder før DNA kom til makten, og en intens prosess
med etablering av politiske allianser på Stortinget startet.
I offiserskorpset pågikk en annen fraksjonsstrid . Alle partiene ønsket
et billigere forsvar. I 1930 ble antallet fastlønte stillinger redusert fra
3700 til1400. Omlag 600 offisersstillinger forsvant. DNA ønsket også
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en demokratisering innad, og slutt på klasseforskjellen mellom offiserer
og underoffiserer. Det skulle oppnås med å innføre et såkalt enhetsbefal, noe som særlig ble støttet av underoffiserene. Betegnelsen på offiser
fra krigsskole og underoffiser fra befalsskole i 1930 ble nå endret til Kog B-befal. Et forslag om å forenkle mobiliseringshæren til et slags ytre
vaktvern, hadde falt i fruktbar jord hos enkelte høyere offiserer. Det var
likevel få av dem som soknet til DNA rundt 1930.
Derimot hadde stadig flere offiserer av alle kategorier engasjert seg
på ytre høyre fløy i politikken fra midten av 20-tallet. Høye offiserer i
tjeneste eller i halvmilitære organisasjoner som Samfundshjelpen og
Samfundsvernet var ofte ute i pressen med fascistiske synspunkter. Da
major Vidkun Quisling våren 1931 startet Nordiske Folkereisning som
en partibyggende organisasjon for et fascistisk parti, fikk han følge av
mange offiserer, og blant dem en krets unge generalstabsoffiserer som
allerede satt strategisk plassert i militære stillinger, som kapteinene
Adolph F. Munthe, Peter M. Mjøllner og Halvor Hansson. Ledet av
statsråden, selv offiser, inspirert av kjente toppmilitære, blant dem flere
generaler og oberster, og støttet av mange unge aktivister fra krigsskolene, begynte de å legge planer for hvordan militærmakten skulle gripe
inn hvis DNA kom i regjeringsposisjon.
Parallellen til 1893 var klar. Den militære konspirasjonen dengang
mislyktes. I 1895 kom den nådeløse avsløringen av konspiratørene, med
påfølgende oppvask. Det ble en lekse som la grunnlaget for en nasjonal,
militær enighet i 1905, hvor offiserer med admiral Børresens holdninger
ikke fikk fritt spillerom. Nå, i 1931-32, utfordret en ny militær sammensvergelse av like betydelig omfang det unge, norske demokratiet. Den
var drevet fram av den indre logikken i de hemmelige militære sikkerhetstiltakene; grensen for det lovlige var allerede overskredet.
Parallellen sluttet der. Konspiratørene av 1931-32 fikk aldri sitt
1895. Da den situasjonen de hadde forberedt seg på inntrådte i 1935, og
DNA dannet regjering, var det under politiske forutsetninger som konspiratørene ikke kunne forutse. Etter et mellomspill med kriseforlik,
etablering av hovedavtale og arbeidsfred mellom partene i arbeidslivet,
var grunnlaget for kuppet falt bort og kuppgeneralen selv utmanøvrert.
Istedenfor oppvask, som i 1895, ble konspirasjonen liggende i stillhet,
som en kreftsvulst ingen ville vite om.
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Tvil om pålitelige tiltak
22. november 1928 ba generalfelttøymesteren KG å pålegge alle høyere
sjefer å påse at ordningen med hemmelig lagring av fjernede våpendeler
var i orden. KG ba distriktskommandoene rapportere innen utgangen
av 1929, slik at Generalstaben kunne vurdere om ordningen skulle endres. De innsendte rapportene ga et detaljert bilde av lagringen og de
lokale trusselvurderingene rundt i landet. Utdrag av rapportene med
vurdering av de foreslåtte tiltakene kom i et eget PM til Generalstaben
24. mars 1930, som vi skal se nærmere på.
I slutten av 1929 og i begynnelsen av 1930 sendte KG også ut en
rekke forespørsler til distriktskommandoene om hvordan de vurderte
de eksisterende ordningene med oppsetning av ordensvernsavdelinger
og sikkerhetsavdelinger, etter innføringen av den nye hærordningen,
som reduserte antallet øvelsesdager pr. år fra 64 til48 . Han var bekymret for at det var blitt vanskeligere å sikre seg mot at «upålitelige elementer» kom inn i avdelingene. KGs forslag til løsning var å skjære avdelingene ned til et minimum, med sikring av at 100 % av soldatene var
pålitelige. På bakgrunn av forslag som dette og ovennevnte rapporter
satte Generalstaben i gang arbeidet med å tilpasse tiltakene til den nye
hærordningen. Det ble utarbeidet flere notater om foranstaltninger
under «særlige forhold» som tok for seg de forskjellige sidene ved tiltakene og forslag om endringer. Før vi kommer inn på dette planleggingsarbeidet, skal vi se nærmer~å situasjons- og trusselvurderinger i
rapportene fra 1929-30, som er nevnt over. 104
Sjefen for AR l , oberst Kristian Laake, skrev at de lagrede ståldelene
ikke tok skade av rust, men at det likevel var en viss risiko, fordi magasinet var et trehus. Laake mente at oppbevaring av vitale deler til kanoner og håndvåpen utenfor regimentets magasiner bare burde være en
nødutvei, både fordi delene kunne gå tapt, og fordi det krevde ekstra
tilsyn og arbeid, blant annet med henting og bringing ved øvelser. De
forholdene som i sin tid førte til at foranstaltningen ble iverksatt, var
etter hans mening endret. Med en hurtig etablert sikkerhetsvakt på Ski
skulle det ikke være noen fare med å holde våpenbeholdningen intakt.
Han foreslo derfor at ordningen opphørte. l. distriktskommando avviste imidlertid å ta opp forslaget, så lenge samtlige avdelingssjefer ikke
hadde uttalt seg, og viste til «de ulemper i fred og ved mobilisering som
den nuværende ordning medfører.» Men til KG skrev kommandoen at
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Laakes forslag ikke ville bli lagt fram for regimentssjefene, hvis KG ikke
ga nærmere ordre om det.
I 2. distriktskommandos rapport minnet lR 4 om at et av kompaniets
magasiner lå ubevoktet, da det lå i det trygge distriktet Løken i Høland.
Sluttstykkene var gjemt på Akershus festning, «en av sikkerhetshensyn
nødvendig, men for mobilisering uheldig ordning.» Regimentet bemerket at «fornødent hensyn» var tatt i regimentets mobiliseringsplan. Forøvrig lå det meste av divisjonens sluttstykker på Kongsvinger festning.
For lR 6s landvernsbataljon befant tennstempler og sluttstykker seg på
Kongsvinger festning, mens ammunisjonen var lagret på Oscarsborg
festning. Ved krigsmobilisering var det meningen at bataljonen skulle
sendes til Tønsbergdistriktet. Bataljonens våpen var derimot lagret i
magasiner på Ringerike, Lunner og Dokka, der oppsetningene skulle
skje.
3. distriktskommando i Kristiansand rapporterte at alt var i orden,
og «alt svarer til sin hensikt». 4. distriktskommando i Bergen forsikret
om at mesteparten av tennmekanismene lå vel bevoktet på Bergenhus
festning, men minnet om at dette var en konsekvens av at Kvarven fort
ble liggende ubevoktet etter at garnisonene var inndratt. 5. distriktskommando pekte i sin rapport på det samme som Bergen. De var blitt
betenkte over lagringen av tennstemplene og stempelfjærene på Agdenes, fordi garnisonen der, som ellers i landet, var trukket tilbake. AR 3
skrev at kanonenes mekanismedeler samlet burde flyttes fra Agdenes til
Kristiansten inne i Trondheim, hvor det fortsatt var en vaktstyrke.
Nordenfjeldske Ingeniørbataljon skrev at Agdenes ikke var sikrere enn
andre steder, etter at garnisonen var inndratt. «Ved et plutselig overfall
på festningen vilde alle Trondhjemsavdelingene kunne bli desarmert,»
fryktet bataljonen. 5. distriktskommando føyde til at også tilsyn- og pussehensyn talte mot oppbevaring på Agdenes, og dessuten kunne det ved
mobilisering og særlig ved oppsetning av ordensvernsavdelinger, fryktes
forsinkelser og vanskeligheter ved avhenting av materiellet. Det var slike
argumenter distriktskommandoen hadde brukt i 1918 til å trekke den
motsatte konklusjonen . 6. distriktskommando i Harstad rapporterte at
alt som var kontrollert var i orden, men at ikke alle beholdninger var inspisert. For å inspisere resten av beholdningene ba kommandoen FD
om en ekstrabevilgning. En inspeksjonsreise kunne kombineres med
«efterretningsreise til Karasjok og Kautokeino», foreslo kommandoen.
KG lot løytnant K.S. Langslet i Generalstabens mobiliseringsavde-
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ling utarbeide et PM ~m rapportene, med forslag til svar. 105 I PMet ble
l. distriktskommandos forbeholdne reaksjon på Laakes forslag om å
oppheve ordningen tolket som en forsiktig tilslutning til forslaget .
Saken måtte imidlertid ses i forbiridelse med den aktive siden av sikkerhetsforanstaltningene, mente Langslet, og særlig oppsetningen av sikkerhetsvaktene og ordensvernet. Det ville «vistnok» bli nødvendig med
betraktelige reduksjoner av disse, for å sikre helt pålitelige folk med
nødvendig militærutdannelse, føyde han til. Derfor var det lite rimelig å
sløyfe den passive siden av sikkerhetsforanstaltningene, tvert i mot.
Når det gjaldt 5. distriktskommandos vurdering av Agdenes, understreket Langslet at det etter gjeldende bestemmelser var overflødig å
innhente KGs bemyndigelse til å revidere kommandoens planer for
oppbevaringen av våpen og ammunisjon. Tvert i mot var det kommandoens plikt å gjøre dette, hvis den fant det nødvendig. Når det gjaldt
Laakes ~er vidtgående forslag, foreslo han en ren proforma framgangsmåte for å utmanøvrere obersten. Først skulle uttalelsen sendes til generalfelttøymesteren for en «teknisk» uttalelse, hvorpå denne skulle svare
at det fortsatt var nødvendig å opprettholde reglene. Deretter burde et
skriv med KGs bemyndigelse innskjerpe reglene overfor distriktskommandoene.
KG tok Langslets forslag til etterretning. Den bestilte «tekniske» uttalelsen fra generalfelttøymesteren kom 15. juli 1930. Den endelige innskjerpingen fra KG forelå 25. oktober 1930. 106 Laakes forslag var dermed avslått uten egentlig realitetsvurdering. Langslet begrunnet
avslaget med å vise til nødvendige reduksjoner av de aktive sikkerhetsforanstaltningene, som også var til behandling i mobiliseringsavdelingen. Bakgrunnen var at KG i et skriv 15. januar 1930, ba distriktskommandoene om å uttale seg om det var forsvarlig å basere seg på bruk av
utskrevne mannskaper til ordensvernsavdelingene, <<når hensyn tas til
den måte forholdene i militært henseende har utviklet sig på hos oss i
den senere tid».
Sjefen for AR 3, oberst J. Laurantzon, rapporterte at mannskapene
var lite å stole på ved indre sosiale stridigheter. Til det var «den sociale
samfunds- og klasseopfatning og den revolusjonære ånd for utbredt
innen alle lag av folket», mente han. Siden de årlige øvelsene stadig var
blitt forkortet, så kunne en ikke regne 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 tatt ut de pålitelige etter
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sosial stilling og utdannelse, såvidt mulig også etter personlig kjennskap
fra rekruttskolen eller på annen måte. I følge obersten var imidlertid
heller ikke en avdeling som var sammensatt slik, lenger til å stole på.
«Man kan ikke granske hjerter og nyrer, vedkommendes sociale stilling
og utdannelse er ikke lengre nogen pekepinn for hans politiske opfatning og for hvilken holdning han vil innta under visse forutsetninger,»
skrev han. Regimentet konkluderte med at en burde unngå innkalling
av avdelinger etter «politisk standpunkt», fordi dette «i høi grad vil
virke provocatorisk».
IR 12 var derimot fortsatt tilhenger av «pålitelighetsprinsippet». Regimentets ordensvernsavdeling besto av utplukkede folk fra alle kompanier, og den ordningen ville regimentet beholde. Når landets sterkeste
politiske parti åpenlyst og uhindret arbeidet for å omstyrte den bestående samfunnsorden, kunne det godt være at en rekrutt oppførte seg
eksemplarisk på rekruttskolen, men likevel «politisk sogner til det revolusjonære parti», eller senere ble «indfanget av den revolusjonære agitasjon», skrev regimentet. Kjennskap til soldatene fra rekruttskolen eller
repetisjonsøvelser, var ikke lenger noen garanti for uttaket. Som et
skrekkeksempel anførte regimentet at en soldat av årsklassen 1920
hadde skrevet på krigstjenestekortet sitt: «Tør jeg spørre: Almindelig
mobilisering, menes det slik at jeg skal møte på lien skole for å gå mot
utenlandske fiender, eller er det mot norske arbeidere?» Soldaten var
uttatt til tjeneste ved et ordensvernskompani, og uttaket var gjort av en
fordelingssjef, som helt siden 1920 hadde bodd syv kilometer fra soldatens hjem.
Regimentet stolte ikke på kjennskapet til soldatene fra våpenøvelsene, hvis sikrings- og ordensvernsavdelingene skulle brukes til å slå
ned et revolusjonært kupp. Uttaket burde bygges på et sikkert kjennskap til soldatene fra deres sivile liv og deres medlemskap i politiske
organisasjoner. Regimentet ville foreslå en ny framgangsmåte. Siden
vernepliktige fortsatt skulle brukes «når det gjelder kamp om opretholdelse av den bestående samfundsorden», burde avdelingens styrke ikke
være fastlagt på forhånd. I stedet kunne regimentet ta ut bare de mannskapene som befalet kjente fra det sivile liv som helt pålitelige. Ordensvernsavdelingene fikk så settes opp med den styrke som kunne skaffes.
«En liten, sikker avdeling er under de rådende forhold bedre enn en
stor usikker,» oppsummerte regimentet. Tilfellet med den skarpsindige
ordensvernssoldaten fra I,R 12 ble rapportert til KG.
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Vi skal også se på rapporten fra Altagruppen, forfattet av sjefen, kaptein P.W. Lørdahl, til Finnmark Bataljon 4. februar 1930.107 Han mente
at innen Altagruppens distrikt var 50 % av befolkningen av «fremmed
eller blandet rase». Disse var ikke nasjonalsinnede, i heldigste fall likegyldige, og etter hans oppfatning upålitelige. Av de øvrige 50 % var
minst halvparten kommunister eller revolusjonære. Ikke engang de resterende 25 % mente han var helt pålitelige, og det var vanskelig å treffe
innen den riktige fjerdepart når pålitelige til ordensvernsavdelingene
skulle plukkes ut. Sørpå hadde Lørdahl sett at erklærte kommunister
var blitt tatt ut til ordensvernet. Dette kunne bare tilskrives manglende
kjennskap til mannskapene, mente han, og spurte: «Naar saadant kan
hende sydpaa, hvor forholdene er mere sammentrengt og ihvertfall i
landdistriktene mere gjennemsiktige, hvad kan man da ikke resikere her
i Finnmark?» Ikke en gang opplysningene fra lensmennene i Finnmark
var å stole på «da man ingen garanti har for at ikke en enkelt lensmann
kan være kommunist», skrev han.
Lørdahls ekstreme uttalelser kom fordi han var redd for at ordningen kunne bli avviklet. Det var ikke nytt at det var problemer for de
militære i Finnmark. I århundrer var befolkningen der ansett som upålitelig av danske, svenske og norske regimer. En av Venstres kampsaker
var å få verneplikten utvidet til landsdelen, men først i 1897 lyktes det å
få igjennom denne demokratiske reformen. I Finnmark ble hæren av
mange oppfattet som et redskap i en statlig koloniseringspolitikk. Hendingene i 1852 og henrettelsen av Aslak Hætta og Mons Somby i Alta i
1854 hadde satt dype spor. På 1800- og 1900-tallet hadde det vært en
hel serie med militære aksjoner i landsdelen, noen av dem svært bitre,
som i Sulitjelma og Kirkenes i 1918. Det går en ubrutt linje fra tankegangen bak disse, til sommeren 1940, da avdelinger av hæren i Finnmark i hemmelighet ble unntatt fra kapitulasjonen og stilt under tysk
kommando. 108
Uttalelsene fra distriktskommandoene ble oppsummert i et PM fra
Generalstaben til KG 29. april 1930. Samtlige mente at opprettholdelsen av sikkerheten i landet var blitt meget vanskelig på grunn av reduksjonene av øvelsestiden. De kunne ikke lenger være sikker på lojaliteten til utskrevne mannskaper til ordensvernsavdelingene. Derfor
måtte det legges større vekt på uttaket. Et mottiltak kunne være å redusere styrken, antydet Generalstaben. I så fall måtte KG sørge for at avdelingene fikk bedre oversikter over mannskapenes pålitelighet. Avde-
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Teledølene demonstrerer mot en tvangsauksjon - fra kriseårene 1934- 35. Statspolitiet har
ryddet tunet og står vakt, mens lensmannen og hans folk arbeider.

lingene måtte gjennomarbeide sine oppsetninger, og framskaffe mindre,
men sikrere avdelinger.
På sommeren og høsten 1930 sendte KG disse forslagene fra Generalstaben ut til distriktskommandoene. Han ba om rapporter om hvilke
tiltak og endringer som var gjort i oppsetningsplanene for ordensvern,
og vurderinger av hvordan kommandoene bedre kunne sikre at det innkalte befal og mannskap var pålitelig. Han ville spesielt ha vurdert om
reduksjoner av oppsetningene kunne være løsningen, men ga ikke noe
håp om forlengelse av øvelsestiden. KGs resonnement synes å gå i retning av at det var bedre med små, men sikre, enn store, usikre avdelinger.
Tilbakemeldingene fra distriktskommandoene viste imidlertid at avdelingene ikke ønsket mindre ordensvernsavdelinger. 4. distriktskommando skrev to rapporter, 11. og 29. november 1930. 109 I den første
pekte kommandoen på at systemet led av store mangler. Samtlige avdelingssjefer var enige om at utskillelse av pålitelige befal og soldater var
vanskelig og langtifra betryggende. Den ideen som lå til grunn for systemet - på forhånd å stemple en stor del av soldatene som upålitelige var lite tiltalende. Før eller siden ville det bli offentlig kjent, og gi forsvarets fiender gode argumenter, når de stemplet hæren som en klasse-
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hær. Kommandanten på Bergenhus skrev rett ut at ordningen var «betenkelig nær grensen av lovlighet». Hele ordningen var bygget på hemmelighold, med en tungvint varslings- og innkallelsesmåte, som ikke
skaffet den nødvendige styrke så tidlig som absolutt nødvendig. Dessu- .
ten kunne ødeleggelse av telegraf, telefon, jernbane og veier forsinke
varslingen av de pålitelige og gjøre deres frammøte vanskelig. Distriktskommandoen understreket at situasjonen i nær framtid kunne bli farlig:
Til våren vil vi stå foran en rekke opgjør innen vårt bedriftsliv som
vil kunne medføre langvarig og meget omfattende arbeidsløshet .
Den nød og misnøie dette vil kunne medføre, vil skape en fruktbar
jordbunn for optøier. Det gjelder å være forberedt, - nugjeldende
system gjør det iallfall i Bergen og byer i lignende stilling, umulig i
rette tid å kunne møte uroligheter med tilstrekkelig makt.
Distriktskommandoen minnet også om at ordningen ikke mobiliserte
soldatene raskt nok. Et overraskende opprør kunne bli vanskelig å slå
ned, fordi det ville ta tid før frammøtet l. mobiliseringsdag. Kommandoen foreslo i stedet at samtlige mannskaper i avdelingene fra pålitelige
distrikter kunne innkalles. Da var det ikke nødvendig å fjerne upålitelige
mannskaper, og heller ikke lenger nødvendig med hemmelighetskremmeri. Problemet med den tradisjonelle tregheten ved en slik mobilisering ble løst ved at Samfundsvernet og skytterlagene ble innkalt. Disse
var allerede forberedt på øyeblikkelig frammøte og ville da bli stilt
under militær kommando. Kanskje kunne også idrettslagene brukes.
29. november 1930 sendte 4. distriktskommando en detaljert redegjørelse til KG for endringer i mobiliseringsplanen som var foretatt
utfra denne gjennomgangen. Oppsetningen besto av fullt oppsatte kompanier fra IR 9 og IR 10, hvor mannskapsoppsetning og maskingeværoppsetning var justert etter den nye hærordningen. KG hadde sendt ut
forslag om å redusere ordensvernet, men hadde altså -for 4. distriktskommandos vedkommende - oppnådd å få en øking i stedet.
Quisling starter prosessen
Krisen i 1930-31 svekket forestillingen om et liberalistisk idealsamfunn
og skapte omrisset av et korporativt, hvor staten utvidet sitt virkeområde på bekostning av såvel småkapital som partene i arbeidslivet. Det
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var den ulovlige jernstreiken i 1924 som hadde satt fart i denne utviklingen. Regjeringen hadde da lagd ferdig utkast til lover som fastsatte
straff for å kjempe mot streikebryteri og for å støtte ulovlig streik. Da
den parlamentariske situasjonen åpnet for det i 1927, ble de vedtatt, og
kjent som «tukthuslovene». Det ble vedtatt en lov om voldgift for to år,
og det ble lagt fram endringer i arbeidstvistloven som påla fagorganisasjonen å bevise at den ved ulovlig konflikt hadde gjort alt for å forhindre
konflikt.
Ro i et kriserammet samfunn kunne oppnås ved å imøtekomme ønsker om større rettferdighet, velferd og sosial sikkerhet, eller med terror
og undertrykking. Hva det siste angikk, var det demokratiets spilleregler i seg selv som var problemet. Økt undertrykking krevde også
større statlig virksomhet, slik utviklingen av fascismen i Italia hadde vist
og utviklingen i Tyskland kom til å vise. Det var ingen tilfeldighet at
fascismen hadde støtte innenfor offiserskorpset. Militærmakten skulle
nettopp sikre samfunnet mot arbeiderklassen. Rundt 1930 ropte mange
på den sterke mann i politikken, og ingen ropte høyere enn offiserene.
Det var også en offiser som steg fram og tok på seg rollen som den
sterke mann, nemlig ulønnet major ved artilleriet Vidkun Quisling, tidligere generalstabsoffiser med praksis i operativ avdeling. Etter at han i
1930 hadde stiftet Nordiske Folkereisning, ble han utnevnt til forsvarsminister i Bondepartiregjeringen Kolstad, uten å være medlem i partiet.
Den regjeringen er husket spesielt for tre tiltak: Opprettingen av statspolitiet i 1931, okkupasjonen av Øst-Grønland, og for å ha sendt soldater mot Menstad-arbeiderne i 1931.
Bakgrunnen for å sende tropper til Menstad var at Hydro brukte
streikebrytere til lossing, mens den vanlige arbeidsstokken var i lockout.
Arbeiderne stoppet streikebryterne med makt, og Hydro fortsatte arbeidet av prinsipielle grunner. Dermed hadde den ambisiøse forsvarsministeren fått åpningen han ønsket. Ordensvernsavdelingene i IR 3, garden
og marinen, ble fraktet til Grenland, og satt inn ved Menstad. Grenland
sto under militær okkupasjon. Ordensvernet ble innkalt over hele landet, og trådte også i aksjon i Kirkenes, Tromsø og på Snarum. I tillegg
kom innsats av stats politiet og lokalt politi. Avdelingene fra IR 3 ble satt
opp etter det systemet som var foreslått av 4. distriktskommando. De
besto av hele årsklasser, og var identiske med de krigsoppsatte feltavdelingene.
Menstad-innkallingene var dermed det første unntaket fra 1922-
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Arbeiderbladet 10. juni 1931: «Mobilisering i Telemark. Quisling konsentrerer seg.>>

reglene, og ble en suksess. Quisling ble nå den norske fascismens samlingspunkt og sterke mann. Et intenst taktisk spill begynte innenfor en
krets av ledende offiserer, bank- og industrifolk i Osloområdet for å
skyve Quisling fram til en posisjon hvor han kunne gripe den politiske
makten. Det er særlig Agøy som har forsøkt å sy sammen de ulike trinnene av denne prosessens militære sider fra 1931 til 193 3 Y 0 Quisling
tok selv i egenskap av forsvarsminister initiativet med et skriv til KG 25 .
juli 1931 , bare dager etter hendingene på Menstad:
De gjeldende bestemmelser for militæres anvendelse til hjelp ved
oprettholdelse av den indre orden, o.lign., synes ikke lenger å være
overensstemmende med tidens krav.
Kommanderende General bes derfor å fremkomme med forslag
til:
l. Nye bestemmelser for samarbeidet i så måte med de civile myndigheter.
2. Nye bestemmelser for militærs anvendelse og myndighet.
3. Almindelige bestemmelser som må gjøres gjeldende i undtagelsessituasjoner.
Under hensyntagen til de erfaringer som er innvunnet ved de
nylig stedfunne innkaldelser av sikkerhetsvakter og ordensvern forutsettes at Kommanderende General foretar nødvendige forandringer i gjeldende planer og forberedelser.
Blant annet synes de nugjeldende planer ikke tilstrekkelig å sikre
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en hurtig og pålitelig innkaldelse og opsetning. Departementet vil
også henlede opmerksomheten på at man bør mere forberede sig på
det alternativ at forsøk på en indre omveltning kan komme overraskende, idet de så å si utvikler sig av sig selv av en plutselig inntrått
situasjon.
Quisling
Quisling mente at «tidens krav» etter «nylig stedfunne innkaldelser»
gjorde at «de gjeldende bestemmelser» ikke lenger var tilstrekkelige. I
kommentarene til punkt l og 2 skrev han at «de nugjeldende planer
ikke tilstrekkelig (synes) å sikre en hurtig og pålitelig innkaldelse og apsetning». Det var det samme som 4. distriktskommando hadde tatt opp,
og løst ved å inkorporere Samfundsvernet og skytterlagene. Vi må anta
at Quisling ønsket en utvidet arbeidsdeling mellom krigsmakten og de
private militærorganisasjonene.
Mer konkret var punkt 3, som reiste spørsmålet om bestemmelser
for unntakstilstand. Quisling skrev rett ut at «forsøk på en indre omveltning kan komme overraskende, idet de så å si utvikler sig av sig selv
av en plutselig inntrått situasjon.» Her tenkte nok Quisling på DNA,
eller ønsket å skape inntrykk av det. Under valgkampen i 1930 ble partiet voldsomt angrepet, nærmest som en kommunistisk dekkorganisasjon, som drev med våpensmugling og forberedte opprør. I spissen for
angrepene sto marinekaptein Hjalmar Riiser Larsen, formannen i Samfundsvernet , og generalmajor Carl H. Gulbranson, sjefen for 4. distriktskommando. Generalen hadde fått permisjon av KG for å drive
valgkamp. 111 Beskyldningene, som ble gransket av politiet, viste seg å
være oppspinn med kilder i militære og kriminelle miljøer. Når Quisling
skrev om faren for «overraskende omveltning» ser det ut til å ha vært
uten egentlig begrunnelse, og helt uten sammenlikning med 1918. Det
var de borgerlige - med militære støttespillere - som gjorde revolusjonen til hovedtema under valgkampen i 1930. Ikke engang kommunistene snakket om den i annet enn allmenne vendinger, de var nå inne i
sin mest venstredogmatiske periode, med en oppslutning i fritt fall. Valget endte for dem uten mandat på Stortinget. Utfra slike realiteter er det
grunn til å spørre om Quisling hadde en helt annen type omveltning i
tankene da han formulerte brevet til KG.
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Den politiske planen
Krisestemningen under lockout-kampen førte kretsen rundt Quisling
sammen med en rekke framtredende borgere i konspirative sammenkomster. Der ble det politiske grunnlaget for et fascistisk statskupp
drøftet. Daværende justisminister Asbjørn Lindboe holdt seg orientert
om virksomheten og skrev om det i Fra de urolige tredveårene. Flere
møter ble avholdt høsten 1932. Den sentrale drivkraften var Freiadirektøren Johan Throne Holst, som også var president for Norges Industriforbund. Foruten Quisling deltok også andre statsråder. Generalstabens operative avdeling var representert ved kaptein A.F. Munthe,
nær venn av Quisling. Av andre militære finner vi general og tidligere
statsminister, Jens K.M. Bratlie, rittmester og sjef for Samfundshjelpen,
Christopher Fougner, major og sjef for Samfundsvernet, Ragnvald
Hvoslef, kaptein og medlem av forsvarskommisjonen , Frederik Prytz.
De planene som ble diskutert gikk ut på å skape en sammensvergelse
mot regjeringen og en politisk aksjon mot Stortinget. Samtidig skulle
storfinansen skape bankerott i økonomien. Så skulle de sterke menn
med Quisling i spissen overta roret, og innføre hva de rett ut kalte «diktatur». Det materialet som er tilgjengelig om møtene er spinkelt, og rekker bare til å tegne et politisk omriss av konspirasjonen. Møtene kan ha
hatt betydning for at Quisling noen uker senere satte i gang en aksjon
for å presse ut Hundseid som statsminister, for selv å overta. Forsøket
mislyktes, og kort tid etter ble regjeringen felt og Quisling mistet dermed sin gunstige utgangsposisjon som statsråd. Typisk nok var det
sparepolitikken som felte regjeringen.
Åtte år senere bekreftet Quisling Lindboes nedtegnelser. I et intervju
i Berliner Borsen Zeitung 23 . oktober 1940, hevdet han at Norge i 1931
var på randen av en marxistisk revolusjon. Som forsvarsminister hadde
han gått energisk mot denne virksomheten, og pådratt seg fiendskap,
ikke minst fra Høyres leder, C.J. Hambro, og hans tilhengere. Det ble
satt igang en stor kampanje mot ham, som endte med et attentat i FD.
Men angrepene hadde ikke hindret ham i å samle materiale om «muldvarpsarbeidet». I april1932 holdt han en tale i Stortinget, og gjorde landet oppmerksom på faren . Men han hadde fått alle partiene mot seg,
regjeringen «gjorde knefall og lot meg falle». Han hadde da spurt seg om
han skulle bruke makt eller ikke. Istedenfor en voldsløsning, hadde han
startet Nasjonal Samling tidlig på året 1933, fortalte han de tyske leserne.
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Quisling håpet at intervjuet skulle skaffe ham støtte, ved å overbevise tyskerne om at han var den eneste politikeren i Norge som ikke
hadde vist unnfallenhet overfor kommunistene. En gjennomgang viser
imidlertid at han ikke var nøye med detaljene. For det første var det
slett ikke Quisling, men Lindboe som hadde vært pådriver i regjeringen
for å sende soldatene til Menstad. For det andre hadde Quisling slett
ikke oppfattet det såkalte «pepperoverfallet» 2. februar i FD som en
politisk sak, tvertimot ønsket han den ikke etterforsket fordi den ikke
hadde noe med norske forhold å gjøre.112 For det tredje fikk han faktisk
støtte fra den spesialkomiteen som Stortinget nedsatte etter de voldsomme anklagene han kom med på Stortingets talerstol 7. april1932 .
For det fjerde kunne han umulig ha spurt seg om å ta makten fordi han
ble kastet ut av regjeringen. Han ble aldri kastet ut av regjeringen. Han
var statsråd til regjeringen falt.
Han var nærmere sakens kjerne da han fem år senere i sin egen
landssviksak, uoppfordret lot følgende bemerkning falle om det som
hadde skjedd i 1931-32:
Mange ganger har 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 skikkelige 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 meg ikke på å si det. Over alle
lovene står folkets vel.
Her var det ikke en marxistisk revolusjon han ville «slå i stykker», men
tvert imot det herskende systemet. Quislings gamle venn og kampfelle
fra Fedrelandslaget, journalisten Viktor Mogens, bekreftet at det var
dette Quisling hadde hatt i tankene.113
Quislings handlingsramme i tiden etter Menstad kan belyses med
blikk på Tyskland og to av våre naboland. I Tyskland var den sosialdemokratiske Weimar-republikken på full fart inn i nazidiktaturet, og
svært mange offiserer var aktive i nazipartiet. Også i Finland viste de
militære tenner, gjennom Lappobevegelsen gikk de til angrep på arbeiderbevegelsen, og forberedte seg på å overta statsmakten. Idealet de
holdt fram var nedslaktningen av de røde etter borgerkrigen i 1918, da
tysk militærhjelp had~e avgjort utfallet. I Sverige hadde soldater skutt
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og drept streikende arbeidere i Ådalen, bare få måneder før hendingene
på Menstad. Generalstabssjefen var avskjediget etter konspirasjon og
innblanding i våpensmugling. Den kjente tyske nazi-offiseren, Horst
von Pflugk-Harttung, som tidligere var innblandet i mordene på Rosa
Luxembourg og Karl Liebknecht, ble utvist og tok opphold i Oslo. Der
hadde han samtaler med Quisling. Hva de snakket om vet vi ikke, men
arbeiderpressen betegnet ham som en reisende i fascisme. Vi vet i dag at
han arbeidet med å bygge opp et tysk militært etterretningsnettverk i de
nordiske land. 114
En plan for militærkupp
I samme tidsrom som disse hendingene fant sted, vet vi fra både FD og
Generalstabens arkiver at offiserer i Generalstaben allerede var i gang
med vurderinger av forskjellige militære planer for hvordan militærapparatet kunne svare på «tidens kraV>>.
Det ugjendrivelige beviset på dette er et PM som forelå i første utkast i Generalstabens operative avdeling i januar 1931. Flere undersøkelser har vist at forfatter var avdelingens nestsjef, kaptein A.F. Munthe.
Han satt i Nordiske Folkereisnings ledelse, hadde vært sekretær i De
fastlønte offiserenes landsforening, redaktør av Vor Hær, og hadde gjort
tjeneste i Generalstaben i en årrekke. PMet hadde fått betegnelsen PM.
angående foranstaltninger under særskilte forhold, og var utkast til skriv
til distriktskommandoene, FD og regjeringen. Det drøfter i åpne ordelag militære tiltak mot en DNA-regjering, og utvikler i detalj linjer for et
«samfunnsbevarende felttog» mot revolusjonære stridskrefter, med
basis i «røde» områder på Østlandet. Vi skal her se nærmere på hva
Munthe skrev. Innledningsvis fastslo han at DNA var et revolusjonært
parti, hvis eneste hensikt var å skape revolusjon:
Stortingsvalgene i oktober i fjor betegner uten tvil et stort positivt resultat for de samfundsbevarende krefter i vårt land.
Det vilde imidlertid være letsindighet å overvurdere betydningen
av denne borgerlige seier. Faktum er at 113 av vårt folk, og i hovedstaden 60 000 voksne kvinner og menn har stemt for et utvetydig revolusjonært program. Det er utvilsomt at en stor del av dem som har
stemt således, ikke er aktivt revolusjonært innstillet. Men sågodtsom
den samlede arbeiderledelse er avgjort revolusjonær, og slik som for-
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holdene ligger an, er det sannsynlig at arbeiderpartiets valgnederlag
bare har til følge en konsolidering og styrkelse av de revolusjonære
krefter. At disse krefter allerede lenge har vært organisert med et slag
mot det bestående samfund for øie, må man gå ut fra - ellers vilde
det jo ingen mening være i Det norske arbeiderpartis hele virksomhet og program.
På bakgrunn av denne analysen av DNA regnet Munthe opp hvilke
midler «man» kunne disponere mot revolusjonære forsøk. Han mente
at revolusjonen kunne bli satt ut i livet både under en DNA-regjering og
under en borgerlig regjering:
a) Politiet. Dette trer ved revolusjonære forsøk automatisk i virksomhet, såfremt ikke Arbeiderpartiet i øieblikket har regjeringsmakten.
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 «bolsjeviseres» og som derfor - selv om det uhindret får
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anledning til å tre i funksjon - lett kan komme til å vise seg mindre
pålidelig i det avgjørende øieblikk.
b) Hæren og Flåten. Militærmakten kan påkalles til understøttelse
for Politiet. Med henblikk herpå er det utarbeidet en plan for innkallelse av militære sikkerhetsvakter og militære ordensvernsavdelinger. Denne allerede eksisterende plan er nedenfor kalt Plan X.
Enn videre er der utarbeidet en plan til forhindring av de revolusjonæres anvendelse av våben tilhørende militæretaten. Denne plan
er nedenfor kalt Plan V
Plan X hviler på den forutsetning at statsmaktene har vilje til og
anledning til i ro å «mobilisere» mot det revolusjonære forsøk alternativet har med andre ord til forutsetning at det revolusjonære
forsøk skjer under en borgerlig Regjering og dernæst har en krisetilstand som forløper. Imidlertid må man ikke glemme at det revolusjonære forsøk kan skje under en arbeiderregjering- kanskje på foranledning av denne. Enn videre at forsøket under en borgerlig
Regjering kan skje som et «kup» uten at det forut har bestått noen
egentlig krisetilstand, og uten at det har vært tid eller anledning til
noen mobilisering fra Regjeringens side.
Det foreligger ikke utarbeidet noensomhelst plan til imøtegåelse
av de to sistnevnte muligheter- som vel tilsammen betegner et alternativ som er langt sannsynligere enn det som er forutsetningen for
plan X. Planen bør derfor utarbeides snarest mulig. Den er nedenfor
kaldt Plan Y
Munthe blandet her sammen faren for revolusjon mot regjeringen, med
revolusjonsfaren fra regjeringen selv. Det var tilsiktet, for å grunngi
hvorfor «man» - altså militærledelsen - hadde en annen lojalitet enn
den som gikk til regjeringen, forfatningen og kongen. Lojaliteten gjaldt
ikke lenger hvis folket skulle velge et DNA-flertall på Stortinget. Men
hvis den da ikke gikk til regjeringen eller Stortinget, hvor gikk den da?
Til FD? Til embetsverket? Til kongen? Til Quisling?
Den samme analysen går igjen i hele dokumentet, som her i avsnittet
om Plan Y:
«Kupet» må forutsettes å komme overraskende - selv om det som
foran antydet fortrinnsvis vil bli satt i verk under forhold som skaper
en for det revolusjonære forsøk gunstig stemning blandt massene.
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«Kupet» kan i tilfelle komme l.) «ovenfra» - fra en sittende
Arbeiderregjering- eller 2.) «nedenfra» d.v.s. fra 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 revolution i februar 1917.

Å tro at DNA ville gå til «revolusjonær oppstand» mot sin egen regjering, rimer ikke. Men i Munthes verden var DNAs parlamentariske omlegging bare et spill for galleriet. Vi må ikke glemme at høyresiden
under valgkampen i 1930 hadde hamret løs med at DNA «egentlig»
fortsatt var revolusjonært. Valgresultatet viste at agitasjonen lyktes. For
Munthe var denne analysen ryggraden i trusselbildet. Han trengte den
for å få tilstrekkelig bredde bak en militæraksjon mot en DNA-regjering, som var en av de alternative planene han skisserte opp i PMet.
Planene ga en sammenfatning av forsvarets indre funksjon . Plan X
skulle slå ned streiker, sosial uro og revolusjonær virksomhet, ved indre
mobilisering av ordensvernsavdelinger, sikkerhetsvakter og jernbanevakter. Plan V var utarbeidet for å hindre at uroen skulle bli væpnet ved
hjelp av militærmaktens våpenlagre. Planen var satt ut i livet slik at alle
våpen var blitt ubrukeliggjort ved at tennmekanismene var fjernet og
gjemt på hemmelige steder. Det var under arbeid en Plan Y, som gikk ut
på å sikre seg mot et «rødt kup», som ville omfatte Oslo og størsteparten
av Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland, hvis DNA dannet regjering. Med andre ord, forsvaret skulle ikke bare generelt brukes ved uroligheter, men forberede en landsomfattende borgerkrig mot en lovlig
valgt regjering. Et felttog mot «den røde landsdel» Oslo skulle føres med
<<hovedbasis» i «den hvite landsdelen» Vestfold-Drammen, som kanskje
også omfattet Telemark og Aust-Agder, med sekundærbasis på Hadeland, Ringerike og Trøndelag. Her skulle militært personell, frivillige i
Samfundsvernet og andre grupper og politifolk samles på bestemte steder hvor det var lagret våpen og ammunisjon, og stilles under kommando
av militære stedfortredere, som var plukket ut på forhånd. Distriktskommandoene skulle utfra lokale planer slå ned lokale «røde» hvor de
var i stand til det, særlig var det viktig i de «hvite» basisområdene.
Fredrik Fagertun hevder i Den indre militære beredskapen i mellomkrigstida at trusselvurderingen i Munthes PM var enestående og den
mest ekstreme vi kan finne i de militære kildene. 115 Det er ikke riktig.
Frykten for et plutselig kupp stammet fra unionstiden, var hentet fram
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igjen etter 1918, og mye diskutert i Samfundsvernet. Det spesielle nå var
at Munthe i stor detalj nedtegnet en statskupplan, i form av en felttogplan for en borgerkrig mot et framtidig stortingsflertall, og at han overhodet zkke bekymret seg for at dette skulle bli oppdaget. Munthes avdelingssjef, major William Steffens, leste og godkjente dokumentet. Det
samme gjorde sjefen for IR 3, jurist og oberst Nikolai Hoff. Så ble PMet
sendt til KG.
PMet ble skrevet rett før generalmajor Ivar Bauck, KG siden 1930,
gikk av for aldersgrensen. Venstreregjeringen Mowinckel utnevnte 6.
februar 1931 oberst Kristian Laake til hans etterfølger. Utnevnelsen var
omstridt, men ikke fordi det var brudd på tradisjonen at regjeringen utnevnte en partimann. Laake var som en annen profilert oberst, Otto
Ruge, omstridt blant kollegene, fordi han støttet arbeidet med en ny
forsvarsordning. Laake var lojal overfor myndighetene i bruken av militære mot indre fiender. Men han var også lojal mot Grunnloven, og ønsket å avskaffe ulovligheter.
Kuppdokumentene
Laake foretok seg ikke noe med forslagene i PMet den første tiden etter
utnevnelsen. I mellomtiden var en hemmelig politikerdeputasjon hos
Mowinckel, med spørsmål om forsvaret var forberedt på å håndtere
revolusjonsfaren. Munthe var orientert om besøket. Det kan ikke utelukkes at initiativet stammet fra de militære. 116 Så falt Venstreregjeringen, og Bondepartiregjeringen Kolstad tiltrådte med Quisling som
forsvarsminister. Kort tid etter ble troppene sendt til Menstad, og Quisling sendte sitt brev til KG om nye planer etter «tidens kraV>>. Det ser ut
til at Laake i løpet av sommeren 1931 medvirket til en revidering av
Munthes PM, slik at det vesentlige i plan Y ble beholdt, mens det som
kunne støte i begrunnelsen ble tatt bort. Normal prosedyre ville være at
PMet, med et følgeskriv, ble sendt ut til distriktskommandoene til
høring. Vi vet at følgeskrivet ble satt opp, men det ser ikke ut til at sendingen gikk ut. Agøy mener at Laake holdt saken tilbake fordi Quisling
gjennom FD nå tok en rekke nye initiativ. Fagertun, derimot, mener at
Laake direkte motarbeidet Quisling ved å trenere saken.117
I november 1931 henvendte Quisling seg til KG for å få opprettet en
større, mobil ordensvernsavdeling til bruk i Oslo. Initiativet førte til at
l. lette regiment og Garderegimentet ble opprettet i desember. Så ble
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Dragoner (DR l) og DR 2 var satt opp i <<l. lette korps>>, et <<brannkorps» som skulle settes inn
mot urolighetene på Østlandet. Korpset var utstyrt med en av Norges to panserbiler. Panserbilene kunne ikke brukes utenfor veier, men var utmerket til bruk ved <<gatespetakler», pga.
lett pansring, beskyttede mitraljøser og en svingbar, liten kanon, som var montert i et høytstående tårn.

Akershus vaktdetasjement og en sentral stab for alle ordensvernsavdelinger i Oslo opprettet. Høsten 1932 ble disse styrkene supplert med 2.
lette korps med blant annet kavaleri. I alt utgjorde dette en betydelig
troppestyrke, altfor stor til å kunne assistere politiet på en fornuftig
måte. Det var en borgerkrigstankegang som lå til grunn. Områdene
innenfor linjen Skøyen-Vinderen-Korsvoll-Nydalen-Østre Aker kirke
var «fiendtlig område». Endringer i Bestemm~lser /or militært område
ble utarbeidet med kort frist . Planer for forsvar og angrep på bygninger
ble nå frisket opp. Garden fikk fullmakt til å ta i bruk gass. KG tok initiativ til en ny plan for samarbeid mellom hær og flåte.
Flere utskrevne ordre, notater og skriv i arkivene fra januar til oktober i 1932 tyder på at virksomheten stadig kretset rundt statskupplanene ved hjelp av ordensvernet og frivillige avdelinger. Udaterte
ordre som er skrevet på maskin og for hånd, omhandler mobilisering
etter planene for sikkerhetsforanstaltningene. Det kan se ut som at planleggerne har sett for seg noen alternative datoer på høsten 1932, hvor
kuppet skulle utløses. Her er en slik ordre:
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Nr. 8
l. Divisjon
Gjenpart 2. D.K.

Hemmelig

Ordre til l. Divisjon
Efter konferanse med FD. anmodes Divisjonen herved om uten ophold aa la innkalle:
l. Alle Sikkerhetsvakter og jernbanevakter som er planlagt opsat.
Vaktene disponeres efter de opgjorte planer.
2. Det til ordensvern for Oslo bestemt lette regiment bestaaende
av Nannestad, Ullensaker og Høland eskadroner samt Hjulrytterkompani nr. l. Regimentet underlegges 2. D.K. men forblir inntil
videre paa Gardermoen.
3. Den ordensvern bataljon av I.R.2 som opsettes i Oslo og er forutsat underlagt 2. D.K. (Garden).
4. Sambandskp. 7 og Ing.R.Kompaniet blir på Hvalsmoen inntil
nærmere ordre, men underlegges 2. D.K.
5. De F.V.A. i Ski distrikt er innkalt samtidig hermed og underlegges D.K. overensstemmende med F.D.s bestemmelser av 17/ 101932.
F.V.A. blir snarest mulig aa uniformere, utruste og bevebne ved
D.K.s forsorg.
6. Kvittering for mottagelsen av nærværende ordre utbes per omgaaende.
Også likelydende ordre med adressater 3., 4., 5. og 6. divisjon foreligger,
med følgende avdelinger beordret innkalt:
Likeledes innkalles uten ophold:
Bare til3 . Div.: Kp. 5/I.R.8 som er planlagt opsat som ordensvern
paa Malde.
Bare til4. Div.: 2. landevernskompanier og et mitraljøsekompani av
I.R.9 planlagt opsat som ordensvern paa Bergenhus samt den som
ordensvern planlagte mitraljøseopsetning paa Bergens befestninger
(Gravdal).
Bare til5. Div.: 2 kp.r. + mitr./I.R.12, 2 btt.r/ A.RJ og en tel.avd.
samtlige planlagt opsat som ordensvern i.Trondheim, samt ordensvernsavdelingene av D.R.3 .

www.larsborgersrud.no

181
F.V.A. i Stavanger, Bergen, Trondheim er innkalt samtidig hermed og
underlegges 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.
Kvittering for mottagelsen av nærværende ordre utbes per
omgaaende.
I følge Agøy skulle kuppet starte kl. 2 om morgenen, med at militære
vakter skulle settes ut på strategiske steder i Oslo, Bergen og Trondheim, og nøkkelpersoner arresteres av militære med politifullmakter. De
tre byene skulle erklæres som militært område, militær unntakstilstand
skulle erklæres og ordensvernet mobiliseres i hele landet. Kuppledelsen
i Oslo ville også ha luftforsvarets skyts på lastebiler, panserbiler, samt
frivillige avdelinger til disposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Skien og
Stavanger. Særlig viktig for kuppet var endringer i regelverket Bestemmelser for militært område fra våren 1932, hvor de militære sjefene selv
fikk rett til å sette inn militære ved det de oppfattet som truende situasjoner, samt fikk rett til å beordre bruk av våpenmakt uten opplesning
av opprørsloven , slik Grunnloven krever. Kuppet skulle utløses ved
FDs - det vil si Quislings - ordre.
Vi ser at det hadde oppstått en ny type avdelinger, under betegnelsen F.V.A. Det dreier seg om frivillige avdelinger som skulle settes
opp av Samfundsvernet og Leidangen. Quisling hadde sørget for at
Samfundsvernet ble stilt under militær kommando ved mobilisering i et
skriv til KG i mars 1932. De avdelingene som er beordret oppsatt av 3.,
4. og 5. divisjon er relativt små avdelinger. Det kan derfor ikke ha vært
noe problem å trekke regulære militære reserver fra resten av divisjonens oppsetninger. Forklaringen må ligge i at disse spesielt pålitelige,
frivillige avdelingene skulle sikre at regulære mannskaper som var uvillige eller fiendtlige, likevel skulle medvirke eller i verste fall nøytraliseres. Quisling ville gardere seg med alternative tropper.
Slik er kuppet omtalt i klartekst i en udatert ordre, som er stilet til4 .
og 5. distriktskommando:
Da det er tvingende nødvendig øieblikkelig å treffe ekstraordinære
forholdsregler i visse deler av landet for å forebygge en forestående
revolusjonær reisning, er bestemt at bl.a. Bergen, Trondheim by inn-
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til videre blir militært område. Som følge derav trær bestemmelsene
i Departementets skr. av 25. januar 1932 straks i kraft for området.
Distriktskommandoen underlegges direkte Forsvarsdepartementet
og tar under strengt personlig ansvar kun ordre fra dette departements chef eller den han specielt bemyndiger.
Hvem var de sammensvorne? I papirene finnes en liste over en <<komitee» bestående av 13 navngitte offiserer, seks var offiserer i Generalstaben, åtte av dem sto Quisling nær. Hvilken rolle de var tiltenkt og i
hvilken utstrekning de var faktisk delaktige i forberedelsene er uklart.
Vi har altså sett at da Freia-direktør Throne Holst samlet de sammensvorne og deres støtter til møter i oktober 1932, hadde planleggingen av kuppet pågått i flere måneder. Bondepartiregjeringen falt, og
kuppets nøkkelperson, Quisling, var ikke lenger forsvarsminister.
Venstres Mowinckel kom tilbake med ny regjering, et mellomspill som
innledet en ny retning i norsk politikk. Hva skjedde med planene?
Quisling pakket sammen de kompromitterende papirene og la dem i
arkivet. Han må ha trodd at han ville være tilbake om ikke så lenge,
siden han ikke lot dem makulere. I Generalstaben passet Munthe på at
ingen papirer kom på avveier. De ble først funnet 42 år senere.
Forsvarsordningen av 1933
Inntil utbruddet av den spanske borgerkrigen sommeren 1936, var det
få utenrikspolitiske forhold som skapte grunnlag for virkelig bekymring
i Generalstabens utenriks- og etterretningsavdeling. Unntakene var kanskje den vedvarende finske agitasjonen for territorialkrav på deler av
Nord-Norge, og de fransk-engelske planene om en ny intervensjonskrig
mot Sovjetunionen i slutten av tyveårene.
Det ga handlefrihet innad, men førte til en nedprioritering av de
sidene ved forsvaret som hadde minst indrepolitisk anvendbarhet, invasjonsforsvaret med kystartilleri, mineforsvar og skikkelige, moderne
varslingssystemer. Utviklingen av nye angrepsvåpen som stridsvogner og
stupbombere førte ikke til noen norsk forsvarsplanlegging mot slike
våpen, på tross av at de allerede var blitt offentlig kjent. Tvert imot var
det en viss militær motstand mot å tro på deres framtidige betydning i et
land med en topografi som Norge.
Den skyfrie himmelen sammen med den tradisjonelle spare-politik-
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ken hadde derfor lagt grunnlaget for en serie militærbudsjetter som fra
1927 først og fremst tok sikte på å sikre lønningene til det faste offiserskorpset og et minimum av vedlikehold for å sikre den indre beredskapen. Forsvarsstrukturen ble justert tilsvarende. Bunnen ble nådd i 1930,
da den høyreaktivistiske redaktøren av Tidens Tegn, Rolf Thommessen,
stilte seg i spissen for en kampanje for et 30-millioner budsjett. Resultatet ble et utkast fra Mowinckels regjering i 1931, som ble gjort ferdig av
Quisling og gjort opp på omlag 33 millioner kroner, implementert som
Forsvarsordningen av 1933. Her inngikk de private militærorganisasjonene som del av den offentlige militærmakten, i tråd med forslaget i
PM. angående foranstaltninger under særskilte forhold fra 1931, som
igjen bygde på kravet fra 4. distriktskommando om å «fylle tomrommet» med Samfundsvernet.
Mens forsvarsordningen av 1933 kuttet sterkt ned på det lavere distriktsbefalet, koblet den Leidangen inn i befalsutdanningen. Dette ville
rimeligvis øke den fascistiske innflytelsen i det lavere befalet. I tillegg til
at Samfundsvernet og Leidangen ble lagt under forsvaret kom det nye
statspolitiet, som fra starten var et redskap i klassekampen. Da Quisling
gikk av 3. mars 1933 sto et omfattende militært apparat klart til aksjon.
Planene var også klare. De manglet bare en indrepolitisk situasjon med
tilstrekkelig eksplosivitet for å bli satt ut i livet.
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Sosialdemokratiet overtar
I 1935 oppsto den situasjonen som operativ avdeling i Generalstaben
hadde fryktet fire år tidligere. DNA overtok regjeringen. Grunnlaget for
regjeringsdannelsen lå i to forhold. For det første hadde DNA og fagbevegelsen etter mange års streben endelig oppnådd aksept hos arbeidsgiverne for et avtalebasert samarbeid mellom hovedorganisasjonene
kombinert med fredsplikt, nedfelt i hovedavtalen av 1935. For det
andre inngikk DNA et kriseforlik med Bondepartiet om bevilgninger til
jordbruket, kommunene, vei- og boligbygging.
At det var Bondepartiet som ga støtet til skiftet, kom som en overraskelse på mange ledende militære, som hadde forventninger til de
konspirative planene som ble lagt i departementet og Generalstaben.
Men Quisling og hans støtter var ikke enerådende. Det var allerede en
strek i regningen at Mowinckel, til Generalstabens forferdelse, utnevnte
venstremannen Kristian Laake som Baucks etterfølger i januar 1931.
Laake var lojal mot Venstres gamle idealer og motarbeidet Quisling så
godt han kunne.
Forsvarsminister Fredrik Monsens oppdagelse
Regjeringsskiftet i 1935 lå an til å bli konfliktfylt, ikke minst i FD, hvor
DNAs militære talsmann, den tidligere kommunisten Fredrik Monsen,
overtok som forsvarsminister. Generalstabens etterretningskontor
hadde holdt Monsens virksomhet under nøye oppsikt. Nå hadde plutselig Monsen selv fri vei i arkivene.
Vi vet hvilke hemmeligheter som ventet på å bli avslørt. En pekepinn
om hva som lå i arkivene måtte Monsen ha fått gjennom Quislingsaken,
hvor han var medlem av den spesielle undersøkelseskommisjonen. Han
kunne nå virkelig slippe lyset ned i Generalstabens mørke kjellere. Det
skjedde imidlertid ikke. Den åpne politiske oppvasken lot vente på seg.
Først 13 år senere åpnet Monsen døra på gløtt. Det var i debatten om
Undersøkelseskommisjonens innstilling i 1948, hvor han angrep de
«borgerlige» for deres understøttelse av «Pistolklubbene, Leidangen og
Samfuhdsvernet og hva de het alle sammen», og han fortsatte:
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Men kronen på verket ble satt ved opprettelsen av den hemmelige
hærstyrke 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 bestod av utplukkede og pålitelige mannskaper og befal.
De hadde sin egen mobiliseringsordning. Det hersket streng taushetsplikt, alt måtte være hemmelig. Denne hærstyrke ble senere utvidet, visstnok under Quisling, med deler av Romerike og Ringerike.
Den hemmelige hær var således ingen liten styrke.
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 .
Fredrik Fagertun har i Den indre militære beredskapen i mellomkrigstiden tolket dette sitatet som et bevis på at Monsen nå avviklet hele ordningen. Men strengt tatt er sitatet ikke bevis for annet enn at han i 1948
ville at Stortinget skulle få dette inntrykket, og at han brukte saken for å
illustrere DNAs positive holdning til Forsvaret i 1948. At han avsto fra
å offentliggjøre oppdagelsen av ordensvernet i 1936 av samme grunn,
framstår som en påstand. I 1948 var det likheter med situasjonen 12 år
tidligere. Den kalde krigen var i full gang, og USA ønsket å trekke
Norge med i en allianse mot Sovjetunionen, den samme fienden som i
1936. I Stortinget var det snakk om opprustning og krigsfare. Bakgrunnen for innlegget var Monsens ønske om å nøytralisere motstanden mot
opprustning og NATO-medlemskap. Han blandet imidlertid sammen
problematikken i 1936 og 1948, og var for uklar til at vi kan forstå hva
som faktisk skjedde i 1936.
Tolker vi sitatet bokstavelig, er det første som slår oss at han ikke
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snakket sant. Det dreide seg ikke om fem kompanier, men om 136 kompanier. Det ble heller ikke slutt på ordningen i 1936. «Vi,» sa Monsen,
«ble enige om å avskaffe ordningen i stillhet.» Og «Vi» var KG Laake og
Monsen. Monsen nevnte ingen andre. Laake døde i 1950, uten å verifisere uttalelsen. Det er neppe troverdig at Monsen privat skulle ha forpliktet seg overfor KG uten å ha informert sentrale personer i DNA, i
det minste som enkeltpersoner. Dette var en eksplosiv sak, som berørte
partiet, staten og hele det parlamentariske systemet. Monsens avvisning
av at ordningen skulle våkne til live igj~n fordi den daværende regjeringen hadde makten, viser at han ikke kan ha kjent til planen som nettopp gikk ut på at de militære kunne slå til mot regjeringen også lenge
etter at den var dannet, hvis den gikk for langt i «revolusjon». Det var
nettopp slik militærkuppet startet i Spania i juli 1936, på den tiden
Monsen gjorde sine oppdagelser.
Det finnes imidlertid en annen kilde. I Nordahl Griegs tidsskrift,
Veien /rem skrev i juni 1936 journalist Nils Lie i den veldokumenterte
artikkelen G.E. at ordensvernsystemet fortsatt eksisterte over hele landet.118 Artikkelen må ha kommet som et sjokk på de militære. Monsen
kan ikke ha visst om at den kom, men både han og Laake må ha lest
den. Det er ikke spor av at noen forsøkte å stoppe den. Det er vanskelig
å tenke seg at Lie kunne ha skrevet artikkelen uten tilgang på dokumenter. Da artikkelen sto på trykk var Monsen syk, og Oscar Torp vikarierte
for ham. Torp var formann i DNA. Han må ha bedt Laake om en kommentar. Laake kan ha gitt Torp et muntlig dementi, og dermed skånet
Monsen fra å oppdage det virkelige omfanget av systemet. Sitatet fra
1948 indikerer det.
Men noe var kommet ut, og flere visste mer om sannheten enn før.
Det må ha påvirket forholdet mellom KG, Generalstaben og FD, og
mellom forsvarsministeren og kollegene i DNAs partiledelse. Informasjonene i Lies artikkel kunne ikke bortforklares. Laake visste dermed
også at noen hadde gitt dokumenter til Lie, og kanskje ville flere dukke
opp. Det ville bli politisk storm hvis hele sannheten ble bekreftet, den
militære toppledelsen ville bli kompromittert, og de borgerlige partiene
som hadde brukt ordningen likeså. Det var grunn til å spørre seg om
hva videre graving i saken kunne føre til.
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Hva de «5 O.V.- kompaniene» egentlig var
Det er nødvendig å minne om omfanget av .de hemmelige oppsetningene umiddelbart før DNA tok over, i perioden 1933-34, da vi har gode
kilder i Generalstabens arkiv.119 Ordensvernet utgjorde 80 kompanier,
sikkerhetsvaktene 23 kompanier og jernbanevaktene 33 kompanier, tilsammen 27 200 mann. Agøy har kontrollert disse oppgavene, og kommer til at de utgjorde 24 000.12° Dette var en formidabel styrke, omlag
det samme antallet som ble beordret oppsatt ved den stille mobiliseringen i 1940.
Monsen snakket i 1948 om «5 O .V. -kompanier» som skulle brukes
mot Oslo-arbeiderne. Det er sannsynlig at det er oppsetningen av Oslo
Ordensvern Monsen har kommet over. Oslo Ordensvern skulle settes
opp av ordensvernet i tilfelle indre mobilisering. Det besto av 2. hjulrytterkompani, l. lette regiment, Garderegimentet, Norderhov bataljon,
Trandum bataljon, Akershus Vaktdetasjement og 2. telegrafkompani.
Oslo Ordensvern utgjorde altså en høyere enhet av ordensvernet, og
dens mannskapsstyrke var i 1933-34 omlag 5000 mann. Dette tilsvarer
ikke fem kompanier, men 25. I den vanlige mobiliseringsplanen tilsvarte
dette en feltbrigade. I en gjennomgang av sine ordensvernsoppsetninger
til KG av 20. februar 1937, foreslo 2. distriktskommando å forenkle og
redusere oppsetningene av Oslo Ordensvern, fordi oppsetningene for
flere av regimentene var for store for formålet, for store i forhold til avdelingens fredsstyrke, og sammenføyning i Oslo Ordensvern var for
komplisert. Også andre grunner talte for en forenkling og reduksjon av
oppsetningene, mente man.
Denne argumentasjonen mot sammenføyning i høyere ordensvernsenheter kan være sydd sammen for å oppløse høyere enheter som Oslo
Ordensvern. Vi vet ikke om det skjedde, men denne betegnelsen ser ut
til å gå ut av bruk etter 1935. Det er imidlertid på det rene at Oslo
Ordensvern i 1933 innførte den nazistiske tittelen «fører», og at denne
var reservesjef for distriktskommandosjefen for 2. distriktskommando. I
1936 foreslo 2. distriktskommando at ledelsen av ordensvernet i 2. distriktskommando skulle organiseres som en redusert brigadekommando,
men nevnte ingenting om ledelsen for Oslo Ordensvern. I 1937 ble
ordensvernet gjennomgått i detalj uten at Oslo Ordensvern ble omtalt. I
denne oversikten for hele distriktskommandoen inngikk enheter fra
Garden, IR 4, IR 5, DR l , DR 2 med tilsammen 26 kompanier. I tillegg
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kom Akershus Vaktdetasjement som besto av befalsskolene i Oslo og to
gardekompaniet, tilsammen 37 kompanier. Dertil kom staben og stabsavdelinger.
I oversikten fra 1933 var 2. distriktskommando oppsatt med 36
kompanier. Den reduksjonen som ble omtalt over, utgjorde altså 9 kompanier, vel1800 mann. Reduksjonen var størst for garderegimentet som
skulle få avgitt jegerbataljonen fra IR 2, som nå ble sløyfet, og Akershus
bataljon fra IR 4. Det kan altså ut fra dette materialet se ut som om Oslo
Ordensvern ble omorganisert som egen kommandoenhet fra midten av
30-tallet, og at avdelingene fra 1937 av inngikk direkte i 2. distriktskommandos ordensvern. Agøy har undersøkt et bredere materiale og funnet
at Oslo Ordensvern i realiteten fortsatte videre. Så langt fra å bli oppløst i stillhet, som Monsen påstod, så var det altså bare den formelle betegnelsen Oslo Ordensvern som ble endret.

Pålitelighetsprinsippet må oppgis
Det var ikke bare Laake og Monsen som ønsket å avvikle systemet med
å plukke ut upålitelige vernepliktige. Forslag om dette, utfra andre begrunnelser, var reist innenfra i Forsvaret allerede i 1928, og ble senere
tatt opp igjen av enkelte distriktskommandoer, men uten gjennomslag.
KG hadde imidlertid gjort unntak for 4. distriktskommando og IR 3. I
1937 ble spørsmålet sendt ut på ny høring etter initiativ fra KG, og distriktskommandoene samlet inn kommentarer fra avdelingene.
IR 7 i 3. divisjon svarte at når det hittil hadde vært to forskjellige mobiliseringsoppgjør - ett for krig og ett for oppsetning av sikringsavdelinger - skyldtes dette at det for oppsetningen av ordensvernsavdelinger
var foretatt et utvalg. Et slikt utvalg ville lett gi inntrykk av at hæren var
en klassehær, og ikke en folkehær. Det burde derfor ikke opprettholdes,
med mindre det var nødvendig og medførte vesentlige fordeler. Regimentet foreslo å innføre samme ordning som ved Telemark regiment, og
hvis det kom inn soldater i ordensvernsavdelingene som ikke var til å
stole på, så kunne de brukes som kokker eller lignende.
2. distriktskommando mente at det var gunstigere å sette opp hele
avdelinger utenfor Oslo enn å basere seg på utplukking av mannskaper
i de avdelingene som ble satt opp i Oslo: «Under de rådende forhold tør
det nemlig være lettere og riktigere å samle og å sette op ordensavdelinger utenfor de store byer», kommenterte garderegimentet. IR 5 mente
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at oppsetningen burde baseres på feltavdelingene, men ville ikke helt
slippe muligheten til å utelukke upålitelige. Soldater som var mot det
bestående samfunnet, burde utelukkes. Forøvrig burde det kalles inn en
del flere enn nødvendig for den planlagte oppsetningen, eksempelvis 30
% mer, slik at de som ikke var skikket for eller ønsket til slik tjeneste,
kunne sendes hjem.
IR 4 kommenterte spesielt den hemmelige innkallelsesmåten, som
var basert på innkalling ved hjelp av ordrekretser. Det var en komplisert
framgangsmåte hvor ordren kom hjem til den enkelte enten med bud
eller via posten i en umerket konvolutt. Hvis feltavdelingene skulle være
grunnlaget for oppsetningen av sikringsavdelingene, måtte oppsetningen og uttaket planlegges helt fra nytt av, mente regimentet. Det
måtte skrives ut nye sett ordrer, inndeles i nye ordrekretser m.v. Dette
var en «meget gjennomgripende forandring» som ville medføre flere
måneders arbeid ved staben. Hvis systemet først skulle baseres på feltavdelingene, ville det være enklest om de ferdige innkallingskortene for
vanlig mobilisering kunne brukes, og innkalling av upålitelige bare sløyfes . DR 2 mente at hele ordningen med ordrekretser burde kuttes ut
fordi «alt taler for at en innkalling ved hjelp av ordrekretser - slik som
forholdene ligger an ved D.R. 2 - på forhånd vil ha alle utsikter til å bli
mislykket». Det var profetiske ord fra dragonregimentet. Likelydende
kommentarer kom også fra 5. distriktskommando.
26. mai 1937 sammenfattet KG endringene i Regler /or opsetning og
anvendelse av sikringsvakter og ordensvern i tilfelle av uroligheter, og
sendte dem ut til distriktskommandoene. 121 I reglementet var det anført
at «til sikringsvakter og ordensvern bør såvidt mulig kun uttas støe og
pålitelige folk». Slik som befals- og administrasjonsordningen hadde utviklet seg, skrev han, var befalets kjennskap til soldatene i distriktet blitt
stadig dårligere, og grunnlaget for utvalg av pålitelige var dårligere enn
før. Enkelte distriktskommandoer hadde derfor fått tillatelse til å basere
oppsetningen av ordensvernsavdelingene på feltavdelingene med reduserte staber og tren (transportmidler). Han var oppmerksom på at arbeidet med planleggingen av ordensvernoppsetninger og sikringsvakter
var omfattende, og at det var nødvendig å legge vekt på hensynet til forenkling og standardisering av oppsetningene. For å få lik ordning for
alle distriktskommandoene fastsatte han derfor at sikringsvakter skulle
uttas og oppsettes slik som bestemt for sikkerhetsvakter ved vanlig
mobilisering.
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Til ordensvern skulle fra nå av hele eller bestemte deler av hele avdelinger kalles inn. Som regel burde linjeavdelinger brukes. Til rent
vakthold kunne landvernsavdelinger brukes . Utskrevne avdelinger
burde fortsatt ikke anvendes som ordensvern på sitt hjemsted. Som
reserve for ikke møtende burde 15-20 % flere innkalles enn det som
trengtes. Personell som hadde vært innkalt en gang, burde om mulig
fritas for innkallelse neste gang. Mannskaper med stor forsørgelsesbyrde burde ikke kalles inn. Oppsetning av staber, hester og tren
burde innskrenkes til det absolutt mest nødvendige for løsning av avdelingens oppgave. Trenet burde i størst mulig utstrekning være biltren. KG ønsket at forandringene skulle settes i verk etter distriktskommandoens nærmere bestemmelse, men senest fra og med neste
mobiliseringstermin. Hvis endringene medførte vesentlige forandringer i allerede innsendte mobiliseringsoppgjør og sikringsforanstaltninger for 193 7 ba han om å bli orientert.
Endringsskrivet var noen dager tidligere sendt til Justisdepartementet for å informere justisministeren, Trygve Lie. Det ble mottatt av
departementet 18. juni 1937, men ikke kvittert av justisministeren personlig. Fra dette tidspunktet kan vi likevel anta at Lie må ha blitt oppmerksom på de nye reglene, og ville hatt muligheter for å kreve alle dokumenter i departementet på bordet, og hatt de beste forutsetninger for
å sette seg inn i saken og drøfte den med Monsen. Vi vet ikke om det
skjedde. Men samme dag som distriktskommandoene ble tilskrevet om
endringene,26. mai, ble også FD informert av KG, hvor det uttrykkelig
ble referert til «tidligere muntlig konferanse med Forsvarsdepartementets chef». 122 Vi vet at Monsen i et skriv fra FD til KG 6. juni føyde til en
endring om at befalet skulle tas ut «efter de oppropslister som gjelder
ved mobilisering>>. 123
Vi kan fastslå at Monsen ble informert og foretok seg ett eller annet.
Noen oppvask ble det imidlertid ikke. Ordningen fortsatte til1940 i en
noe modifisert form, og systemet med å plukke ut upålitelige ble avviklet. En original forklaring på hva som skjedde er at Nils Lie selv kan ha
informert Monsen da han skrev artikkelen til Veien Frem , i april mai. 124 Det kan forklare Monsens kryptiske ord om at han ved en «tilfeldighet» fikk greie på saken. Men tilbake ståri tilfelle å forklare hvorfor Monsen da bare omtalte kompanier i Oslo-området, mens Nils Lie
beskrev en landsomfattende organisasjon.
Overgangen til oppsetning av feltavdelingene foregikk i løpet av
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sommeren 1937 for l. divisjon. I skriv av 2. september 1937 ble det innmeldt at sikringsvaktene skulle settes opp som ved vanlig mobilisering
utfra gjeldende planer. Ordensvernet i IR l skulle settes opp med regimentets feltbataljon, med ett kompani til Fredrikstad og ett til Fredriksten, IR 2s feltbataljon skulle til forlegninger i trakten Ås-Ski, IR 3s feltbataljon skulle til Heistadmoen, AR l skulle sette opp sin førstebataljon
til Ski, mens Fossumstrøkets festning skulle forsterke garnisonstyrken
med tre foregående kontingenter. DR l ble sløyfet som ordensvern i l.
kommandodistrikt. Spesielle avdelinger for bevoktning av jernbanene
ble sløyfet. Hvis det skulle vise seg nødvendig, ville styrker av ovennevnte avdelinger bli avgitt til jernbanevakt. Avdelingene skulle settes
opp med reduserte staber og tren, som varierte noe for de enkelte avdelingene.
Distriktskommandoen bemerket til slutt at oppsetningene ville bli
fastsatt etter behov.
Til ordensvernet var det altså satt opp fire bataljoner, som i krigsoppsetningene skulle gi 20 kompanier, vel4000 mann. I planen fra 1933
var l. divisjon satt opp med 20-22 kompanier, men dette var mindre
kompanier, uten upålitelige mannskaper. Med fulle kompanier økte antallet mannskaper. I approbasjonen til distriktskommandoen understreket KG at oppsetningene i distriktet var blitt en omfangsrik affære, og
at kommandoen måtte vurdere hva som var nødvendig. I approbasjonen til 4. distriktskommando advarte han om at ordensvernet «som jo
efter den videste planleggelse vil bety en ganske anseelig styrke» måtte
vurderes etter behov også der.
At hans bekymring ikke var tatt ut av luften kan belyses av hvordan
regimentstaben i AR l gjennomførte overgangen. AR ls ordensvern
spilte en nøkkelrolle i planene, og hadde vært oppsatt med hestetren
fram til mars 1933. Da ble motorisering gjennomført, fordi batteriene
ble mindre sårbare i en folkehop når de var oppsatt på biler, og kunne
forflyttes langt raskere. Distriktskommandoen hadde begrunnet dette
med at stor bevegelighet av artilleriet var særlig viktig for ordensvernet.
Oppsetningen besto av to feltbatterier fra IVAR l , med redusert tren og
stab, med 4 stk. 7,5 cm og 4 stk. 12 cm kanoner, og 25 biler, og ble kalt
«Ordensvernsbataljonen». I tillegg var deler av et kompani avgitt som
sikringsavdeling, og en «ordensvernsavdeling» av mannskaper utstyrt
med karabiner og pistoler var satt opp fra to andre batterier. Etter endringen i 193 7 ble ordensvernet satt opp med hele V AR l . Dette betydde
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Jegerbataljonen av IR 2 var med 500 manns styrke øremerket som ordensvernavdeling mot
Oslo-arbeiderne i <<Oslo Ordensvern», en høyere enhet av ordensvernet som i 1933-34 var på
ca. 5000 mann, altså en enhet på størrelse med en brigade. På bildet ser vi jegerbataljonen
under marsj i Oslos gater.
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en økning fra 8 til12 kanoner, og fra 300 til 800 mann bare /or ordensvernet. I tillegg kom sikringsavdelingen.
Avviklingen av systemet med pålitelige ble altså kompensert av en
formidabel øking av antallet mannskaper. Ingen ny trusselvurdering lå
til grunn for en slik øking. KG var selvsagt bekymret for at kostnadene
ved mobilisering måtte øke tilsvarende, uten budsjettmessig dekning.
Forsvarsbudsjettene var små, og han kunne strengt tatt ikke be forsvarsministeren be Stortinget om mer penger til en ulovlig ordning.

Forenkling tvinger seg fram
Etter at endringen var gjennomført i løpet av 193 7, eksisterte det hemmelige ordensvernet som før, med eget mobiliseringsoppgjør, egen
mobiliseringstermin, egen mobiliseringsordning, hemmelige borgerkrigsplaner og indre fiendebilde. Skandalen uteble etter Nils Lies avsløringer, kanskje fordi valgene høsten 1936 hadde gitt ny framgang for
DNA, og stabiliserte Nygaardsvolds regjeringsdannelse. De militære
holdt seg i ro, foreløpig.
Det gjorde de ikke i Spania. Der hadde en liberaldemokratisk allianse ført en republikansk regjering til makten etter en valgseier i januar
1936. I juli gikk en nesten samlet hær og flyvåpen, under ledelse av
general Franco, til 0pprør mot denne lovlige regjeringen. Scenariet minnet sterkt om det som var beskrevet i Munthes PM fra 1931. Opprøret
startet i «pålitelige» distrikter, i Afrika, på Kanariøyene og i SørvestSpania, etter at regjeringslojale, lokale myndigheter var slått ned. Så
startet et felttog mot de «røde» distriktene, det sentrale og nordlige
Spania. Dette var felles fascistisk tankegods, som var lett å kjenne igjen
av de innvidde i den militære konspirasjonen i 1931-32. Mange norske
offiserer støttet også sine spanske kolleger i skrift og tale, og den borgerlige pressen tok i bruk begrepene «hvite» og «røde» slik Munthe
hadde gjort.
Utbruddet av den spanske borgerkrigen ble ikke sett på med bekymring fra KGs eller Generalstabens side. Men ikke mange ukene
senere startet jakten på en ny type indre fiender, og den politiske spenningen økte. For å søke etter antatte kommunistiske sabotører, sovjetiske spioner og såkalte «ververe» av frivillige til den spanske republikken ble Politiets Overvåkingstjeneste (POT) etablert i 193 7, med et
hemmelig samarbeid med nordiske etater og med Gestapo. Hendinger i
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Spania og i Tyskland økte oppmerksomheten for krigsfaren også her
hjemme. En ytterligere skjerping kom 12. mars 1938 da Tyskland invaderte Østerrike, og innlemmet landet. Samtidig startet Hitler polemikken mot Tsjekkoslovakia med krav om innlemming av Sudetland. NaziTyskland ble for første gang direkte relevant for det militære
planarbeidet i Norge. KG Laake tok nå initiativ til en ny diskusjon om
landets ytre forsvar.
Initiativet kom ved avslutningen av det årlige mobiliseringsoppgjøret
for den hemmelige, indre ordningen i 193 8, og rett før generalstabsøvelsene i april, da det var vanlig praksis å samle divisjonssjefene til
konferanse i Oslo. På konferansens første dag, 23. april, innledet den
nye generalstabssjefen, oberst Rasmus Hatledal, om saken. Det var hans
første foredrag som ny sjef. Avtroppende generalstabssjef, oberst Otto
Ruge, deltok også. 125 Noe referat fra møtet ble ikke satt opp, men Laake
utarbeidet i juni et notat som baserte seg på de synspunktene som var
kommet fram. 126
Av notatet framgår det at generalene hadde vært bekymret for den
nye utenrikspolitiske usikkerheten, og om landet for første gang siden
1918 kunne bli stilt overfor en ytre trussel. De hadde spesielt vært opptatt av hvordan de i en slik situasjon skulle få politikerne med på en
mobilisering. Selvsagt kunne de forsøke å overtale dem til å foreta en
alminnelig mobilisering, denne muligheten var alltid tilstede. Men oppsetningene ved alminnelig mobilisering var store og kostbare. Det ville
derfor trolig bli aktuelt med et mindre alternativ, hvis regjeringen ønsket nøytralitetsvakt. For et slikt formål var det nødvendig med en delvis
mobilisering, noterte Laake. Generalene var kjent med at det rent formelt fantes en slik mulighet beskrevet i Mobiliseringsreglementet for
landforsvaret av 1935, men den var ikke praktisk forberedt. Det var derimot mobiliseringsordningen mot indre opprør. Generalene hadde lansert en diskusjon om det gikk an å slå den indre og den ytre oppsetningen helt sammen, og eventuelt hvordan det skulle gjøres.
Laake noterte at en slik enkel løsning kanskje lot seg gjennomføre.
Ved rett og slett å slå sammen delvis mobilisering, slik den var beskrevet
i mobiliseringsreglementet fra 1935, med oppsetningsplanen for ordensvern, ville det bare være ett alternativ å holde seg til ved siden av alminnelig mobilisering. Nøytralitetsvakten måtte være fleksibel, pekte han
på, men det var i høyeste grad også ordensvernsystemet. Generalene
hadde særlig tatt opp spørsmålet om tren, fordi det var svært forskjellig
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ved de to ordningene. Ved krigsmobilisering forelå det et omfattende
system for rekvirering av kjøretøy og hester. Om det var ønskelig med
en slik tilleggsbelastning ved indre uroligheter måtte nøye vurderes.
Laake noterte at saken hastet. Klare regler måtte være i orden før utarbeidelsen av avdelingenes årlige mobiliseringsoppgjør, som neste gang
skulle starte i november 1938.
Det var ikke tilfeldig at KG tok opp saken i forbindelse med generalstabsøvelsene i 1938. Prosessen med forenkling av mobiliseringssystemet var nemlig allerede reist av distriktskommandoene i 193 7. 7. april
1938 hadde Laake sendt ut til høring to forslag fra l. distriktskommando, som gjaldt forenkling av mobiliseringsoppgjør og mobiliseringstermin.127 Forslagene hadde kommet opp under kommandoens orientering til sine avdelinger om at sikkerhetsvakter ved uroligheter etter de
siste endringene skulle settes opp som sikkerhetsvakter ved mobilisering, og at ordensvernet skulle settes opp etter krigsoppsetningsplanene
av linjebataljoner med reduserte staber og tren. Oppsetningene ved uroligheter og ved mobilisering var dermed blitt praktisk talt like, og det
ville ha vært en fordel om begge disse oppgjørene kunne utarbeides til
-samme tid. Distriktskommandoen hadde derfor foreslått at mobiliseringsterminen for sikkerhetsforanstaltninger ble den samme som for
mobilisering, og at saken ble tatt opp under neste gjennomgang av reglene.
30. mars 1938 hadde et liknende forslag kommet fra 3. distriktskommando. Opprinnelig kom det fra IR 7 og IR 8, som begge skulle sette
opp sikringsvakter og ordensvern i 3. kommandodistrikt. De hadde
pekt på at en følge av KGs bestemmelse av 5. juni 1937 om bruk av feltavdelinger ved sikringstjeneste burde bli at mobiliseringsåret for denne
tjenesten falt sammen med det ordinære rnobiliseringsåret, som fulgte
kalenderåret. Da kunne mobiliseringsoppgjøret for «S.-tjeneste» skje
samtidig med det ordinære mobiliseringsoppgjøret. Distriktskommandoen hadde erklært seg enig, og foreslått at dette ble gjennomført fra og
med mobiliseringsoppgjøret for 1939.
4. distriktskommando hadde også kommet med et langt skriv om
saken, og argumentert for at ordensvernet og sikringsvaktene helt
hadde skiftet karakter, etter at regulære feltavdelinger var tatt i bruk.
Ved indre uroligheter hadde distriktskommandoen nå planlagt en delvis
mobilisering etter krigsoppsetningsplanene, men med reduserte staber
og tren. Det var naturlig å bruke samme mobiliseringstermin for sikker-
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hetsforanstaltninger som for mobilisering, mente kommandoen, fordi
det ville forenkle mobiliseringsoppgjørene for «O.V. og S.V.» Dette
hadde kommandoen ment måtte gjøres fra og med mobiliseringsoppgjøret for 1939. Nå var ·systemet svært komplisert. Distriktskommandoen hadde ett sett med innkallelsesordrer for krigsmobilisering liggende ved fordelingene og to sett innkallelsesordrer for «O.V. og S.V.».
De to siste ordresettene var helt annerledes enn det første, og lå dessuten i umerkede konvolutter og skulle frankeres med alminnelige frimerker. Hensikten var «i sin tid» å hemmeligholde innkallelsen for å
garantere at ordrene kom fram . Slik var systemet fortsatt. Denne hemmeligholdelsen var nå tilliten nytte, da det jo skulle innkalles feltavdelinger som besto av folk av alle slags politiske oppfatninger. Innkallelsen
ville da straks bli kjent, og det ville virke mot sin hensikt hvis den ble
forsøkt holdt hemmelig.
Distriktskommandoen hadde konkludert med at innkallelsesmåten
kunne forenkles ved å slå sammen mobiliseringene, men føyd til at det
ikke var helt klart om en slik «delvis mobilisering 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.» Det var et profetisk forbehold distriktskommandoen her hadde tatt. Dens forslag hadde vært å
sløyfe helt bestemmelsen om et eget mobiliseringsoppgjør og egen
mobiliseringstermin, og i stedet føye til følgende setninger i reglementet: «For innkallelsen gjelder forøvrig de samme bestemmelser som for
mobilisering bestemt. Ett særskilt sett innkallelsesordrer skal utferdiges
for de avdelinger som skal innkalles til O.V. og S.V.»
Det forelå altså forslag om å innføre samme mobiliseringstermin for
indre som for ytre mobilisering, i tillegg til det mer generelle forslaget
om å slå mobiliseringsoppgjørene sammen. KG tok også opp forslag om
å innføre betegnelsen sikkerhetsvakt for sikringsvakt, slik at de avdelingene som ved indre uroligheter skulle være «S.V.» også i navnet ble
identiske med sikkerhetsavdelingene ved krigsmobilisering, om endring
i disposisjon av befal som bodde særlig langt fra oppsetningsstedet, om
utskiftning av folk med særlig stor forsørgelsesbyrde, om disponering av
befal i Oslo til2. distriktskommando og endelig om ny instruks for politiets rekvisisjonsrett ved indre uroligheter. 23 . 111ai 1938 fastsatte KG at
mobiliseringsterminene ved de forskjellige oppgjørene skulle være like,
samt de øvrige ovennevnte endringene, i et skriv til distriktskommando-
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ene, FD og kommanderende admiral. Men forslaget om å slå sammen
mobiliseringsoppgjørene lot han ligge. En endring av instruksen for rekvisisjon av militære ved indre uroligheter var allerede sendt ut av Justisdepartementet til fylkesmennene 9. mai. Den var undertegnet Trygve
Lie. Laake startet arbeidet med å utarbeide en ny, revidert utgave av
Regler /or opsetning og anvendelse av szkkerhetsvakter og ordensvern i tilfelle av uroligheter (1922).
Sammenslåingen
Forslagene ble liggende hos KG over sommeren. Tidlig på høsten 1938
skapte Tysklands opptrapping mot Tsjekkoslovakia ny spenning og bekymring, og administrative saker som denne ble skjøvet til side. Det så
ut til at det gikk mot krig i Europa. 14. september beordret KG beredskapstiltak ved stabskontorene med ordre om skjerpet vakttjeneste. 128
26. september ble det foreslått mobilisering av Hærens Flygevåpen.
Hvordan det skulle skje var uklart. Forsvaret sto midt oppe i prosessen
for å finne ut av hvordan delvis mobilisering skulle gjennomføres. På
grunn av tidspresset skar KG igjennom og bestemte at innkallelsen
skulle skje ved ordre til hver enkelt.129
Så kom Munchen-forliket, hvor Storbritannia og Frankrike tvang
Tsjekkoslovakia til å godta tysk anneksjon av de sudetiske områdene. I
øst gjennomførte Sovjetunionen mobiliseringstiltak mot Tyskland. Men
Tsjekkoslovakia satte seg ikke til motverge. Derfor gled også krisen over
i Norge. I en konferanse et par dager senere besluttet KG og FD at mobiliseringen av flyvåpenet skulle stoppesY 0 Vaktholdet ved stabskontorene ble ført tilbake til normal tilstand. Om krisen var over for denne
gang, var innkalling av nøytralitetsvakt likevel fortsatt svært aktuelt. I
begynnelsen av oktober satte Laake opp et PM med betegnelsen
Mob.opgjøret 1939. Forberedelse av delvis mobilisering av opgjøret for
innkalling av ordensvern. 131 Her utviklet han hele logikken om å slå den
indre og ytre mobiliseringsordningen fullstendig sammen, og drøftet
forskjellige virkninger av dette. Han konkluderte med at
det er mulig å forene disse to hensyn - behov for et eget ordensvern
og behov for en nøytralitetsvakt - uten samtidig å pålegge avdelingene en betydelig øket arbeidsbyrde, ved å fastsette at en og samme
avdeling kan ha begge oppgaver. Dette kan gjøres ved å innarbeide
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disse to hensyn i mobiliseringsopgjøret under forutsetning av at det
vanlige mobiliseringsopgjør utarbeides slik at det ved en eventuell
delvis mobilisering kan skaffes politiet den nødvendige assistanse.
Den overståtte krisen viste at saken hastet. Istedenfor å sende saken ut
til ytterligere høring, fastsatte KG at det vanlige mobiliseringsoppgjøret
fra og med 1939 skulle gjøre det mulig å innkalle enkeltavdelinger ved
delvis mobilisering, og at det hittil forberedte alternativet for egne
ordensvernsavdelinger skulle sløyfes fra l. januar 1939. Planene for
ordensvernet skulle oppbevares som rettledning for bruk av feltavdelingene som ordensvern.
Det som gjensto var det vanskelige spørsmålet om tren. Avdelingssjefen i Generalstabens kommunikasjonsavdeling, oberstløytnant Ole
Berg, utarbeidet to notater om dette til Laake, hvor han pekte på at
det ville bli oppfattet som unødvendig hardhendt og provoserende å
rekvirere hester og kjøretøyer i en situasjon med delvis mobilisering
for ordensvern. 132 Han anbefalte derfor å sløyfe dette. Men KG var
uenig, og tok ikke hans råd til følge. Regler /o r opsetning og anvendelse
av sikkerhetsvakter og ordensvern i tilfelle av uroligheter ble så ajourført med endringene fra mai og oktober. 133 Bestemmelsen om at innkallingen kun måtte skje med personlige ordre var dermed utvidet til å
omfatte all delvis mobilisering. Fra nå av fantes det bare ett alternativ
ved delvis mobilisering, med bare en innkallingsmåte. Delvis mobilisering var blitt kombinert med stille mobilisering. Slik var ordningen 9.
april1940.
Deretter ble endringene vist kommanderende admiral H .E. Diesen
og statsrådene Monsen i FD og Terje Wold i Justisdepartementet, og tatt
til etterretning med de forutsetninger KG hadde lagt til grunn. Ekspedisjonssjef Carl Platou i Justisdepartementet returnerte eksemplaret av
KGs PM 4. oktober, og skrev at justisministeren «har gjort sig bekjent
med dette»Y 4 14. oktober 1938 sendte KG ut sin endelige bestemmelse.135 De to mobiliseringsoppgjørene skulle slåes sammen til ett fra og
med mobiliseringsoppgjøret for 1939, med samme mobiliseringstermin,
«Under forutsetning av at det vanlige mobiliseringsopgjør utarbeides slik
at der ved en eventuell delvis mobilisering kan skaffes politiet den nødvendige assistanse». KG understreket spesielt at bestemmelsene skulle
«tilfredsstille kravene såvel til opsetning av avdelinger for nøitralitetsvakt
som opsetning av avdelinger for ordensvern ...»136 Videre presiserte han
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at planene for ordensvernets disponering og forlegning skulle oppbevares hvis det ble aktuelt med en delvis mobilisering for dette formålet.
Skrivet ble deretter skrevet ut i 100 nummererte eksemplarer, og sendt
Kongen, Kronprinsen, FD, Divisjonene, våpenartene, kommanderende
admiral, Generalstabens I., Ill. og IV. avdeling som hemmelig skrivelse.137 Kvitteringene som viser at skrivene var mottatt kom inn til Il. avdeling uken etter. 138 Disse detaljene er tatt med for å vise at det fra denne
dato, 14. oktober 193 8, er umulig at justis- og forsvarsministeren var uvitende om hvor/or delvis mobilisering nå var kombinert med stille mobilisering. Hvis de faktisk likevel var uvitende, så var de i lovens forstand orientert og ansvarlige.
Rasmus Hatledal orienterte i detalj om denne sentrale reformen da
han etter krigen ble bedt av Den sivile undersøkelseskommisjonen om å
gjøre rede for sin virksomhet som generalstabssjef. Han understreket at
han hadde klarert reformen med FD, men unngikk å kommentere selve
saken, nemlig at ordensvernordningen var slått sammen med delvis mobilisering. I stedet framhevet han at bestemmelsen «også skulle ta sikte
på særskildt innkallelse» av enkeltavdelinger til nøytralitetsvakt. 139 Den
hemmelige ordensvernordningen med personlige ordre ble ikke nevnt
noe sted i hans 29 siders lange redegjørelse, på tross av at eksistensen av
denne ordningen og det fortsatte hensynet til dens innkallingsmåte, var
omleggingens virkelige kjerne- og hovedproblem.
KG regnet nå all uklarhet rundt delvis mobilisering som ryddet opp
i. Slik var det imidlertid ikke. Kort tid etter henvendte AR 3 seg til 5.
divisjon med spørsmål om ordensvernet skulle opptre med eller uten
forspente batterier. 140 Spørsmålet var viktig fordi forberedelsene til leie
og rekvirering av hester og kjøretøyer la beslag på store ressurser. KG
hadde allerede avklart dette, og bekreftet at avdelingene også som
ordensvernsavdelinger skulle settes opp med hester og kjøretøyer.141 Det
var ikke snakk om å avvikle ordensvernet.
Våren 1939 ble det tatt et initiativ for å sikre sjøforsvarets deltakelse
i ordensvernet. Inntil 1939 hadde sjøforsvaret brukt de planene som
KG hadde fastsatt i Regler, tillempet forholdene i sjøforsvaret; senest i
1934. 2. sjøforsvarsdistrikt hadde imidlertid framholdt at det måtte utarbeides særskilte regler for sjøforsvaret, for at framgangsmåten ved
innkallingene skulle være korrekt. Dette var kommanderende admiral
Diesen enig i. Han understreket imidlertid at sjøforsvarets bidrag til
ordensvernet burde begrenses til å avgi allerede utrustede fartøyer, og
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Marinens ordensvern med dampen oppe ved kaia på Menstad under konflikten i 1931. I forgrunnen en torpedobåt og i bakgrunnen en minelegger.

oppsatte øvelsesstyrker på land. En utvidet oppsetning eller utrustning
av flere fartøyer mente han ville være lite praktisk.
KG henvendte seg til distriktskommandoene for den vanlige runden
med uttalelser, og konkluderte 26. april 1939 i et skriv til kommanderende admiral, som han og Hatledal begge undertegnet.142 Der het det
at hæren som regel selv ville kunne sette opp tilstrekkelige styrker for
ordensvern på land. Derimot var det tenkelig at det kunne oppstå
behov for ett eller flere utrustede fartøyer, slik det var under Menstadkonflikten i 1931. Hvis sjøforsvaret kunne påta seg alltid å skaffe minst
1-2 utrustede fartøyer, ville KG ikke ha noen innvending mot den ordningen som kommanderende admiral foreslo. Så vidt KG hadde brakt i
erfaring skulle dette heller ikke volde vanskeligheter for sjøforsvaret.
KG viste så til St.prp. nr. 111939, hvor det var foreslått at Olav Tryggvason skulle være utrustet i ni måneder og i tillegg ha tre måneders rekruttutdannelse, to jagere i 12 måneder, og undervannsbåter hele
året. 143 I tråd med dette utformet KG et tillegg i Regler som påla sjøforsvarssjefene samme ansvar for ordensvernet i sjøforsvaret som distrikts-
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kommandosjefene hadde i hæren, og ba kommanderende admiral om å
få tilsendt de særskilte reglene for sjøforsvaret, så snart de var ferdig utarbeidet og approbert. 144
Nye problemer under innkallingene av nøytralitetsvakten
På tross av KGs arbeid med å forenkle mobiliseringsordningene, ble det
problemer under innkallingene til nøytralitetsvakten høsten 1939. Det
viste seg at det tok tid før ordrekretssystemet virket. Mange steder
hadde svært dårlig postforbindelse.
Problemet med de individuelle ordrene var reist før divisjonssjefsmøtet i april 1938. En avdeling i 3. divisjon hadde foreslått at telegraf
kunne brukes for å spare tid ved innkallingen av de sjefene som skulle
stå for mannskapsinnkallingene ved delvis og ved stille mobilisering. Avdelingen hadde også ønsket at disse sjefene kunne bruke telegraf for å
innkalle mannskapene, og at det kunne være mulig for telegrafstasjonen
å ringe opp mannskapene når telegrafisk innkalling kom. 3. divisjon
hadde for egen del bedt om tillatelse til mer bruk av telegraf. Svaret fra
daværende generalstabssjef Ruge hadde vært avvisende. Han hadde
henvist til reglene, hvor det sto at telegraf og telefon bare kan brukes
etter spesiell ordre fra KG ved delvis mobilisering, og ikke i det hele tatt
ved stille mobilisering «for å undgå overbelastning av telegraf- og telefonnettet» .
Denne konflikten mellom hemmelighold og effektivitet ble forstått
bedre ute ved avdelingene enn i Generalstaben. Et regiment foreslo at
en egen befalingsmann kunne organisere innkallingen direkte. Det var
enklere enn den tungvinte posten. Men den nye generalstabssjefen, Rasmus Hatledal, avviste forslaget.
Når ordensvernet skulle slås sammen med nøytralitetsvakten var det
nærliggende å spørre om man ikke også kunne slutte å bruke sivil,
umerket konvolutt ved innkallingen av ordensvernet, og i stedet bruke
den vanlige militære, ufrankerte konvolutten ved all slags mobilisering?
Et forslag i den retningen ble reist av 4. divisjon, men ble ikke godtatt. I
henhold til et punkt i ordensvernsreglementet skulle innkallingsordrene
forberedes både gjennom ordrekretser og pr. post, og i følge et annet
punkt skulle fortsatt alminnelige konvolutter uten utstyr som kunne betegne brevet som militær tjenestesak brukes, og frankeres med alminnelige frimerker. Det var nødvendig for hemmeligholdet ved indre urolig-
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heter, da en mengde militære innkallingsbrev midt under en opphetet
indrepolitisk situasjon selvsagt ville bli oppdaget, i det minste av postbetjentene, som ikke ble regnet som pålitelige. Laake hadde ikke forutsett at dette kolliderte med bestemmelsen i de offisielle mobiliseringsreglene, som foreskrev at ved delvis mobilisering skulle innkallingsordren
legges i militære tjenestekonvolutter, og sendes ufrankert. Konvoluttene
var påtrykt «Militærsak. Haster», et felt for adresse samt instruks for
behandling av brevet ved mottakers sykdom eller ukjent mottaker. Det
var også et felt for returadresse. Konvoluttene skulle ikke frankeres, og
det fantes ikke noe felt for frimerke eller frankering på konvoluttens
bakside.
Et eksempel viser hvordan disse innbyrdes motstridende bestemmelsene skapte rot høsten 1939. Innkallingen av mannskaper fra Kongsberg til nøytralitetsvakt ble sendt fra lR 3 med den militære konvolutten, uten frimerker. Postmesteren protesterte til lR 3, fordi regimentet
ikke hadde gjort noen avtale om unntak fra frankering, slik det skulle
skje ved åpen mobilisering. Regimentet måtte medgi at han hadde rett.
Enten måtte innkallingen frankeres som ved indre uroligheter eller så
måtte en avtale om frankering inngås på forhånd. Regimentet beklaget
det inntrufne, og lovet å bruke en vanlig frankert konvolutt i framtida.
Problemet hadde ikke oppstått bare på Kongsberg.
Postverket sentralt var opptatt av den økonomiske siden av saken.
De militære myndigheter hadde ikke levert noen oppgave som gjorde
oppgjør mulig. Dessuten var bruk av ekspressbud ved utdelingen, som
det fantes egne bestemmelser for i krigspostreglementet, svært kostbart.
FD fikk saken fra postdirektøren, og ba Laake om å gjøre klart for avdelingene hvilke innkallingsordre som skulle brukes. Tiden var inne for
et forsøk på opprydding. 27. januar 1940 sendte Laake ut to skriv om
saken, ett til avdelingene og ett til Poststyret, hvor han slo fast at innkalling av nøytralitetsvakt skulle skje med ufrankerte, militære konvolutter,
og at oppgjør med postverket skulle skje ved at regimentene sendte inn
oppgaver til departementet ved slutten av hvert kvartal. Krigspostreglementets bestemmelser om ekspressbud skulle ikke settes i verk før på
nærmere ordre.
For å få orden på hva de militære myndighetene skyldte postverket
etter innkallingene høsten 1939, ble avdelingene bedt om å rapportere
hvor mange ufrankerte konvolutter de hadde brukt. Ut fra disse rapportene kan vi vurdere om nøytralitetsvakten ble innkalt etter reglene
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for indre opprør eller etter det offisielle mobiliseringsreglementet. Rapportene for 1939, som stort sett kom inn i løpet av februar 1940, og for
l. kvartal1940, som kom inn de første dagene av april, viser at de fleste
avdelingene hadde gått over til å bruke ufrankerte konvolutter, men
ennå pr. l. april1940 var det mange som hadde brukt den frankerte,
nøytrale konvolutten som bare skulle brukes ved indre opprør eller uroligheter.
Bestemmelsen om bruk av post og ordrekretser var fortsatt gjeldende 9. april1940. Avdelingene i hær og marine måtte ha klare to sett
ordre, dels for stille, dels for alminnelig mobilisering. De var imidlertid
nå pålagt et kjempearbeid med å ta alle innkallingsordre ut av de umerkede konvoluttene og legge dem inn i nye av den militære typen. Antakelig var dette arbeidet ikke ferdig 9. april.
Det stemmer altså ikke at delvis mobilisering etter det offisielle mobiliseringsreglementet var ensbetydende med stille mobilisering, som det
har vært hevdet. Telegraf og telefon kunne etter reglementet brukes hvis
kommanderende general ga ordre om det. Men KG ga ingen slik ordre.
Vi vet nå fra det foranstående hvorfor denne teoretiske og reglementsfestede mulighet fra 1935 ikke lenger var praktisk virkelighet i 1940.
Kanskje kunne en handlekraftig KG av Ruges kaliber likevel ha skåret
igjennom, og satt reglementene til side? Vi vet ikke. Laake gjorde i allfall ikke noe for å skjære igjennom med klare og skarpe beredskapsmeldinger de siste dagene og timene før angrepet.
I realiteten gjorde han det motsatte. Så sent som 2. april1940 sendte
han ut et skriv til divisjonene om at tidsrommet mellom mobiliseringsordrens utsendelse og l. mobiliseringsdag var forlenget med en dag, og
at mobiliseringsreglene ville bli endret i tråd med det. Han forlenget
altså perioden mellom utsendelse av ordren og frammøtedag, og dempet dermed oppmerksomheten rundt dette kritiske punkt i stedet for å
skjerpe den. Resultatet ble en masse ekstraarbeid ved stabene som ikke
var ferdig før 9. april.145
Indre hensyn viktigere enn ytre
De endringer som ble gjort i den indre mobiliseringsordningen ved introduksjonen av delvis mobilisering gjeldende fra l. januar 1939 både
for nøytralitetsvakt og for ordensvern skjedde uten at Regler for opsetning av sikkerhetsvakter og ordensvern ved indre uroligheter ble opp-
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hevet. Dette reglementets bestemmelser om at innkallingen måtte skje
utelukkende ved personlige ordre - stille mobilisering - ble lagt til
grunn for den nye ordningen. Det er derfor riktig som Undersøkelseskommisjonen av 1945 bemerket, at «reglene» kombinerer delvis og
stille mobilisering, men kommisjonen oppdaget aldri hvilke regler det
dreide seg om.
Når det gjaldt mobiliseringsmåten delvis mobilisering var det derfor
i siste instans hærens indre opprørsberedskap som la begrensninger for
den ytre mobiliseringsevnen. Ingen opprørssituasjon skapte disse forutsetninger. Tvertimot var det opprettelsen av det nye nøytralitetsvernet
som skapte behovet for en forenkling og samordning av innkallingsmåten.
Det viste seg imidlertid ved innkallingene av nøytralitetsavdelingene
i 1939, at mannskapene ble innkalt dels etter den framgangsmåten som
ble foreskrevet i opprørsreglementet, dels etter mobiliseringsreglementet fra 1935. Laake forsøkte å rydde opp i sammenblandingen, men
hadde ikke lyktes med det før angrepet 9. april1940. Han var klar over
at mobiliseringsreglementet ga ham flere muligheter, men var også klar
over at dette var i strid med reglementet for indre uroligheter, og kunne
innebære risiko for avsløring av militære innkallinger ved indre uroligheter.
Vi har fulgt ordningen med ubrukeliggjøring av mobiliseringsbeholdningene fra 1918. I 1925 innskjerpet KG at distriktskommandosjefene var ansvarlige. Ubrukeliggjøringen var rettet direkte mot arbeiderbevegelsen, og førte til at vitale våpendeler ble lagret på steder som
var svært utsatt for å bli tatt av fienden ved angrep på landet. Systemet
ble vurdert igjen av distriktskommandoene våren 1939, etter at KG
hadde bedt om det. Bakgrunnen var en henvendelse fra 3. distriktskommando, som mente at den eksisterende ordningen medførte betydelige
ulemper ved mobilisering, og at «forholdene nu er ganske anderledes
enn i 1918.»
19. mai 1939 fastsatte KG nye regler som avløste reglene fra 16. mars
1925. Utfra disse kunne distriktskommandosjefen bestemme at våpen
og ammunisjon, inklusive våpen som hørte til avdelinger direkte under
generalinspektørene og forsyningskorpset, skulle gjøres ubrukbare ved
å fjerne vitale deler, og gjemmes trygt. 146 Alle avdelinger skulle imidlertid ha liggende klargjort minst det antall våpen som trengtes til å sette
opp sikkerhetsvakter og luftforsvar ved mobilisering. Før distriktskom-
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mandosjefen traff bestemmelse om våpen som hørte til avdelinger under
generalinspektørene og forsyningskorpset, skulle disse uttale seg. Brevet
var undertegnet av både Laake og Hatledal. 147 Den vesentligste endringen var at formuleringen «distriktskommandochefene er [. .. ] ansvarlige for» ble skiftet ut med «distriktskommandosjefen kan ... ». Endringen gjorde det mulig for våkne bøssemakere å be avdelingssjefene
om å få mobiliseringsbeholdningene i orden igjen. Men siden praktisk
talt samtlige mobiliseringsbeholdninger i landet var ubrukeliggjort, ville
en samlet reversering av ordningen krevd et ganske annet og håndfast
initiativ for å / å mobiliseringsbeholdningene satt i orden igjen. Den tradisjonelle tregheten i det militære stabsarbeidet, uviljen mot å ta kostnader som ikke var prekært nødvendige, gikk nå sammen med usikkerheten ved å foreta en radikalt ny trusselvurdering. En slik revurdering var
heller ikke nødvendig i en tid da Forsvaret fikk store ekstrabevilgninger,
og nøt godt av en ny tillit, også i arbeiderbevegelsen.
Innad i Forsvaret var det fortsatt motvilje mot å bli ferdig med den
hemmelige, indre krigen, som hadde bundet opp så store ressurser
siden 1918. Etter starten på den spanske borgerkrigen skjerpet den
utenrikspolitiske situasjonen seg, og de indre fiendene antok nye roller,
særlig som «ververe» for republikken, og som militante motstandere av
det nye Tyskland, som øvet påtrykk på norske hemmelige tjenester. Et
eksempel viser hvordan et slikt nytt trusselbilde ble brukt. I 1938 tok
NRK opp spørsmålet om sikring av sine sendestasjoner, utfra forholdene ved Lambertseter sendestasjon.148 NRK var mest redd for luftangrep. Den frykten ble ikke delt i samme grad på militært hold. Derimot iverksatte militære myndigheter tiltak for å bedre forsvaret av
anlegget mot indre uroligheter. Men når det gjaldt luftvern, skrev KG til
NRK at de selv måtte bekoste innkjøp av mitraljøser hvis de ønsket det.
Det ble ikke gjort. 149
Den konspirative tankegangen levde fortsatt, og ingen tvang fram et
oppgjør med den. Punktet i reglene fra 1939 om at sikkerhetsvaktene
måtte ha intakte våpen var heller ikke nytt. Det hadde stått der hele
tiden. Når det gjaldt beholdningene til nyetablerte luftforsvarsenheter
må formuleringen «distriktskommandochefen kan» her faktisk oppfattes slik at det dreide seg om å ubrukeliggjøre nyetablerte beholdninger.
Det ble også tatt affære. To tilfeller er kjent fra litteraturen. Ved Oplandene Dragonregiment nr. 2 syntes regimentets bøssemaker J. Hvamb
at situasjonen var faretruende på ettervinteren. Kort før 9. april foreslo

www.larsborgersrud.no

206
han at regimentets geværer burde settes i stand, i fall det skulle bli
mobilisering. Regimentssjefen, oberstJørgenJensen, var enig, og beordret det store arbeidet utført.150 Oberst Arne D. Dahl skriver i Med Alta
bataljon mot tyskerne at man i stillhet lot bataljonens våpen være intakte
da bataljonen ble demobilisert i mars 1940, etter tjeneste som nøytralitetsvakt. 151 Bøssemakere i andre avdelinger kan også ha tatt slike initiativ, men de er ikke kjent fra litteraturen. En av bataljonssjefene i l. divisjon bekreftet at ordningen med ubrukeliggjorte våpen sto ved lag i hele
hæren fram til9. april. 152
En undersøkelse i 197 4 av de regimentene som lå under l. distriktskommando fram til9. april, viste at alle hadde ubrukeliggjort sine mobiliseringsbeholdninger.153 Unntakene var de avdelinger som i 1939-40
inngikk i nøytralitetsvakten, og som derfor måtte ha intakte våpen.
Blant disse regimentene skal forberedelsene ved Feltartilleriregiment nr.
l nevnes her. AR l hadde standplass og magasiner på Ski og i Fredrikstad, hvor de vernepliktige ved delvis mobilisering skulle møte til oppsetting av en bataljon, enten som ordensvern, etter ordensvernsreglementet, eller som nøytralitetsvakt, etter forsvarsordningen av 1933. Ved
alminnelig mobilisering, etter den gamle forsvarsordningen av 1927,
kunne AR l sette opp flere bataljoner. Regimentet oppbevarte tennstempler og stempelfjærer på Oscarsborg festning . Der hadde «sakene»
ligget siden 1923 . Hvert år kom våpensmedene fra Ski til Drøbak, og
hentet «sakene» til det skytset som skulle brukes i våpenøvelsene. Etter
at øvelsene var over, returnerte de med delene. På den måten fikk
delene jevnlig ettersyn og vedlikehold, og lå godt voktet mot trusler fra
revolusjonære arbeidermasser, bak Oscarsborgs sjøfrontkanoner.
I slutten av januar 1940 ble 2. bataljon av regimentet innkalt som
nøytralitetsvakt, og forlagt ferdig oppsatt i Fredrikstad 6. april. Tennstemplene og stempelfjærene til bataljonens 12 kanoner var hentet på
Oscarsborg og satt inn i skytset, slik at alt var i orden. Men delene for
resten av skytset lå igjen på Oscarsborg, slik de også gjorde om morgenen 9. april, da den tyske eskadren nærmet seg festningen. Den bitre
sannheten var at titusenvis av geværer og hundrevis av kanoner fortsatt
lå lagret med ubrukeliggjorte tennmekanismer på liknende steder som
Oscarsborg, i henhold til forlengst uaktuelle forsvarsplaner mot en imaginær indre fiende.
Både mobiliseringsordningen i seg selv og systemet for lagringen av
landets mobiliseringsvåpen var utformet utfra hensynet til indre urolig-
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heter og faren for revolusjon. 9. april1940 var det sannhetens øyeblikk
for de offiserene og politikerne som siden 1918 hadde konspirert med
sine halvlovlige og ulovlige planer, og ved hjelp av Generalstaben og FD
hadde sjonglert med landets ytre forsvarsevne som om det var deres private anliggende, og ikke hele nasjonens.
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- Kapittel 12 -

Stille mobilisering
Den største skandalen i 1940 var den stille mobiliseringen, og den største skandalen for norske krigshistorikere er at de aldri har interessert
seg for den. Hvordan kunne landets myndigheter iverksette en hemmelig mobilisering når fienden sto i landet, og hvorfor har nesten ingen historikere tatt det opp? De har bare referert en teknisk forklaring, som de
har fra de militære selv, og som skjuler den egentlige skandalen i uforståelige, mobiliseringstekniske formuleringer.
Sivile og militære undersøkelses- og granskingskommisjoner etter
krigen styrte utenom dette brennbare spørsmålet. En inngående undersøkelse kunne vanskelig unngå å avsløre at landet hadde hatt en hemmelig, lovstridig indre mobiliseringsordning, rettet mot landets egen befolkning, og at denne storslåtte konspirasjonen var blitt holdt skjult av
Nygaardsvold-regjeringen etter 1935. En slik avsløring var ikke ønsket
verken av regjeringen eller av den borgerlige opposisjonen i tiden etter
1945.
Det var forsvarsminister Birger Ljungberg som tidlig om morgenen
9. april1940 fikk den utakknemlige oppgaven å beordre stille mobilisering av landets krigsmakt, med innkalling av den enkelte pr. brev med
oppmøte 11. april, og generalstabssjef Rasmus Hatledal var den som var
ansvarlig for å sette dette i verk. Hatledal var nærmest sjokkskadet. De
visste begge at norske kystfort var i kamp med tyske skip. Hvorfor
skulle mobiliseringen holdes hemmelig når fienden allerede sto i landet?
I de fem krigsårene sirkulerte de merkeligste rykter om hva regjeringen egentlig hadde vedtatt i forbindelse med mobiliseringen. Da den
sivile undersøkelseskommisjonen som var oppnevnt av Stortinget for å
granske de sivile myndigheter og de fire øverste militære sjefer, i 1945
begynte å undersøke saken, kunne den registrere motstridende forklaringer fra statsrådene. Av de militære var det bare Ljungberg, infanteriobersten som hadde vært forsvarsminister i tre måneder fra januar 1940,
som mente at det var besluttet alminnelig mobilisering. Han ble motsagt
av den militære ledelse og gjort til syndebukk av kommisjonen.
Vi vet ikke sikkert hva som foregikk under regjeringens behandling
av mobiliseringssaken. Historikerne har stort sett bare referert hva Stor-
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tingets undersøkelseskommisjon skrev. I tillegg har hundrevis av bøker
og artikler om felttoget i Norge i 1940 vist til vedtaket om mobilisering,
men uten å spørre hva stille mobilisering innebar. De har henvist til
hærens mobiliseringsreglement fra 1935, som de færreste av dem har
lest. Så har de slått seg til ro med en påstand om at statsrådene hadde
manglende militære kunnskaper, og godtatt opplysningen fra militære
rådgivere om at reglementet inneholdt en skjebnesvanger, teknisk
finesse. Ingen har spurt: Hva var bakgrunnen for denne tekniske finessen?
Da historikerne under den kalde krigen skulle forklare forspillet til
9. april, var de mer opptatt av bevilgningspolitikken i Stortinget, og forsvarets tekniske standard, enn av å beskrive de politiske beslutningene·
og strukturene som hadde styrt bruken av det. Den dominerende klassikeren var Nils Ørviks Sikkerhetspolitikken 1920-1939. Ørvik var selv
ansatt i Forsvaret, i FKA. Hans fokus ble bestemmende for en generasjon av historikere, mange av dem ansatt i forsvaret. Granskingen av
offiserenes forhold til nazismen ble hemmeligstemplet av hensyn til rikets sikkerhet. Det samme skjedde med materialet fra den militære
undersøkelseskommisjonen. Riktignok var opplysningene om den hemmelige indre mobiliseringsplanen, som var spredt ut over et svært og
uoversiktlig saksarkiv fra FD, KG, Generalstaben og distriktskommandoene, kjent allerede i 1975, men det var utenfor kald-krigsforskernes
interessefelt. Kald-krigsforskerne var særlig opptatt av pasifismen i arbeiderbevegelsen, som etter deres syn hadde undergravd forsvarsviljen
og lagt landet åpent for fienden. Den .trusselvurderingen og det fiendebildet som Forsvaret hadde innarbeidet i mellomkrigstiden, særlig etter
1936, var sterkt fortegnet i deres arbeider. Den som i dag studerer kildene fra denne tiden blir slått av hvor opptatt samtiden var av en sovjetisk trussel, og hvor lite den var opptatt av den tyske.
I 1940 var sannhetens øyeblikk kommet for konspiratørene. De
hadde i løpet av 20 år gitt landet en mobiliseringsordning for indre opprør og avvæpnet vernepliktshæren. De var fullstendig uforberedt på at
Tyskland ble fienden. Vi skal følge dem her. Under felttogets første fase
brøt Forsvaret sammen. Det ble kapitulasjoner og mytterier. En ny militærledelse ble utnevnt, og en hær av frivillige tok til våpen. Nesten alle
soldatene i Sør-Norge var frivillige. De meldte seg uten ordre. I åtte
uker kjempet de mot overmakten. Da det ikke lenger nyttet, tok britene
med seg konge, regjering og en representant for øverstkommanderende
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til Storbritannia. Ingen fred var besluttet, så selv om alle avdelinger i
Norge kapitulerte, fortsatte krigstilstanden i folkerettslig forstand fra
Storbritannia. Yrkesoffiserene ønsket ikke å reise, og regjeringen ønsket
heller ikke å ha dem med. I stedet gjennomgikk de innen vinteren 1941
en gjennomgripende tilpasning. Innpå halvparten av dem meldte seg
inn i NS og til tjeneste i okkupasjonsstaten. For dem var krigen slutt.
Konspirasjonen var ført til ende.
Med angrepet på Sovjetunionen 22. juni 1941 startet en ny epoke. Få
av offiserene forsto det de første dagene, fordi alt gikk som det skulle,
og Wehrmacht stormet mot Moskva. Men da høsten gikk og vinteren
kom uten at byen falt, spredte nye rykter seg også til Norge, og kastet
skygger over nylig omdefinerte karrierer. Mistankene om at noe var
uhyggelig feil ble bekreftet 6. desember 1941, da det japanske angrepet
på Pearl Harbour brakte USA inn i krigen. Etter nederlaget ved Stalingrad sto framtiden skrevet med store bokstaver. Veien tilbake startet.
For mange ble den for lang. For alle var det en smertelig prosess. Noen
få lyktes over all forventning . Før krigen var slutt hadde de klart å
knytte seg til motstandsbevegelsen, og det «andre Norge» i Stockholm
og London, og sto klar til å fortsette den karrieren som var blitt avbrutt
i 1940. Folkeopinionen tvang imidlertid fram landssvikoppgjør og
gransking, og en rekke militære karrierer sto på spill. En omskriving av
norsk militærhistorie startet, som ennå ikke har tatt slutt. Myter ble
skapt. Ikke minst var noen av konspiratørene selv aktive som «historikere». Den kalde krigen kom og gjorde det lettere. Det ble ulovlig å
kikke de militære i kortene. Dokumenter forsvant. Endelige lyktes det,
gjennom undersøkelseskommisjoner, granskingskommisjoner, et lO-talls
store autoritative historieverk, samt ved opprettelse av militære historieinstitusjoner, å skape en krigsversjon hvor arbeiderbevegelsen, «det
brukne gevær» og regjeringen Nygaardsvold fikk skylden for 1940.

Beslutningen om stille mobilisering
Det foreligger ikke en eneste tilgjengelig, samtidig skriftlig kilde om hva
regjeringen besluttet i mobiliseringsspørsmålet om morgenen 9. april
1940. Ingen notater eller referater er kjent. Det er i seg selv besynderlig.
Landets utenriksminister, Halvdan Koht, var ikke bare en av landets
fremste eksperter på internasjonal jus, og derfor vel inneforstått med
forskjellen på krig og fred, han var også landets fremste historiker, .og
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var selvsagt klar over betydningen av skriftlige kilder, i et land med en
ubrutt tradisjon for arkivering av selv den mest ubetydelige beslutning i
stat og forvaltning i århundrer bakover. Koht var klar over at han deltok
i den viktigste beslutning i Norges historie siden 1814, da landet sist var
i krig. Hvor troverdig er det av han og de andre som var tilstede å hevde
at de glemte å skrive ned at landet gikk til krig? Det er merkverdig at en
slik påstand har vært godtatt av en generasjon av historikere, som stort
sett har begrenset seg til ukritisk å reprodusere aktørenes versjoner. I
virkeligheten hadde Koht og hans kolleger en rekke motiver for ikke å
skrive ned noe vedtak. Det vi kan anse som sikkert er at KG Laake og
generalstabssjef Hatledal oppfattet vedtaket som en delvis mobilisering
av krigsmakten, som etter 1938 skulle utføres som en stille mobilisering.
Den sivile undersøkelseskommisjonen av 1945 tilla Ljungberg ansvaret for å ha beordret stille mobilisering, men føyde også til at om det
ikke var gitt uttrykkelig ordre om stille mobilisering ville resultatet nemlig at hver mann måtte avvente innkallelse i posten - ha vært det
samme: Innkalling pr. post, eventuelt pr. telefon. Delvis mobilisering
kunne bare utføres som en stille mobilisering, og det var rent reglementstekniske grunner til det, i følge kommisjonen. Ljungberg ble ikke
trodd da han hevdet at den mobiliseringsordren han formidlet ikke
skulle være «stille». Hans forutsetning var at den skulle være åpenlys,
fordi det ikke uttrykkelig var sagt at den skulle være stille. Han visste at
det sto i mobiliseringsreglementet at hvis ikke noe annet ble sagt, skulle
mobiliseringen alltid foregå åpenlyst.
Antakelig var det undersøkelseskommisjonens militære sakkyndige,
løytnant Jens Henrik Throne Nordlie, som formulerte kommisjonens syn
på delvis mobilisering. Nordlie var aspirant og løytnant i Generalstabens
mobiliseringsavdeling fra 1938, og kom fra Den Militære Høiskole. Han
hadde samme stilling i 1940, og kunne reglementet på fingrene . Under
hele felttoget gjorde han tjeneste i Hærens Overkommando, i 1942 ble
han militær rådgiver for Milorg, i 1943 fikk han stilling i Forsvarets
Overkommando i London, før han i 1945 ble militær sakkyndig for
undersøkelseskommisjonen. Det var han som skrev kommisjonens bilag
om felttoget i 1940. Nordlie ble regnet som en autoritet på området, og
var derfor også medarbeider i Gyldendals storverk Norges Krig 1940-45,
og i Otto Ruges Krigens dagbok. 154 Kommisjonens formuleringer har blitt
skrevet rett av i de fleste framstillingene om mobiliseringen helt opp til i
dag, som f.eks. i Norges Hjemmefrontmuseums hefte Hvor uforberedt
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var vi 9. april? fra 1989 som er spredt til tusenvis av skolebarn, hvor det
står at «stille mobilisering [var] eneste mulighet, altså innkalling pr.
post», eller i Forsvaret. Fra leidang til totalforsvar, hvor det står at det ble
slik på grunn av «manglende kunnskap» og «svikt i kommunikasjonen>>.155 Hvordan kan en forsvarshistoriker hevde at landets forsvarsminister, som var oberst i infanteriet og generalstabsoffiser, ikke kjente
mobiliseringsreglene?
Det er en naiv påstand, og urettferdig overfor Ljungberg. Selvsagt
kunne Ljungberg mobiliseringsreglene. Men han var ytterst lojal i sin
embetsførsel, og røpet aldri noe om den hemmelige opprørsberedskapen, så lenge landets politiske ledelse ikke gjorde det. Derfor kunne han
ikke svare annerledes. Han visste at regjeringen bare hadde besluttet å
innkalle deler av hæren, og at det betydde delvis mobilisering, som etter
sammenslåingen i 1938 bare kunne utføres som stille mobilisering. Men
hvorfor regjeringen vek tilbake for en alminnelig mobilisering av alle
vernepliktige, var et politisk spørsmål som statsrådene, og ikke Ljungberg, skulle besvare. I stedet valgte han å omgå sakens kjerne ved å vise
til mobiliseringsreglementet av 1935 , hvor det framgikk at delvis mobilisering også kunne utføres åpenlyst.
Mannen som overtok som KG etter Laake, daværende oberst Otto
Ruge, valgte en annen omskriving. I sin forklaring for undersøkelseskommisjonen svarte han at det ikke var «rimelig» å foreta stille mobilisering «når det allerede er kommet meldinger om at fienden er på
vei». 156 Svaret ropte formelig på et nytt spørsmål om hvorfor det da likevel ble stille og ikke åpenlys mobilisering i 1940. Kanskje var det ærbødighet, kanskje var det usikkerhet eller kanskje var det uvitenhet, som
gjorde at kommisjonen ikke stilte ham dette spørsmålet. Både Ljungberg, Ruge og Hatledal hadde rett i at det rent teknisk hadde vært mulig
å gjennomføre en åpen, delvis mobilisering etter mobiliseringsreglementet av 1935. 157 Men alle var lojale og ingen ønsket å avsløre det som
hadde skjedd i 1938. Sammenslåingen i 1938 ble aldri tema for Den
sivile undersøkelseskommisjonen av 1945, Den militære undersøkelseskommisjonen av 1946, eller for historikermiljøet. Dermed ble den virkelige årsaken til at delvis mobilisering automatisk ble stille, aldri gitt. 158
Den sivile undersøkelseskommisjonen innhentet forklaringer fra en
rekke militære og noen sivile med førstehånds kjennskap til ordningen,
men av dem var det bare Monsen som antydet noe. Nordlie nevnte aldri
sammenslåingen i 1938 med ett ord. Monsen ønsket å unngå offentlig-
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het om saken, slik han i 1948 også hevdet i Stortinget. I stedet påsto han
at ordningen ble avviklet i stillhet. Det var også en omskriving av sannheten. Den var slått sammen med delvis mobilisering, og som nissen
blitt med på lasset. Det var et dårlig utgangspunkt for en forsvarskrig å
skrive brev til de vernepliktige når fienden allerede sto i landet. Hadde
det tyske angrepet inn Oslofjorden gått etter planene, ville heller ingen
mobilisering kunnet finne sted. Den militære ledelsen, regjeringen og
Stortinget og kongehuset ville vært fanger om morgenen 9. april.

Krig eller «kamp»?
Den tyske sendemannen, Curt Brii.uer, kom til UD på Victoria Terrasse
kl. 04.30 om morgenen 9. april, med en henvendelse fra den tyske regjering til den norske regjering om ikke å gjøre militær motstand. Hari
hadde selv mottatt den med kurer dagen før fra Berlin. Tyskerne kom
som venner for å forsvare nordmennene mot engelskmennene, ble det
hevdet. Utenriksminister Koht la henvendelsen fram for regjeringen,
som satt i naborommet. Regjeringen avslo. I følge Brii.uers telegram til
Berlin litt senere samme dag svarte Koht at <<Vi bøyer oss ikke frivillig,
kampen er allerede i gang». Betydde det at Norge var i krig?
Okkupasjonshistorien har nesten samstemmig presentert det slik,
helt i tråd med det statsrådene forklarte senere. I de første årene etter
krigen ble Nygaardsvold-regjeringen sterkt kritisert for unnfallenhet av
historikerne i kretsen rundt Nils Ørvik. Men på 70-tallet måtte slike forklaringer vike plassen for en yngre generasjon okkupasjonshistorikere,
som tok regjeringen i forsvar. De hevdet at den allerede fra første øyeblikk hadde startet forsvarskrigen mot Tyskland. Ole K. Grimnes skriver i Over/all at regjeringen ved 02-02.30-tiden fikk beskjed om at tyske
krigsskip trengte inn mot norske havner, og deretter «vedtok uten dissens å reise krigsmakten». 159 Han bruker beskrivelser som «ingen
nøling», «ingen debatt», «fullkommen enighet» og «perfekt besluttsomhet», og konkluderer med at regjeringen i tråd med dette besluttet
alminnelig mobilisering, og at krigstilstand inntrådte.
Situasjonen lar seg lett tolke annerledes. Statsrådenes reaksjon var
spontan, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Her kom en sendemann med trusler og forlangte noe som liknet på en kapitulasjon. Fra
kystfortene forelå motstridende meldinger. Men regjeringen var ikke i
noen tvangssituasjon. Den hadde flere alternativer. Fra tysk side var det
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tenkt helt annerledes. Etter planen skulle mitraljøser vært postert rundt
Victoria Terrasse, og Blucher og Liitzows kanoner skulle ha pekt mot
bygningen. Det var omtrent slik det foregikk i København. Men i Oslo
lå ingen krigsskip i havnen.
Det kan legges fram flere innvendinger mot tolkningen til Grimnes.
Den første angår presisjonsnivået i selve teksten. Kohts «kampen er
allerede i gang» betydde motstand, men ikke nødvendigvis «krig». I
internasjonal rett innebar det presise begrepet «krig» bevisste krigshandlinger, i motsetning til det uklare «kamp», en forskjell som utenrikseksperten og historikeren Koht selvsagt kjente. Den andre innvendingen angår kildebruken. Det finnes ingen samtidige norske kilder som
kan underbygge at statsrådene bestemte seg for krig. Statsrådene, som
hadde ankommet Victoria Terrasse rundt midnatt, diskuterte mobiliseringsspørsmålet fram og tilbake i 4-5 timer denne morgenen, men altså
uten at noe vedtak ble skrevet ned. Vi må tro at grunnen var at de ikke
ønsket referat. Noe kan vi likevel slutte. De forsøkte å danne seg et
bilde av situasjonen, og hva Forsvaret kunne yte. Etter at de iallfall kl.
02.30 forsto at det var tyskerne som angrep, konsentrerte de seg om det
var mulig å unngå blodbad. I henhold til internasjonal rett var det forsvareren som avgjorde om krigstilstand inntrådte eller ikke. Alminnelig
mobilisering betydde krigstilstand, ble omtalt som krigsmobilisering, og
skulle normalt følges opp med en krigserklæring. Var dette eneste alternativ? Nei, selvsagt ikke. Situasjonen innba til en mellomløsning, og det
var naturlig at statsrådene først søkte etter en slik. Det kunne innebære
en fredelig besettelse, uten politisk innblanding fra besettelsesmakten,
slik det i de samme timene ble avtalt i Danmark. Statsrådene hadde diskutert krigsfaren tidligere, under vinterkrigen. Da hadde de vært opptatt
av ikke å komme i krig med Storbritannia. Men valget falt mer opplagt
da, fordi fienden var Sovjetunionen og ikke Tyskland. Hensynet til
rederne og handelsflåten veide tungt. Det var ikke merkelig at statsrådene forsøkte å utsette et valg mellom krig og fred . I stedet vurderte
de innkalling av forskjellige feltbrigader, og falt til slutt ned på 1.- 4.
brigade.
Grimnes mener at statsrådene i ren uvitenhet trodde at en innkalling
av brigadene var en slags «full» mobilisering, og Den sivile undersøkelseskommisjonen mente at det måtte bety at statsrådene hadde gått inn
for «alminnelig mobilisering». De fleste historikerne har ment at dermed var Norge og Tyskland i krig. En av forsvarets historikere, Norges

www.larsborgersrud.no

215

Hjemmefrontmuseums leder Arnfinn Moland, har vært så overbevist
om dette at han rett og slett byttet ut ordet «kamp» med «krig» i replikkvekslingen mellom Koht og Brauer.160 Det har også Grimnes gjort i
forbindelse med 50-årsjubileet for 1940. 161 En autorisert utlegning av
norsk utenrikspolitisk historie har utfra et liknende resonnement slått
fast at regjeringen valgte krig.162
Ordene «kampen er allerede i gang» var ikke ment for det norske
folket, og kom heller aldri ut til det. Regjeringen foretok seg ingenting
for å informere sitt folk, eller utlandet. Omlag klokken 07.00 lyktes det
tilfeldig, og på eget initiativ, redaktør S.A. Friid i NTB å få et kort intervju med Koht på Østbanestasjonen. Koht sa ikke et ord om at landet var
i krig. I stedet snakket han om «forslagene» i den tyske «henvendelse»
som regjeringen «ikke kunne gå med på», og insisterte på at Friid skulle
opplyse om at regjeringens nye oppholdssted var Hamar, på tross av at
Friid mente at det kunne være uklokt. «Til slutt uttalte utenriksministeren at vi får håbe at denne tilstand ikke vil vare altfor lenge, og forøvrig
gav han den oplysning at det i natt gikk ut almindelig mobiliseringsordre.»163 NRK refererte meldingen fra NTB flere ganger. Om kvelden
troppet Quisling opp i NRK og proklamerte for lytterne at han hadde
tatt makten, og tilbakekalt regjeringens «ulovlige» mobilisering. Det var
NTB-meldingen han hadde i tankene. Sveriges Radio avlyttet NRK-meldingen og refererte til den i egne sendinger. Slik fikk utlandet vite at
Norge var «i krig». Disse to meldingene var de eneste bevisene på at
regjeringen hadde gått til krig.

Mobiliseringen og Generalstaben
Regjeringen gjennomførte altså ingen av de tiltakene den skulle utføre
ved alminnelig mobilisering, men de som skulle utføres ved delvis mobilisering. Den erklærte ikke krig, kalte ikke til seg den militære ledelsen
med ordre om å iverksette krigshandlinger, og foretok seg ikke noe for
at NRK eller NTB skulle melde at Norge var i krig. Var alt dette tilfeldige sammentreff, eller var det fordi regjeringen fortsatt anså det for klokest å forhandle med tyskerne?
Det er lettere å se denne intensjonen når vi også tar i betraktning det
som skjedde i de ytre leddene det påfølgende døgnet. Generalstabssjefen, oberst Hatledal, hadde i flere dager før 9. april forstått at krigsfaren var akutt. Laake hadde forsøkt å få orden på mobiliseringsplanene
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etter den kaotiske innkallingen av nøytralitetsvernet, men var nå utmattet og oppgitt over situasjonen. Hatledal hadde større pågangsmot.
Gang på gang henvendte han seg til Ljungberg og krevde alminnelig
mobilisering med oppmøte straks, men uten resultat.
Om morgenen 8. april var det kommet beskjed til Generalstaben på
Akershus festning om britiske minelegginger og tyske transportskip
på vei nordvestover. KG var ikke tilstede, og Hatledal gikk direkte på
Ljungberg og ba igjen om alminnelig mobilisering straks. Ljungberg var
ikke enig, men noterte forskjellige alternativer for delvis mobilisering.
Så gikk Ljungberg til møte i utenrikskomiteen, og vendte tilbake ved
12-tiden. Hatledal passet ham opp, og fikk en ny konferanse. Denne
gang var også KG tilstede.
Ljungberg ville nå ha Generalstaben til å beregne hvor mye det ville
koste å innkalle feltbrigadene, men dette protesterte både Hatledal og
Laake på. Det var ikke tid til det. Kl. 17.00 fikk Hatledal ordre av Laake
om å delta sammen med ham på møte i Stortinget. Da dette var slutt
ved 20-tiden grep han igjen tak i Ljungberg. Generalstaben satt samlet
og ventet på beskjed. Men nå skulle regjeringen ha møte, og Ljungberg
ga beskjed om at Generalstaben kunne gå hjem for natten. De fleste
· offiserene tilbrakte kvelden rett over gaten i Oslo Militære Samfund,
hvor temaet for kvelden var et muntert foredrag av advokat K.F. Brøgger om store feltherrer ved bordets gleder. Da møtet var slutt gikk de
hjem, og så altså ikke for seg noen akutt krigsfare i de nærmeste timene.
Kontorpersonellet og vakthavende offiser var imidlertid på plass, før de
også fikk beskjed om å gå hjem. Så kom meldingene om sammenstøtene
ute i Oslofjorden. Hatledal bestemte seg for å samle staben igjen, og
ringte rundt til personellet, som knapt hadde rukket hjem.
Særlig viktig var det å få mobiliseringsavdelingen sammen, fordi det
var den som skulle ekspedere et ventet mobiliseringsvedtak til avdelingene.164 Hatledal visste nå at fienden var tysk. Dermed hadde han fått
enda en ting å bekymre seg for. Han var klar over at mange i hans stab
var sympatisk innstilte til Tyskland. Særlig hadde han grunn til å bekymre seg for mobiliseringsavdelingen. Avdelingen hadde flere NS medlemmer og sympatisører. Vi vet at Quisling vinteren 1940 hadde fått
opplysninger om medlemmer og venner av NS blant befalet i nøytralitetsvernet, ganske sikkert fra en offiser i mobiliseringsdavdelingen, uten
at vi vet hvem. Sjefen var major A.F. Munthe, partistifter og medlem fra
starten, forfatteren av kupplanene fra 1931 og nær venn av Quisling.
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Han var en av de virkelig sentrale konspiratørene, hadde allsidig erfaring fra Generalstaben, og var avdelingssjef fra 1938. Av ni øvrige offiserer i avdelingen var tre gamle NS-medlemmer fra 1933. Det var løytnant
Jens Henrik T. Nordlie og kapteinene Kåre Vagn Knudsen og Odd Melsom. Alle var ledertyper og hadde vært meget aktive i NS. 165 Om de
fortsatt var det visste ikke Hatledal, men det ga grunn til ettertanke at
personer med slike sympatier nå skulle' iverksette en mobiliserings beslutning nettopp mot Tyskland.
Etter at personalet i mobiliseringsavdelingen igjen kom på plass,
startet en lang diskusjon mellom offiserene om hvor mange mobiliseringsdager som var nødvendig. Noe over kl. 03.30 kom det telefonbeskjed fra Laake. Han kunne melde at Ljungberg hadde ringt fra regjeringen på Victoria Terrasse, og gitt ordre om innkalling av brigadene.
Etter sammenslåingen i 1938 betydde det stille mobilisering. Hatledal
var forferdet, og svarte at det var umulig. Kort tid etter kom Ljungberg
selv til Generalstaben, etter å ha blitt kjørt dit av statsråd Trygve Lie.
Hatledal tilkalte Munthe, og protesterte igjen overfor Ljungberg. Klokken var nå antakelig kvart på fire . «Er du blitt gær'n, Ljungberg?» buste
han ut, og spurte om han forsto at de da måtte bruke personlige ordre.
Ljungberg, som var reservert av natur, ble stram over denne tonen, og
gjentok at det skulle bli som han hadde sagt. Etter noen høyrøstede
replikker ble det ikke mer tid til å diskutere. Lie, som hadde vært opptatt med private telefonsamtaler fra naborommet, var ivrig etter å
komme tilbake til regjeringen . Han sto i døren og ropte: «Du må
komme Ljungberg, vi venter på deg!» Hans forklaring senere til den
sivile undersøkelseskommisjonen insinuerte at de militære ikke ønsket å
mobilisere. Videre samtale mellom Hatledal og Laake var formålsløs ,
mente han, og det var nødvendig med en ny klargjøring fra regjeringens
side.
Det var ikke merkelig at Hatledal var bekymret. Utsikten til at han
skulle bli latt alene igjen, uten videre klargjøring av hva regjeringen ønsket, var dramatisk. Munthe hadde det lettere. Selv om han hadde et
politisk problem i tillegg, var han bare avdelingssjef, og kunne avvente
Hatledals beslutning. Hatledal, som selvsagt visste hvilke politiske oppfatninger som fantes i Generalstaben, så katastrofen for seg da han forsto at Lie dro med seg Ljungberg uten avklaring. Men tross protestene
ble Ljungberg med tilbake til Victoria Terrasse. Lie hevdet at regjeringen så gjentok sitt mobiliseringsvedtak og at han overhørte en ny
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telefonbeskjed fra Ljungberg til Hatledal om full mobilisering. Lies forklaring gir et selvbilde som preges av handlekraft og klarsyn. Men inntrykket svekkes av to uforståelige prioriteringer: først ved at han forlot
regjeringen framfor å framskaffe en klar, skriftlig krigserklæring og
mobiliseringsbeslutning fra statsrådene, og i stedet prioriterte å være
sjåfør for Ljungberg til Generalstaben, og dernest ved at han i Generalstaben prioriterte private telefonsamtaler fra et naborom framfor å delta
i diskusjonen med Hatledal.
Lie forklarte at det var nødvendig å dra tilbake til regjeringen for å
repetere mobiliseringsbeslutningen overfor Generalstaben. Ljungberg
derimot, hevdet at vedtakene var forskjellige, etter at Brauer i mellomtiden hadde vært der med sitt ultimatum, og skapt en ny situasjon. Nå
først beordret regjeringen i følge ham alminnelig mobilisering. Undersøkelseskommisjonen var ikke i stand til å bekrefte versjonen om to, like
eller forskjellige, mobiliseringsvedtak. Ljungberg ble ikke trodd. Lie,
derimot, ble stående som dagens helt. Det var ikke urimelig at Ljungberg følte seg urettferdig behandlet. Både han og Lie visste at det var
besluttet delvis mobilisering og at den etter 1938 måtte bli stille. Men til
forskjell fra den beskjedne Ljungberg, som unnslo sannheten i misforstått lojalitet, bløffet Lie, og la hele skylden på de militære, som i henhold til regjeringens vedtak bare skulle mobilisere 1.- 4. feltbrigade.
Det var Hatledal som plusset på 5. brigade, på eget ansvar.

Utsendingen av mobiliseringsordrene
Etter reglementet skulle Generalstaben ved alminnelig mobilisering omdannes til Hærens Overkommando (HOK) og ellers disponere utfra
krigstilstand. Men Generalstaben kunne selvsagt ikke disponere ut fra
krigstilstand uten ordre om det, eller beskjed om at krigstilstand var inntrådt. Var de militære av den oppfatning at landet var i krigstilstand fra
9. april om morgenen, slik historikerne hevdet? Nei, mobilisering av
feltbrigadene var utvetydig delvis mobilisering, som etter reformen i
1938 skulle utføres som en stille mobilisering, med brev i posten til den
enkelte. Dette var det de militære nå satte igang med å utføre. Den offisielle versjonen fra den sivile undersøkelseskommisjonen, som Hatledal
selv var hovedkilde til, var at de første timene ble brukt til å få ordren
om stille mobilisering skrevet ut og deretter sendt avdelingene fra
Generalstabens lokaler på Akershus festning . Men det var ikke sant.
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Den virkelige sammenhengen ble aldri omtalt offentlig, og har igjen
å gjøre med sammenslåingen av mobiliseringsordningene i 1938. Problemene startet med flyalarmen, ved 04.30-tiden. Da forsvant lyset.
Nødaggregat var det ikke tenkt på før. Det ble forsøkt med stearinlys,
noe som ikke ga nok arbeidslys til å skrive ut de lange ordrene. Som
ledd i planene for ordensvernet fantes det en plan om utflytting fra de
militære kontorene på festningen til reservekommandoplasser på vestkanten av Oslo. Nå kunne også denne delen av planen iverksettes ved
delvis mobilisering. Den utrettelige Hatledal beordret evakuering av
staben til Slemdal Hotel ved Holmenkollen. Evakuering til den trygge
vestkanten passet bra ved indre uroligheter på østkanten, med frontlinjer tvers igjennom sentrum av byen. Det var det beste Hatledal kunne
finne på i farten, og kanskje godt nok i den uklare situasjonen. For videre evakuering nordover var det derimot en blindgate. Der var det
bare veiløs skog.
Personalet pakket i full fart sine arkivsaker, lesset på bilene og kjørte
avgårde. Men på Slemdal ventet en overraskelse. Ingen hadde varslet
hotellet. Tanken var vel også at en slik evakuering i henhold til Generalstabens borgerkrigsplaner fra begynnelsen av 30-tallet, neppe ville bli
forstyrret av turister i en by i borgerkrig. Nå var hotellet fullt av gjester.
Det ville ta timer å få det ryddet og klart til å betjene staben på en fornuftig måte, og da ville hele Oslo vite hvor Generalstaben var. Landets
militære ledelse befant seg bokstavelig talt på gaten, uten noe sted å
gjøre av seg. Det var unektelig grotesk, og kan oppfattes som nok en demonstrasjon av inkompetanse. I virkeligheten hadde Generalstaben
bare iverksatt nok en av de hemmeligholdte detaljene fra den militære
konspirasjonen, men det var Haltedal for all tid avskåret fra å forklare.
Den ansvarlige for å rydde opp, Laake, var ikke å finne. Han hadde reist
til sin gård på Strømmen for å hente toalettsaker og uniform, og befant
seg formodentlig på et eller annet tog. Hatledal var rasende på Laake,
seg selv, regjeringen og hele situasjonen. Munthe foretok seg klokelig
ikke noe, på tross av at mobiliseringsordrene ennå ikke var sendt ut.
Det var fare for at Generalstaben skulle falle helt fra hverandre.
Sjefen for Generalstabens operative avdeling, oberstløytnant Ragnvald Roscher Nielsen, var mannen som i denne kritiske stunden reddet
situasjonen. Han tok et stramt grep rundt mobiliseringsavdelingens offiserer og slapp det ikke før ordrene var i posten. Han bodde i nærheten
av Slemdal Hotel, og foreslo at mobiliseringsavdelingens offiserer

www.larsborgersrud.no

220
kunne spasere hjem med ham. Slik situasjonen var kunne de ikke godt
nekte. Like etter var de benket rundt hans spisestuebord, og her var det
ordrene for mobilisering ble skrevet ut, ikke på Akershus, slik Hatledal
forsøkte å forklare i ettertid. Da de omsider var ferdig, var det morgen.
Så skjedde noe regelstridig. Pakken med de viktige ordrene skulle
leveres ved Hovedpostkontoret i sentrum. Men telefonen var død, og
biler hadde man ikke. Avdelingens yngste løytnant, Nordlie, ble nå utstyrt med pakken, og sendt uten eskorte ut i morgenmørket for å kapre
en drosje. Det er uvisst om Roscher Nielsen brydde seg med Nordlies
politiske bakgrunn da han ga ham dette oppdraget, men han kjente
selvsagt til at mannen hadde vært hirdleder i Oslo. Ingen i staben kunne
være uvitende om Nordlies sympatier med Nazi-Tyskland. Mobiliseringen av landets forsvarsmakt var nå med ett avhengig av at en ung
løytnant, en tidligere kjent NS-aktivist og hirdleder i Oslo, utførte sin
plikt og ikke ble heftet med tilfeldigheter. Det var ingen kontakt med
etterretningsavdelingen. Fiendtlige agenter kunne være på utkikk etter
Generalstabens folk.
Nordlie fikk stoppet den første tilfeldige bilen som passerte, forklarte sjåføren situasjonen, og ble kjørt ned i sentrum. Forbløffet oppdaget han at det var full beredskap på postkontoret. Der ventet personalet på Generalstaben. Han leverte pakken for telegrafisk ekspedering.
Ute ved divisjonene ventet stabssjefene, som etter planene skulle sende
ut ordrene dels med post og dels med bud, det som i reglementet for
indre uroligheter ble kalt dobbel ekspedisjonsvei. Mannskapene skulle
møte torsdag 11. april på sine oppsetningssteder. 166 Nå var det tirsdag,
og tyskerne sto allerede i landet. Det ville ta 10-11 dager før avdelingene sto ferdige hvis ordren ble fulgt, en fullstendig meningsløshet. Heldigvis forsto de vernepliktige hva de skulle gjøre på egen hånd. Lenge
før brevene nådde fram, hadde titusener forlatt sine hjem, på jakt etter
et mobiliseringssted.
Nordlie bega seg igjen til Slemdal Hotel, for å finne tilbake til Generalstaben. Dit hadde også resten av mobiliseringsavdelingen spasert. Da
de kom til hotellet oppdaget de at den øvrige staben var forsvunnet,
uten å etterlate en offiser med beskjed om hvor de hadde dratt. Det var
nok et brudd på reglementet. Laake kom også til Slemdal Hotel. Ingen
der kunne fortelle landets militære sjef hvor hans stab var blitt av, eller
om den i det hele tatt fortsatt eksisterte. En rekke viderverdigheter inntrådte innen KG, mobiliseringsavdelingen og annet personell som etter
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mobiliseringsplanene skulle utgjøre HOK, etterhvert fant fram til Generalstaben, først på Eidsvoll landsgymnas, og senere på Rena . Særlig
hemmelig var oppholdet på Eidsvoll ikke. Bare noen timer etter at
Generalstaben kom dit, visste også tyskerne hvor de var. 167 Tre ganger
kom det telefonbeskjeder dit fra Quisling, som nå hadde proklamert
· statskupp i Oslo, om at løytnant Nordlie og hans kollega i mobiliseringsavdelingen, kaptein Kåre Vagn Knudsen, øyeblikkelig skulle melde
seg for ham i Oslo. Beskjedene, som var understreket med trusler, ble
formidlet av Oslo bys kommandant til stabens fungerende sjef, oberstløytnant Wrede Holm. De ble awist.
Generalstaben omdannet seg fortsatt ikke til HOK, som den skulle
ved krig, men forholdt seg som den skulle ved stille mobilisering. Det
var ikke bare ordren om delvis mobilisering som viste at det ikke var
krig, men også tre oppdrag som regjeringen delegerte før den dro til
Hamar. Forsvarsminister Ljungberg ga på formiddagen 9. april ordre til
ekspedisjonssjef i FD, pensjonert major Arvid Helgerud, om at departementet inntil videre skulle bli i Oslo, etter å ha konferert med Oscar
Torp, Terje Wold og Trygve Lie på sitt kontor om dette før regjeringen
forlot byen. Ljungberg antok på dette tidspunktet at regjeringen ville
finne en ordning med tyskerne, uten krig. Ordren la grunnlaget for normalisering i den militære administrasjonen. Ingen av FDs personale deltok senere i motstandskampen, verken under felttoget eller senere. Justisminister Wold g::~ på sin side politimesteren i Oslo, Kristian
Welhaven, ordre om «å bli i byen, ta imot de tyske troppene og ivareta
befolkningens interesser på beste måte», og opplyste at det ikke ville bli
kjempet om byen. Welhaven prøvde å få fylkesmannen i Oslo, Ingolv
Christensen, til å overta oppdraget, men fylkesmannen vegret seg. Senere ble han leder i Administrasjonsrådet. På liknende måte ble det militære ansvaret for Oslo overlatt til sjefen for 2. divisjon, generalmajor
Jacob Hvinden Haug, som også forlot byen, etter at han hadde beordret
pensjonert oberst H.P.K. Schnitler, plassmajor på Akershus festning, til
midlertidig kommandant i hovedstaden, men uten klar ordre om hva
han skulle gjøre.
Aktørene i Oslo var alle et stykke ned på rangstigen. De hadde ingen
retningslinjer å holde seg til i det avgjørende spørsmålet om krig eller
fred. Skulle de slåss, eller skulle de samarbeide? Det samme problemet
hadde militære sjefer rundt i landet. Av politikerne fikk de ikke hjelp før
to dager senere. Da var det for sent. Det som ble tapt militært i disse to
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dagene inntil regjeringen stilte seg bak kravet om samlet militær motstand, kunne aldri bli vunnet tilbake med de militære ressurser landet
rådde over. Så å si alle sentrale forsvarsanlegg, depoter og magasiner i
Sør-Norge lå innenfor de tyske brohodene som ble etablert og sikret
i disse to dagene. I Oslo skulle tusenvis av soldater møte til oppsetting,
hvor deres våpen var lagret i ubrukeliggjort stand. Slik var det også i .
Bergen og Trondheim. Også der skulle de vernepliktige møte torsdag
11. april. De vernepliktige som gjorde det, ble møtt av stabsoffiserer
som sendte dem hjem igjen. Nå var det duket for forhandlinger, og ulike
aktører på norsk og tysk side var igang med ulike framstøt.

Weseriibung - et strategisk overfall
Den tyske invasjonsplanen var dristig. 116 000 mann skulle overføres til
Norge tvers over et havområde som var behersket av den britiske flåten .
Det måtte skje hurtig og i så stor hemmelighet at ingen kunne få noe
forvarsel . Praktisk talt hele den tyske krigsflåten og en stor del av handelsflåten var nødvendig for å få den svære mengden mannskaper,
våpen og annet utstyr over havet. Vel framme ved den norske kysten
ventet farlige innseilinger, uten hjelp av los og fyrlykter, og kanskje kystartilleri og minesperringer. Kom de i land, så ventet et vanskelig terreng
i subarktisk vinter, med vei- og jernbaneløse skoger, med daler som var
lette å forsvare. Wehrmacht var øvet til å operere i et sentraleuropeisk
terreng og klima. Innslaget av alpetropper var lite.
I operasjonsordren var det understreket at kampgruppene ikke
måtte være større enn nødvendig, og først etterhvert kunne komme i
forbindelse med hverandre og bli forsterket. Det var fryktet at befolkningen var «utpreget fiendtlig», hvilket særlig kunne føre til lokal motstand. Likevel var det håp om en fredelig besettelse, ved å skåne «den
norske forsvarsmakts berettigede æresfølelse» og fordi «vi kan vinne for
oss det norske offiserskorps ved taktfull opptreden.» Både terrengforholdene, situasjonen i Nordsjøen og på vestfronten gjorde det umulig å
sette inn store styrker i første fase av angrepet.
8. april var det hektisk aktivitet på Hotel Esplanade i Hamburg. Sentrale personer i den tyske hærledelsen var samlet. Under ledelse av veterangeneralen Nikolaus von Falkenhorst, utgjorde de det midlertidige
hovedkvarteret for operasjon Weseriibung. Falkenhorst var håndplukket av Hitler til oppgaven, fordi han hadde krigserfaring fra Finland i
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1918, hvor han deltok som stabssjef i den tyske stridsgruppen på de hvites side i borgerkrigen. Den første fasen av Weseriibung hadde vært
igang fra 3. april, da de første av 25 transportskip i det stille løp ut fra
forskjellige havner, med· olje, våpen og annet materiell. De skulle være
på plass i norske havner 9. april, kamuflert som handelsskip. Den andre
fasen var angrepet med sjokkstyrken på til sammen 8850 mann. Falkenhorst hadde fordelt dem på hurtiggående ktigsskip i seks angrepsgrupper. De skulle utføre det strategiske overfallet samtidig i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Arendal, Oslo og 'Egersund. «Wesertid»
var satt til kl. 04.15 om morgenen 9. april. Den tredje fasen var overføringen av resten av styrken, omlag 105 000 mann, som skulle skje på
270 lasteskip på til sammen l 180 000 tonn, 100 fiskefartøyer og 1100
fly. Skipene og flyene måtte gjøre mange turer for å overføre syv divisjoner, med alt utstyr som måtte til: 16 100 hester, 20 300 biler, stridsvogner og artilleri og 110 000 tonn annet materiell. Hær- og marineledelsen
hadde vært tvilende til om transportene til Norge kunne komme forbi
den britiske flåten, som kontrollerte farvannet mellom Danmark og
Norge. Løsningen ble at Danmark måtte besettes. En sterk tysk flybasis
nord i Jylland ville jage den britiske flåten ut av Skagerrak og bli et
springbrett til Norge. Tysk luftherredømme ville endre det strategiske
bildet.
Først når situasjonen var avklart i Norge, skulle hovedkvarteret flyttes fra Hamburg til Oslo, etter planen om ettermiddagen 9. april. Falkenhorst tok alle tenkelige hensyn for å holde «øvelsen» hemmelig, og
bare et fåtall høye offiserer kjente til de virkelige planene. Soldatene fikk
først vite hvor de skulle da de var i rom sjø. Likevel fantes det lekkasjer.
Engelske agenter i de tyske havnene meldte om tyske troppetransporter
nordover. Informasjon om planene kom til og med fra folk innenfor det
tyske hovedkvarteret. Svenske myndigheter meldte om troppetransporter nordover. Flere slike meldinger fant veien til norske myndigheter,
også til Generalstaben, men uten å bli tatt på alvor. Riktignok førte en
dansk og en engelsk melding på ettermiddagen 8. april til at det ble gitt
ordre om skjerpet beredskap på norske kystbatterier, men likevel kunne
man ikke få seg til å tro at det virkelig var et tysk angrep. Ikke engang
tyske soldater som ble reddet i land i Kristiansand og Lillesand 8. april
etter at troppetransportskipet Rio de Jan eiro var blitt torpedert av den
polske ubåten Orzel, ble trodd da de sa at de var på vei til Bergen for å
«hjelpe nordmennene mot England». Først da mannskapene på den
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ombygde hvalbåten Pol 3 og på to andre vaktskip ute mellom Torbjørnskjær og Færder med egne øyne så de tyske skipene, og Pol3 faktisk kjørte på torpedcijageren Albatros, ble angrepet oppdaget. Da var
det nesten midnatt. Lenger inn i fjorden lå neste vaktbåt, minesveiperen
Kjæk, og meldte videre om skytingen fra Albatros og varselrakettene fra
Pol3. Få minutter etter lå melding på bordet til forsvarsministeren om
at krigsskip av ukjent nasjonalitet var i ferd med å forsere Oslofjorden.
Planene klikker
Det var vanskelig for krigsskip med datidens teknologi å nedkjempe
kystartilleri. Normalt ville de søke å unnvike med bevegelighet og kamuflasje, og på nært hold, lysblending. Men Falkenhorst satset på overrumpling og tok få sikkerhetshensyn. I spissen for eskadren inn Oslofjorden gikk den nye krysseren Blucher, med det sentrale apparatet som
skulle overta Oslo, general Erwin Engelbrechts stab som skulle lede
landoperasjonene, og en mengde soldater og politifolk. Så fulgte Lutzow
og de andre skipene i mørklagt kjølvannslinje. Den tyske sjefen regnet
ikke med motstand. Om få timer skulle stridsgruppen klappe til kai
mellom Akershus festning, hvor alle de sentrale militære institusjonene
lå, og Victoria Terrasse, hvor UD lå, og dirigere det som videre skulle
skje med sine skipskanoner. Det var grunn til å regne med at nordmennene husket hvordan det tyske panserskipet Schleswig-Holstein hadde
startet den andre verdenskrig med sine grove kanoner inne på Danzig
havn kl. 04.45 l. september 1939.
På Rauer fort observerte utkikken en av rakettene fra Pol 3. Det ble
straks slått full alarm. Kort tid etter meldte kommandanten for Oslofjord festning, oberstløytnant K.K. Notland, at flere fartøyer trengte
forbi bevoktningen i fjorden. Fungerende fortssjef på Rauer, kaptein
C.J. Gullichsen, var likevel lenge i tvil. Etter en stund bestemte han seg
for først å skyte varselskudd, og kastet dermed bort verdifulle minutter.
Imens passerte skipene skuddfeltene. Fortet rakk bare å skyte fire brisantgranater før de var borte i skodda. Ingen av skuddene traff på tross
av at holdet bare var omlag 4500 meter.
På Bolærne fort fikk de telefon fra Rauer. Det samme gjorde de på
Oscarsborg, hvor fortssjefen ble orientert om at skip av ukjent nasjonalitet hadde brutt igjennom og var på vei nordover i fjorden. Også Notland ble telefonisk orientert fra Rauer. Nå kunne det ikke være tvil,
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dette var ikke skip som søkte nødhavn , men et regulært angrep . Bolærne var varslet på tre måter: av rakettene fra Kjæk, kanontordenen fra
Rauer og telefonbeskjeden fra Rauer. Skipene ville passere på kort hold.
Fortssjefen, major F.W. Færden, ga ordre om å skyte med brisantgranater med en gang skipene kom inn i skuddfeltene. Men batterisjefen,
kaptein K.A. Telle, fant ut at han i stedet først ville skyte et løst varselskudd, og senere et nytt varselskudd foran baugen på det forreste fartøyet. Skipene fortsatte uten å stoppe tvers igjennom skuddfeltene. På
broen på Bliicher gikk et kvarter i åndeløs spenning mens de passerte
fortet i bare 3600 meters avstand. I et forsøk på å blende fortet, ble
kanonstillingene badet i flomlys fra lyskasterne på skipene.
På Oscarsborg var kommandanten, oberst Birger K. Eriksen, underrettet om det som hadde skjedd ved Rauer og Bolærne. Han var klar
over at dette ikke var skip som søkte nødhavn. Det var allerede skutt
varselskudd tre ganger. Han visste også at skudd fra Oscarsborg ville
treffe. Batteriene lå nesten midt i det trange Drøbaksundet, og holdet
ville bli kort. På Bliicher og Liitzow antok sjefene at Eriksen var orientert om passeringene ved Ra uer og Bolærne. Å forsøke å bløffe seg forbi
med radiosignaler eller blinksignaler, som var vurdert som et alternativ,
var nå ikke aktuelt. De satset i stedet maksimalt på at det militære og
politiske sjokket lammet fortssjefen. Stridsgruppen nærmet seg Drøbaksundet med Bliicher i teten, mens den første grålysningen brøt fram.
Hovedbatteriet på Oscarsborg skjøt først to skudd på kort hold mot
Bliichers kommandoseksjon. Selv om kanonene var gamle, var ammunisjonen modernisert. Med et kaliber på 28 cm og vekt på 255 kilo gjorde
prosjektilene svær skade, og satte styremaskiner og ildledningssentralen
ut av spill. Så spilte batteriene på Drøbaksiden opp, og mer enn 50 granater traff overbygningene på de to store skipene. Bliicher brant fra for
til akter, og eksplosjoner og sporlys lyste opp i sundet. På tvers av fortet
ble skipet truffet av to torpedoer, seg så videre innover mot Småskjær,
hvor magasinene midtskips sprengte ut bunnen. Så gikk skipet ned med
noe under 600 mann. 168 Oberst Eriksen hadde dermed brakt invasjonen
inn i en alvorlig krise. Et raskt gjennombrudd i Oslofjorden var det strategiske overfallets militære tyngdepunkt og forutsetningen for det planlagte politiske kuppet i Oslo. Berlin sto plutselig overfor helt uoversiktlige problemer.
Da Bliicher var i ferd med å synke, giret Liitzow og Emden rundt, og
satte kursen utover igjen. Oberst Eriksen beordret ildopphør. Fest-
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ningen har løst sin oppgave, var begrunnelsen han ga til batteriene.
Antakelig mente han at nøytraliteten var tilstrekkelig markert - for
fjerde gang- og at videre blodsutgytelse måtte unngås. Han var fortsatt
usikker på om det var krig eller ikke, og for sikkerhets skyld viste han
seg personlig i full uniform p å brystvernet, slik at tyskerne kunne se at
festningen var under militær kommando. Skipene var gode mål for festningens artilleri, mens de ubeskutt trakk seg ut fjorden. Festningen var
intakt i alle ledd og uten skader. De eneste norske tap var to sivile i Drøbak.
Ordren om ildopphør fra Oscarsborg var unødvendig og fikk tragiske følger. Lutzow og Emden landsatte i stedet tropper i Son, og
senere Moss, og derfra kunne de rykke fram mot Oscarsborgs landbatterier på Drøbaksiden, Kopås, Husvik og Nesset. Tropper ble så landsatt i Horten, hvor de utførte et utrolig kupp. Likevel har mange funnet
det urettferdig å kritisere Eriksen. Det var et enormt press på ham og
hans mannskaper. De hadde ingen overkommando i ryggen som krevde
innsats til siste blodsdråpe, ingen regjering som erklærte fienden krig,
ikke engang en som sa at det skulle skytes. Utover dagen ble Oscarsborg
bombet gjentatte ganger med bombefly og artillerigranater fra Liitzow.
Festningen kapitulerte morgenen etter, fortsatt uten drepte eller sårede.
Ut fra en politisk vurdering hadde den mer enn innfridd forventningene
til sine store anleggskostnader.
Det er blitt hevdet at kapitulasjonen ble nødvendig fordi fienden
kunne bruke landbatteriene mot selve Oscarsborg. Dette var forutsett
ved anleggelsen av batteriene, og skytset skulle demoleres i en slik situasjon. Det var opp til kommandanten å gi ordre om det. Noen slik ordre
ga han ikke, og tyskerne rakk heller ikke fram til batteriene før han
kapitulerte. Men kapitulasjonen var mer katastrofal enn krigshistorikerne og undersøkelseskommisjonene avdekket. Oberst Eriksen overga
ikke bare festningen, men også tennstemplene og stempelfjærene til nesten hele l. divisjon, som var lagret på festningen i tilfelle indre uroligheter. Der ble de funnet av tyskerne. Mens vernepliktige i stort antall
samlet seg på mobiliseringsstedene til regimentet i Fredrikstad og Ski,
var skytset de skulle bruke derfor allerede verdiløst.
I Horten hadde sjøforsvarssjefen i Oslofjorden, kontreadmiral J.
Smith-J ohannsen, sitt kontor og hovedkvarter. Mineleggeren Olav
Tryggvason, marinens mest moderne fartøy, lå for anker i havnen. Plutselig observerte mannskapene to små fremmede minesveipere som pas-
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serte dem på 60 meters avstand med kurs inn mot kaiene. Etter diskusjon offiserene i mellom om fartøyene var tyske, bestemte sjefen seg for
å skyte. Skipets fire 12 cm kanoner kunne skutt begge til pinneved. Utsettelsen fikk vidtrekkende betydning. Nå kom det ene skipet seg unna.
Den andre, R-17, fikk folk i land, men ble temmelig ødelagt. Vel i land,
tok 40-50 tyske soldater seg fram til kontreadmiral Smith-Johannsens
hovedkvarter og forlangte overgivelse, mens de truet med at Liitzows
kanoner ville legge byen i aske. Admiralen tok høflig i mot dem. Han
hadde langt større stridsmidler under seg enn de få tyskerne som hadde
dukket opp på kontoret hans. Istedenfor å ta angriperne til fange ba
han dem vente mens han ringte til kommanderende admiral H .E.
Diesen i Oslo, for å be om råd. Men der fikk han råd om å ta avgjørelsen
på egen hånd. Mens dette skjedde ankom Liitzow til byen, etter å ha
returnert fra Oscarsborg. Admiral Smith-Johannsen ble invitert ombord
til omvisning, og under inntrykk av tysk overmakt valgte han å gi seg.
Ordren ble sendt videre til andre ledd i sjøforsvarsdistriktet, på tross av
at ingen av dem ennå var truet. Tyskerne truet bare Horten. På Rauer
hadde tyske styrker gjort landgang, men hadde store problemer. Fortssjefen H. Enger var i ferd med å organisere infanteriangrep på den lille
styrken, da han med forundring mottok ordren fra Horten om å overgi
. seg. Senere ble denne ordren rettet til bare å gjelde Horten, men da var
det for sent. Den norske besetningen på Rauer hadde overgitt seg til
forbausede og søkkvåte tyskere.
Vi kunne vente at det nå var full mobilisering i Oslo, med ødelegging
av flystripene på Fornebu, bygging av forsvarsstillinger langs innfartsveiene og iverksettelse av andre krigstiltak mot Tyskland, arrestasjon av
etterretningsfolkene som gikk og trippet på kaiene og internering av
deres norske forbindelser osv. Men ikke noe av dette skjedde. Ikke engang de tyske handelsskipene som lå på Oslo havn med dekkslaster, og
nektet å la seg visitere, ble det reagert mot, på tross av at politiet og
etterretningstjenesten registrerte at det pågikk hemmelig radiokommunikasjon fra skipene. Kodede meldinger fra skipene ble skrevet ned,
men ble aldri løst. Fornebu skulle etter invasjonsplanen sikres fra de
tyske fartøyene som skulle ta Oslo. Så skulle transportflyene komme fra
Danmark. En siste mulighet var å sikre seg flyplassen med fallskjermsoldater, uten støttroppene fra skipene. Men uhellet forfulgte Luftwaffe.
Det samme dårlige været som hadde loset skipene forbi Rauer og Bolærne gjorde det umulig for de tyske flyene å finne Fornebu. Flyene fikk
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ordre om vendereis til Danmark. En avdeling transportfly fikk ikke
denne ordren. De fant til slutt flyplassen, og landet i den tro at fallskjermsoldatene ventet dem på bakken. Ingen forsøk var gjort på å
blokkere flyplassen. En ving på syv norske jagere som ble sendt opp
hadde noe kontakt med de ubevæpnede tyske transportmaskinene, men
den dramatiske skildringen av deres innsats står ikke i noe forhold til at
bare tre tyske fly gikk tapt. Den bitre sannheten var at flyene hadde
gjort større nytte for seg hvis de var blitt parkert på tvers av flystripene .
.På Ho tel Esplanade i Hamburg kunne Falkenhorst med stab puste
lettet ut. Luftbroen fra flyplassen som hadde kostet Danmark en okkupasjon - Aalborg flyplass - kunne begynne.

«In Drontheim alles in Ordnung»
Slik beskrev en Abwehr-melding situasjonen i Trondheim 10. april.
Ingen steder hadde det gått så glatt for tyskerne. Ingen steder er det
ennå i dag så vanskelig å skille mellom uklare ordre og inkompetanse på
den ene siden, og samarbeide med fienden på den andre, blant de øverste norske militære.
Den militære sjøavsnittsjefen, kommandørkaptein Olav Bergersen,
mente at det ikke var nødvendig med full beredskap ved Agdenes festning ut fra meldinger om angrepet i Oslofjorden. Festningen besto av
tre fort, og stengte innløpet til Trondheimsfjorden. Da en av fortssjefene, kaptein Øyvin Lange, ga ordre om alarm, fikk han en skrape av
kommandanten, oberstløytnant F. Jacobsen. Kommandanten annullerte
deretter ordren, og gikk hjem og la seg. Ved Brettingen fort fikk fortssjefen blankt avslag da han foreslo å kjøre fram ammunisjon. Ved tretiden ble festningen varslet av vaktbåtene. Men ingen av batteriene var i
kampklar stand da de tyske skipene passerte en halv time senere. På
Brettingen tok det ytterligere 12-13 minutter å klargjøre skytset, men
deretter virket ikke tenningssystemene. Til slutt lyktes det å løsne
skudd, men da den første tyske retursalven slo ned ved fortet, falt lyskasteranlegget ut. 20 minutter brukte skipene på å passere gjennom
skuddfeltene på Hysnes fort uten å bli beskutt. Senere, i grålysningen,
ble to jagere observert fra fortet mens de landsatte infanteri for å angripe fra landsiden. Ordre ble gitt om ikke å skyte. Det samme skjedde
senere da en ubåt passerte i overflatestilling. Dermed var veien fri til
Trondheim, hvor tyskerne ankret opp kl. 05 .00 og kom seg i land en
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time senere. Generalmajor Jacob A. Laurantzon, sjefen for 5. divisjon,
ga ordre om å overgi byen, før han selv forlot den. Først 13. april oppdaget tyskerne at de svære våpenbeholdningene i byen ikke var forsøkt
ødelagt eller evakuert, og «Under stor jubel» kjørte de ut AR 3s bergkanoner, og 15. april feltkanonene. «Det var en fryktelig opplevelse,»
skrev intendanten, kaptein J.H. Hellandsjø, som lojalt hadde bevoktet
tennstemplene og stempelfjærene i hemmelige skap i Feltfløyen i
Kongsgården. 169 Nå tok tyskerne alt sammen. Artilleri, karabiner, geværer og svære mengder ammunisjon ble kjærkomment bytte, fordi de selv
ikke hadde medbrakt tyngre utstyr til Trondheim. Slik endte historien
om de ubrukeliggjorte våpnene i Trondheim med at all mobilisering i
denne delen av Trøndelag ble umulig.
Ved Agdenes rykket landgangsstyrken mot festningen fra landsiden.
Det ble senere påstått fra norsk side at kampen var hard. Men_her taler
fakta for seg. På norsk side ble kun to soldater såret. En sivil ble drept.
Tyskerne oppga ingen tap. Til slutt ga kommandanten ordre om å
trekke inn i festningen uten å skyte. Så kom overgivelsen. På Brettingen
fikk de ordre om ikke å gjøre motstand. Da de norske offiserene kort tid
etterpå ble fraktet inn til Trondheim, ble de forbauset over at det hersket lynsjestemning mot dem i byen. Til Den militære undersøkelseskommisjonen forklarte kommandanten seg slik: « ... For å vinne tid
måtte jeg sinke tyskernes fremrykning, og det var ingen annen utvei enn
av all evne å søke å undgå å fremprovosere en forsert tysk fremrykning,
m.a.o. såvidt mulig undgå å 'irritere tyskerne'.»
Hysnes og Brettingen ble overlevert tyskerne med alt skyts i intakt
stand, i strid med norske reglementer. Det fikk avgjørende strategisk betydning for hele den videre utviklingen av felttoget i Norge. To dager
senere stoppet britene sitt forsøk på å trenge forbi festningen av frykt
for kanonene. Da var det tyske artillerister bak kanonene, med en
ganske annen grad av besluttsomhet. For dem spilte det ingen rolle at
det var gammelt utstyr. Britene hadde planlagt å bruke Trondheimsområdet som basis for sin unnsettelsesoperasjon sørover mot Oslo. Hadde
de lyktes med det ville felttoget forløpt annerledes. Nå ble det umulig.
Hva skjedde med de som hadde ansvaret? I 1947 ble Jacobsen dømt av
krigsretten til 60 dagers vaktarrest for sin opptreden. Lange meldte seg
inn i NS på høsten 1940, og utga en bok med sin versjon av hendingene
noen måneder senere.l7° Han døde under krigen.
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U sikre kystartillerister
Hadde Jacobsen valgt feil yrke? Passet han bedre som landskapsmaler
eller kirketjener? En offiser som så det som sin viktigste oppgave å
unngå å irritere fienden? Jacobsens eneste trøst må ha vært at mange av
hans kolleger tenkte som ham . Kommandør E.A. Tandberg-Hanssen,
sjefen for Ytre Oslofjord sjøforsvarsavsnitt, og de fortssjefene som var
underlagt ham, tenkte i samme baner. Måkerøy fort , med sjef kaptein
RE. Wølner, åpnet ikke ild med sitt topp moderne, grove skyts tross
flere gode målobservasjoner. Som begrunnelse oppga fortssjefen at i så/all ville /ortets beliggenhet bli røpet for tyskerne. «Her som på mange
andre steder får en inntrykk av at interessen konsentrerte seg om å få en
rimelig grunn til å gi opp,» kommenterte Den militære undersøkelseskommisjon. I en ny militær studie utgitt av kystartilleriet hevdes det at
fortet ikke skjøt fordi det bare fantes to hylseladninger. 171 Men sannheten var at hylsene til dette skytset skulle relades, og selv om det var en
ulempe og tok tid, hadde alt tungt artilleri lav skuddtakt.m Forfatteren
gir ikke svar på hvorfor skytset ble overgitt i intakt stand, men avviser
all kritikk mot sin etat med å henvise til politikernes svikt.173 Håøya fort,
' med kaptein K. Aas som sjef, åpnet heller ikke ild. Om ettermiddagen
14. april undertegnet oberstløytnant Notland ordre om overgivelse av
Måkerøy og Håøy med alt skyts i intakt stand. I fem dager hadde disse
to fortene prestert å unngå å irritere tyskerne. Overgivelsen skjedde i
direkte strid med ordre fra kommanderende admiral Diesen.
Så lenge holdt det ikke på Bolærne. Stemningen i fortet var laber
etter det som hadde skjedd rundt midnatt 9. april, da tyskerne slapp
forbi. Senere ble det skutt noen få skudd med fortets 15 cm-kanoner,
men disse ble en etter en ødelagt ved munningssprengninger og mekanismefeil. Etter krigen ble det antydet at brannrørene var fjernet fra granatene. Forholdet ble aldri rettslig undersøkt. Det ble foreslått å øve
opp mannskaper til fortets 12 cm-kanoner. Disse kanonene sto utsatt til,
og fortssjefen, major Færden, stoppet forsøket med henvisning til faren
for bombeangrep og unødig tap av menneskeliv. Fortssjefen fikk kontakt med festningskommandanten, oberstløytnant Notland, som oppholdt seg på Måkerøy, og informerte om at det ikke skulle gjøres motstand mot overlegent tysk angrep på Bolærne. 10. april ble det plutselig
heist hvite flagg flere steder på fortet. Det ble aldri brakt på det rene av
hvem . Episoden utløste sammenbrudd i besetningen. Våpen og utstyr
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Kystartilleriet var godt utbygd med et stort antall skyts, særlig gjaldt det Rauer, Bolærne og
Måkerøy, som var utstyrt med moderne skyts. Det var på kommandosiden det sviktet. Sjefen
på Måkerøy fort ville ikke skyte, selv om han hadde to helt nye 30,5 cm-haubitser.

ble ødelagt, men det var ingen tyskere i nærheten å overgi seg til. Først
utpå kvelden fikk fortssjefen kontakt med en armert tysk hvalbåt, og
fikk overgitt fortet til skipperen ombord.
Etter krigen ble det satt fram anklager om forræderi og forsømmelser ved Måkerøy, Håøy og Bolærne. Tidligere sjef ved Bolærne,
major H.Chr. Ringe, var blant dem som ikke la fingrene i mellom. H an
forsøkte å reise saken både med skriv til Stortinget og tallrike avisartikler. Til Den militære undersøkelseskommisjonen hevdet han om Måkerøy «at det foreligger forræderi fra de ansvarlige sjefers side. Det skal ha
vært avtale mellom tyskerne og batteriet om at batteriet ikke skulle
skyte.» Han var imidlertid ikke villig til å overlate sin dokumentasjon til
kommisjonen. Saken ble derfor droppet, og det ble ikke reist noen tiltale. Men Wølner, sjefen vced Måkerøy fort, ble dømt for senere NSmedlemskap.
Det var ikke iver etter å komme i kamp med sitt moderne og kostbare utstyr som preget fortssjefene i ytre Oslofjord, men søken etter en
akseptabel anledning til å overgi seg. Slik tenkte også avsnittsjefen,
kommandør Tandberg-Hanssen. Om ettermiddagen 9. april ringte han
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til kommanderende admiral Diesen på Eidsvoll, og «spurte om det var
noe mer å kjempe for» . Diesen var optimistisk etter det som hadde
skjedd i Drøbaksundet, og ga bestyrtet en forbindelsesoffiser beskjed
om å gjenta en kategorisk ordre for avsnittsjefen om å kjempe så lenge
som mulig, deretter ødelegge skytset og evakuere. Fartøyene skulle gjøre
så stor skade som mulig, og så komme seg unna vestover. TandbergHanssen unnlot å sende denne ordren videre til fartøyene. Resultatet
var at tyske og norske fartøyer patruljerte om hverandre i ytre Oslofjord
uten å åpne ild. Forvirringen rådde. Slik hadde norske og britiske
marinefartøyer også patruljert om hverandre i Hustadvika et døgn tidligere. På eget initiativ sendte så kommandøren ut ordre til fartøyene
om ikke å yte motstand mot overmakten. Etter dette gjorde ingen av
marinens fartøyer motstand mot tyskerne i ytre Oslofjord. Til sist flyttet
kommandøren avsnittsstaben fra Tønsberg til Skien, for å komme unna
tyskerne. Men dermed overlot han også hele Ytre Oslofjord sjøforsvarsavsnitt til seg selv, og det ble opp til de enkelte forts - og fartøyssjefer
hvordan de skulle opptre. Hadde kommandøren vært mer opptatt av
motstand enn av stabens sikkerhet, så hadde han i stedet tatt opphold
på et av fortene eller fartøyene , og kjempet sammen med sine soldater
til de militære mulighetene var uttømt.
Også i Bergen fikk de tyske skipene passere kystartilleriet nesten
uskadd, på tross av tidlig varsel. Da skipene kom inn i skuddfeltene til
Kvarven fort, som blokkerte innseilingen, ga kommandanten oberst
G.I. Willoch ordre om å holde ilden i flere minutter for å unngå å skade
to handelsskip som gikk foran krigsskipene. Dermed rakk batteriene
bare å skyte få skudd, og skipene kom seg forbi med minimale skader.
Torpedobatteriet kunne ikke skyte, fordi kommanderende admiral tidligere hadde bestemt at det ikke skulle settes opp. Torpedoene var dessuten i ustand. Hellen fort fikk ikke skytset til å virke før det var for sent,
og ilden nærmest var virkningsløs. Tyskernes skipstap i Bergen skyldtes
bare indirekte norsk motstand. 10. april forlot nemlig eskadren byen,
mens krysseren Konigsberg måtte bli liggende igjen for å utbedre skader.
Samme dag ble den senket ved Skoltegrunnskaien av britiske bombefly.
I Kristiansand så det en stund ut til at de tyske skipene skulle bli
stoppet. To ganger ble angrepet avvist av ild fra Odderøya fort. Den
tredje gangen slapp imidlertid fartøyene inn på havnen uten å bli beskutt, fordi en signalmann hadde meldt om observasjon av et fransk
flagg. I mellomtiden var det sendt ut ordre til alle ledd ved festningen
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om at britiske styrker skulle passere og at det ikke skulle skytes på britiske fly. Det har ikke vært mulig å bringe endelig på det rene om skipene førte falsk flagg eller om signalmannen forvekslet nasjonalflagget
med et signalflagg. Det avgjørende var imidlertid at en så overraskende
melding kort tid etter kamp ikke ble kontrollert av noe ledd i fortets
ledelse, ikke engang av sjefen for Kristiansand sjøforsvarsavsnitt, kommandør S.E. Wigers, som oppholdt seg på fortet. De tyske skipene
slapp heldig fra det også fordi Gleodden fort, som sammen med Odderøya utgjorde Kristiansand festning, ikke åpnet ild i det hele tatt. Fortene var anlagt med sterkt kryssende skuddfelt. Fortssjefen og befalet på
Gleodden sviktet imidlertid. To nye jagere som lå i Kristiansand foretok
seg heller ingen ting, og ble overgitt intakte til fienden.
I Narvik fantes det ikke noe kystartilleri. De tyske skipene kunne gå
inn på havnen uten vanskeligheter. Etter at de to gamle panserskipene
Norge og Eidsvold, som begge forsøkte å gjøre motstand, var torpedert
og senket, ble styrkene landsatt uten videre motstand. Forsvarssjefen i
Narvik, NS-veteranen fra 1933, oberst Konrad Sundlo, overga deretter
de norske styrkene.
Kampene ved Oscarsborg og Odderøya, og den tyske overtakelsen
av Agdenes, viste at denne typen sjøfrontforsvar kunne være svært
effektivt hvis det ble brukt med besluttsomhet. At kystartilleriet var satt
opp med reduserte besetninger og uten infanteriforsvar, begrenset anleggenes kampevne, men kan selvsagt ikke forklare at forsvarsmulighetene ikke ble utnyttet. For å få et riktig bilde av hva som skjedde må
vi ta i betraktning at det var en grunnleggende usikkerhet tilstede. Den
kan ikke reduseres til en individuell usikkerhet hos den enkelte kommandant, heller ikke forklares med enkle politiske anti- eller sympatier,
men må ses i lys av at regjeringen ikke ga klare ordre om det var krig
eller fred , og om man skulle slåss eller ikke. Tilsvarende uklare ordre
hadde vært gitt flere ganger siden høsten 1939, i sammenheng med nøytralitetskrenkelser. Her er særlig viktig å nevne erfaringene fra Altmarkepisoden i februar 1940. Den tyske marinens hjelpeskip Altmark hadde
i strid med de norske nøytralitetsbestemmelsene fått lov av kommanderende admiral Diesen til å passere Bergen krigshavn, og ble deretter
bordet av britiske marinefartøyer i Jøssingfjorden. Koht hindret marinen i å gripe inn. En repetisjon kom da britiske marinefartøyer var i ferd
med å legge ut minefelt i norsk territorialfarvann i Vestfjorden og ved
Bud på Romsdalskysten tidlig 8. april. Norske marinefartøyer ble be-

www.larsborgersrud.no

234
ordret til ikke å gripe inn. Det fantes også andre eksempler. Bare mot
sovjetiske fly og fartøyer hadde forsvaret lov til å gå til aksjon ved nøytralitetskrenkelse, uten å be om tillatelse. I slike tilfeller ble det også skutt,
hvorpå sovjetiskt'; myndigheter beklaget. Slik førte Norge to slags nøytralitetspolitikk, som var egnet til å forvirre kommanderende offiserer.
De var selvsagt klar over at konsekvensene av et «feil» valg i deres utsatte posisjon kunne bli store, og dessuten at det som den ene dagen
kunne fortone seg som feil, kanskje i morgen var korrekt. Det er ikke
vanskelig å forstå at veien fra ærespall til fornedrelse kunne virke kort
med så uklare politiske signaler.
Det er derfor ikke merkelig at kommandantene natten 9. april var
usikre på om det ikke også denne gang kom ordre om å avvente situasjonen uten å åpne ild. De fikk bare denne ene anledningen, da de tyske
eskadrene passerte gjennom skuddfeltene. Fra politiske myndigheter
var det gitt signaler om at Norge i tilfelle krig måtte komme på rett- det
vil si på britisk - side. Det var den britiske flåten, britiske stormaktsinteresser og faren for at den norske handelsflåten kunne bli beslaglagt,
som spilte avgjørende rolle for dette valget. Mange av skipssjefene
trodde at de observerte fartøyene var britiske.
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- Kapittel 13 -

Ikke fred, ikke krig?
I 1940 var general J. Hvinden Haug sjef for 2. divisjon og dermed distriktskommandosjef også for Oslo-området. I 1946 ble han spurt av
Den militære undersøkelseskommisjonen om det hadde vært en alminnelig militær oppfatning at Oslo skulle forsvares «om fienden plutselig
skulle komme dit». «Nei,» svarte han, og fortsatte: «Det var vel ingen
som hadde tenkt seg at Oslo skulle bli besatt så fort.» Det var en vanlig
oppfatning i militære kretser. Laake, som etter reglementet var ansvarlig
for å utarbeide forsvarsplaner for Oslo-området, hadde ikke gjort noen
andre forberedelser mot angrep på Oslo enn mot bombeangrep.

Felttoget mot Fornebu
General Hvinden Haug hadde små styrker til disposisjon i Oslo. Det
var gardens fire små kompanier, av dem var ett på rekruttskole på Terningmoen ved Elverum. Garden hadde imidlertid ikke tunge våpen,
fordi avdelingen bare skulle brukes ved vaktoppdrag og ved indre uroligheter. Gardistene var elitesoldater, med førsteklasses resultater fra
marsjkonkurranser og skytekonkurranser, med høy disiplin. Rekruttene
var de eneste vernepliktige som fortsatt ble selektert utfra pålitelighet.
Bare skoleavdelingene fra befalsskolene og krigsskolene ble regnet so~
eliteavdelinger i enda høyere grad enn garden, men de var også betydelig mindre. På Trandum lå en nyoppsatt feltbataljon av IR 5, som på
kort tid kunne settes inn i Oslo. På Gardermoen lå også et artilleribatteri. Situasjonen var ikke håpløs, men forutsetningen for å få fram forsterkningene til byen i tide var hurtig og bestemt opptreden fra de militære myndigheters side. Allerede ved midnatt var det klart at Oslo var
direkte truet, etter forseringen av Bolærne og Rauer. Men i timene fram
til klokken fem skjedde det lite.
Først ved halv seks-tiden fikk kp. 6 av II/IR 5 på Trandum under
kaptein J. Seip ordre om å dra til byen. Resten av bataljonen fikk bare
ordre om å holde seg klar. Omtrent samtidig fikk garden ordre om å dra
til havneområdet i Oslo. Denne ordren ble tilbakekalt først kl. 08.00.
En halv time senere fikk gardekp. 2 under kaptein C.H.H. Winsnes
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Sognsvaln,....

Kart 1: Oslo 9. april. Situasjonen i Oslo om morgenen 9. ~p ril. Mens tyskerne rykket i ilmarsj
til Oslo sentrum og Akershus festning, ble gardekompaniene dirigert ut av veien. Det samme
skjedde med skoleskadronen og kp. 5 av IR 5 som ble sendt som unnsetning til byen ved
Trandum.

ordre om å rykke fram mot Fornebu, og kp. 4 under kaptein A.J.T.
Petersson ordre om å kjøre ut til Digerud på Nesoddlandet, for å samle
opp overlevende fra Bliicher. Befalsskolen for kavaleriet fikk ordre om å
dra til Gjersjøen, for å stoppe mulig framrykking fra Moss.
De disposisjonene generalen gjorde viser at han ikke forsto situasjonen. Allerede kl. 07.30 meldte såvel de fem luftvernbatteriene i byen
som Fornebu om angrepet mot flyplassen. Det var her avgjørelsen kom
til å stå. Istedenfor å konsentrere de sparsomme styrkene for å unnsette
det svake flyplassforsvaret på Fornebu, som bare besto av omlag 110
mann , sendte generalen styrker ut av byen på helt uviktige oppdrag.
Gardesjefen, oberstløytnant T.F. Graff-Wang, forhastet seg heller ikke i
operasjonene mot Fornebu. Fordi garden ikke var varslet før sent på
morgenen, kom kompani Winsnes seg først avgårde litt etter halv ti.
Framrykkingen skjedde med busser, og gikk omveien via Røa ned langs
Lysakerelva, og så forsiktig at de forreste patruljene først nærmet seg
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Lysaker tre timer senere. Da var tyskerne forlengst passert på Drammensveien innover mot sentrum. «Hvilke motiver kp. chefen hadde for
det, kan jeg ikke si. Det er mulig han kunne ha gått på mere,» uttalte
general Hvinden Haug til Den militære undersøkelseskommisjonen,
som forklaring på den forsiktige framrykkingen. Kompani Seip av IR 5
fra Trandum kom også fram mot Lysaker i løpet av formiddagen, og
hadde valgt den samme omveien over Røa, uten å komme i kontakt med
tyskerne. Gardekp. 3 under kaptein Heyerdahl-Larsen rykket ut mot
Ullernchausseen for å stoppe en tysk patrulje som hadde dratt fra
Skøyen opp Hoffalleen mot luftvernstillingen ved Smestad, men klarte
heller ikke å komme i kontakt med fienden.
Tyskerne rykket rett inn på Drammensveien. Ved Olav Kyrres plass
ble de 400-500 soldatene møtt av politi til hest under politifullmektig
H . Schønnings ledelse. På ordre fra Welhaven, og i tråd med den ordre
han hadde fått av justisminister Wold, ledsaget de tyskerne ned til
Akershus, forbi måpende tilskuere som ikke skjønte noen ting. Verken
Graff-Wang eller Winsnes la noe skjul på at de var lettet over at det ikke
ble kamp ved Lysaker. Da gardesjefen ble spurt om dette av undersøkelseskommisjonen etter krigen, svarte han bl.a.: «Jeg sier det samme som
politimester Welhaven. Det var ei Guds løkke at det ikke ble skutt derute ved Lysaker.» Han forklarte at han var redd for at tyskerne ville
bombe byen om det ble gjort motstand.

Fra kapitulasjon til militært samarbeid
Kapitulasjonen fant sted kort tid etter innmarsjen på Akershus . FD,
Generalstaben og landets øvrige sentrale militære kontorer lå i området.
Regjeringen var orientert over telefon til Hamar. Tyskerne anerkjente
Schnitler som norsk militær sjef i Oslo. Garden og slottet ble anerkjent
som «ukrenkelig». Garden skulle fortsette sin vakttjeneste i byen. Luftvernet i byen skulle fortsette . Kjeller luftvern og Rjukan luftvern skulle
overgi seg. Som følge av avtalen ble gardekompaniene dirigert inn i
kasernen på Majorstua. Dette var i strid med general Hvinden Haugs
ordre før han dro fra byen, hvor det uttrykkelig het «ikke ta avgjørelse,
rykk i tilfelle tilbake over Akerselven mot Kjelsås». Men Hvinden Haug
gikk likevel god for at gardesjefen dirigerte garden inn i kasernen, istedenfor - som siste utvei - å oppløse avdelingen slik at hver mann kunne
komme seg ut av byen. Kompaniet ved Digerud og befalsskolen ved
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På Hote! Continental etablerte von Falkenhorst seg med stab. Her ble alle tråder samlet og avgjørelsene fattet når det gjaldt krigføringen. På bildet ser vi en gruppesjef med adjutant i full
fart med de siste direktiver.

Gjersjøen kom seg unna nordover, det samme gjorde kompani Seip ved
Lysaker og enkelte av lufrvernmannskapene i byen.
I de følgende dagene innledet gardesjefen Graff-Wang og kommandant Schnitler et inngående samarbeid med tyskerne, og forsåvidt også
med Quisling. Quisling innkalte Graff-Wang og andre militære til møte
og anmodet om at garden måtte holde vakt ved Stortinget, UD og Hotel
Continental, hvor både Quisling og general Engelbrecht hadde installert seg med stab. Til Den militære undersøkelseskommisjonen forklarte
gardesjefen at han ikke kunne se noe kritikkverdig i et slikt tiltak:
«Oppdraget var jo vakthold i Oslo, og å opprettholde ro og orden. Da
jeg forela Quislings henstilling for Schnitler, mente jeg at når folk så
gardeuniformene ved Stortinget osv. , ville de lettere bevare fatningen .
Vårt vakthold ville altså være et rent forebyggende middel. Det var
Schnitler enig i.» Quisling anmodet om å få «avgitt» gardekaptein
Winsnes til tjeneste for seg. Både Graff-Wang og Schnitler samtykket,
på tross av at de begge var klar over at Winsnes var medlem av NS. To
gardeoffiserer kom til Hotel Continental og skal der under vitners nærvær ha avgitt troskapsløfte til Quisling.174 Schnitler tok initiativ til flere
møter mellom sjefen for Oslo luftvern, major J. Bull Berg, sjefen for
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Østlandets luftvernkommando, major Arne Tellefsen, andre norske
militære og tyske militærmyndigheter om luftvernet i Oslo. Enden på
det var at luftvernet skulle fortsette sin virksomhet med norske mannskaper. Det skulle ikke skytes på tyske eller norske fly, bare på engelske.
Gardistene hadde ingen enkel oppgave i dagene som fulgte. De var
kremen av norske soldater, og så skulle det ende slik, på vakt side om
side med fienden. Ordningen ble utvidet til også å omfatte festningsområdet. Publikum oppfattet vaktholdet som forræderi. Det kom til flere
episoder. Gardistene ble skjelt ut, trakassert, spyttet på. Ved Stortinget
måtte vakten til slutt trekkes innenfor døren for å få stå i fred. For tyskerne var ordningen med garden og luftvernet gunstig. Rent militært ga
det dem en viss ryggdekning i en kritisk periode. Politisk ble det skapt
et inntrykk av at tyskere og nordmenn hadde felles interesser mot britisk bombing. Tyske militære ønsket ro i byen. Men heller ikke de norske
militære hadde interesse av sivile uroligheter bak de tyske linjene. Byen
vrimlet av ungdommer som skulle møte til mobilisering i og utenfor
byen. Mange skulle møte på Akershus og på skoler rundt i byen. I tråd
med kapitulasjonsavtalen stilte norske offiserer opp på mobiliseringsstedene og ba soldatene dra hjem igjen. Selv gjorde de ingenting for å
komme seg ut av byen og fram til norske avdelinger. Likevel var det
mange soldater som dro ut av byen, til fots, på ski eller på andre måter.
Gjennom Nordmarka kom det et jevnt sig av frivillige til Hønefoss og
Brandbu.
Dette ville tyskerne ha slutt på. Oppslag rundt omkring i byen kunngjorde at «frankitører»ville bli skutt. Politimester Welhaven og biskop
Eivind Berggrav holdt taler i NRK, hvor de understreket at folk måtte
besinne seg og ikke gjøre motstand mot tyskerne, men gå på arbeid som
vanlig. Det var de militæres sak å gjøre motstand. Berggrav snekret sammen en teologisk begrunnelse. Rykter svirret om sabotasje. 11. april
trakk general Engelbrecht noen 14-15-åringer for standrett, og forlangte rasende at de skulle skytes, mistenkt for å ha plassere sprengstoff
på jernbanelinjen ved Dal stasjon. Da bevisene ikke lot seg framskaffe,
måtte tyskerne la guttene gå. Flere ungdommer ble arrestert, noen av
dem med våpen. 13 . april gikk Lysakerbroen i luften, sprengt av norske
sabotører med kontakter til britiske etterretningsoffiserer. Tyskernes
frykt var altså ikke ubegrunnet.
Det som skjedde med garden og luftvernet i Oslo skapte forbitrelse.
Likevel ble ingen av de impliserte straffet etter krigen. Graff-Wang la
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Biskop Eivind Berggrav, avbildet på forsiden av det tyske ukebladet Signal, med tekst om at
han oppfordrer norske tropper om å overgi seg. Teksten var ikke helt riktig. Etter en samtale
med den tyske general Engelbrecht, hadde han 15. april 1940 latt seg kjøre opp i Stubdal på
Ringerike, hv.or han ropte i megafon innover i skogen. Håpet var å få kontakt med frivillige
som kjempet i sivil, hevdet han senere. Tyskerne beklaget etter protester fra bispen teksten i
Signal. Berggrav ble i 1942 sentral i kirkens motstandskamp. Men i 1940 arbeidet han for å
slutte fred med tyskerne, agiterte mot sabotasje og uro, og var sentral i Administrasjonsrådet.
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hele ansvaret på Schnitler, og Schnitler døde i løpet av krigen. Hvinden
Haug la også ansvaret på Schnitler og på regjeringens godkjennelse av
kapitulasjonsavtalen. Dermed var alle dekket. Noen prosess mot lavere
militære var vanskelig uten å trekke inn Hvinden Haug og regjeringen.
Det ble heller ikke foretatt noen rettslig undersøkelse for å bringe på
det rene hvorfor de store våpenbeholdningene i byen ikke ble forsøkt
evakuert, og hvem ved de forskjellige avdelingene som var ansvarlig for
at dette ikke ble gjort.
Til sammenlikning klarte en sammenrasket gjeng av sivilister ved
Norges Bank å evakuere gullbeholdningen og viktige papirer. Noe tilsvarende klarte ikke de militære, på tross av relativt lett tilgang på transportutstyr og personell for å utføre en sånn oppgave. Sett i dette perspektivet ble de norske militæres oppførsel ved Lysaker skjebnesvanger.
Hvis de hadde levert et minimum av forsvar, slik at tyskerne var blitt
forsinket 2-3 timer, så kunne en utkjøring av våpen fra Oslo hatt muligheter for å lykkes. Det ble ikke forsøkt . Da mannskaper fra IR 2, DR l
og andre avdelinger på egen hånd søkte til avdelinger utenfor Oslo ble
flere sendt hjem igjen i mangel på våpen.
Det militære samarbeidet med fienden i Oslo var et direkte resultat
av den politiske uklarhet~n. Det var tyskerne som etter en tid avviklet
det felles vaktholdet. Først 19. april ble garden dimittert. Gardistene
skulle trekke i sivil og inngå i reservepolitiet under ledelse av politimesteren. Noe tidligere var ordningen med norsk-tysk samarbeid om luftvernet avviklet på tysk initiativ. Da den militære undersøkelseskommisjonen innstilte på ikke å forfølge de ansvarlige militære i Oslo rettslig,
særlig general Hvinden Haug, gardesjefen Graff-Wang og sjefen for
luftvernet, Bull Berg, protesterte komitemedlem Ivar Pollestad kraftig:
Hele denne saken er en flekk som ikke vaskes av gjennom rettslig ansvar mot de skyldige. Der er forsaavidt kanskje hensyn som taler for
aa begrave saken i stillhet. Men det er ikke kommisjonens oppgave.
Tvertom har kommisjonen al mulig grunn til aa se nøye paa denne
saken.
Men merknaden ble hemmeligstemplet, som resten av rapporten.
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- Kapittel 14 -

Motstand eller forhandlinger
Generalmajor Hvinden Haug forlot Oslo ved middagstider 9. april.
Sammen med deler av sin stab gjorde han første stopp på Kløfta. Oberst
K.Ø. Meinich, som var stedfortredende distriktskommandosjef for
Hvinden Haug, ble her utnevnt til plasskommandant på Gardermoen,
og dro straks videre med sin adjutant, rittmester Bjørn Christophersen,
for å lede mobiliseringsarbeidet der.
Stemningen var temmelig oppgitt. Det går fram av generalens rapporter at han ikke visste om det skulle gjøres motstand. Han var klar
over at regjeringen hadde godkjent kapitulasjonen i Oslo, ja til og med
muligens gitt ordre om den. Generalen hadde selv godkjent at gardens
to kompanier i byen skulle overgis til annen virksomhet i byen, i stedet
for å oppløse dem slik at gardistene kunne søke ut av byen til andre avdelinger. I følge kapitulasjonsavtalen ble det sendt ut ordre fra norske
stabsoffiserer i Oslo om at mobiliseringsordren til byens innbyggere var
trukket tilbake. Generalen visste at disse offiserene fortsatt satt på regimentskontorene i byen og utførte slike pålegg fra stedfortredende kommandant Schnitler, på tysk nåde.
Fire busser med forhandlere?
Hvinden Haug hadde tatt opphold i et hus like ved riksveien på Kløfta.
Utpå ettermiddagen kjørte plutselig fire store busser, fulle av tyske soldater forbi huset. Generalen hadde ikke ordnet med vakthold rundt
huset eller på veien, så hvor bussene kom fra eller hvor de kjørte hadde
han ingen ide om. Det var tyskernes raid mot Elverum, under ledelse av
flyvåpenattasje Eberhard Spiller, fra Den tyske legasjonen i Oslo, Hvinden Haug hadde sett passere. I sin forklaring til Den militære undersøkelseskommisjonen i november 1947, hevdet han at han trodde det
enten dreide seg om en tysk patrulje eller eskorte for forhandlere: Det
første alternativet er neppe troverdig. Riktignok ringte han til oberst
Meinich og Generalstaben og orienterte om at bussene hadde passert.
Han ga imidlertid ingen ordre om at de skulle stoppes, eller at det skulle
skytes. Selv reiste generalen kort tid etter samme vei, og kunne, da han
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nådde Gardermoen, konstatere at de ikke var kommet dit. Altså måtte
de være lenger nord, muligens på vei mot Hamar. Likevel ga han ingen
ordre om militære forholdsregler.
Generalen var opptatt av andre ting. Kl. 22.00 hørte han at Quisling
talte over Oslo-kringkasteren, for andre gang den kvelden. Her bekjentgjorde Quisling at han hadde tatt makten, at offiserene måtte være lojale
mot ham og at mobiliseringsordren var tilbakekalt. Talen gjorde et
sterkt inntrykk på generalen. Istedenfor å bruke all energi på å varsle
om de tyske bussene, prioriterte han å få tak i kongen på telefonen, /or
å spørre om hvem som var den lovlige regjeringen. Til slutt fikk han
snakke med hoffsjefen, som uforstående spurte hvordan det kunne være
tvil om det. 175 Situasjonen var pinlig for begge, og generalen nevnte
ingenting om de tyske bussene som han visste nå måtte nærme seg
Hamar. Han spurte heller ikke om det var i gang forhandlinger. Et
spørsmål ville gitt ham klarhet. Henvendelsen til kongen var i realiteten
høyst ukonstitusjonell, og innebar selvsagt tvil om generalens lojalitet.
Han risikerte å bli fratatt kommandoen øyeblikkelig. Hans nærmeste
overordnede var ikke kongen, men Laake, Ljungberg og deretter Nygaardsvold. Generalens henvendelse til kongen røper hans tvil.
Generalstaben og Laake hadde nettopp fått samlet seg på Eidsvoll
landsgymnas. Hvis det nå var krig, skulle staben omdannes til Hærens
Overkommando (HOK). Men det skjedde ikke. Ljungberg hadde kommet med bil og forlangt at Hatledal og Laake skulle følge med ham til
Hamar, fordi kongen var misfornøyd med at de ikke ledsaget sin konge.
De hadde reist med en gang, og overlatt kommandoen til oberstløytnant
Wrede Holm, sjef for etterretningsavdelingen og eldste offiser. Det var
nå Generalstaben hadde fått greie på Quislings statskupp, at han
tilbakekalte mobiliseringsordren , og at han beordret kaptein Vagn
Knudsen og løytnant Nordlie til Oslo. Så hadde telegrafbestyreren på
Jessheim ringt og fortalt om de fire bussene med tyskere som hadde passert. En stund senere ringte Hvinden Haug om det samme. Han hadde
sett bussene passere lenge før telegrafbestyreren, men hadde åpenbart
bedre tid.
Wrede Holm reagerte annerledes enn Hvinden Haug. Tanken på at
det kunne dreie seg om en forhandlingsdelegasjon, falt ham ikke inn et
øyeblikk. Han antok at tyskerne skulle ta Generalstaben til fange, og
satte seg i sving for å få tak i Hatledal over telefonen. Ljungberg, Laake
og Hatledal var kommet fram til Hamar ved 19.00-tiden, og hadde vært
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i audiens, som kongen hadde forlangt. Nå forlangte kongen at de skulle
følge ham videre, som om de var i middelalderen. Hatledal ville tilbake
til Eidsvoll da han fikk telefonen fra Wrede Holm, og fikk vite om Spiller-gruppens raid mot Elverum. Omgående fikk han gitt beskjed videre
til regjeringen. De var i møte med Stortinget. I hui og hast ble stortingsmøtet avbrutt. Tyskerne kjørte det remmer og tøy kunne holde. Ferden
gikk i full fart over Eidsvoll, Minnesund mot Hamar. Justisminister
Terje Wold ba Hatledal sørge for å få stoppet tyskerne, mens regjeringen, kongefamilien og stortingsrepresentantene fortsatte til Elverum.
Dermed overtok Hatledal i virkeligheten Hvinden Haugs kommando . Fra festivitetslokalet i Hamar, i lyset fra et stearinlys fordi
strømmen var borte, og med en telefon som eneste hjelpemiddel, fattet
den 54-årige obersten noen av de viktigste beslutningene norske militære gjorde under hele felttoget. Først fikk han tak i Wrede Holm på
Eidsvoll, og beordret Generalstaben nordover. Generalstaben forlot
Eidsvoll i en sånn fart at de ikke klarte å få med seg sine arkiver. Sammen med kommanderende admiral Diesen og andre fra admiralstaben
la de veien over Skarnes og Kongsvinger til Elverum.
Så ringte Hatledal oberst H.S. Hiorth på Elverum, og ga ham ordre
om å få i stand sperringer på Midtskogen mellom Hamar og Elverum.
Deretter ringte han oberst J . Jensen, sjefen for DR 2, på Hamar, for å få
ham til å sperre veien ved Tangen. Oberst Jensen hadde imidlertid ikke
mottatt noen ordre fra Hvihden Haug, hans overordnede, vedrørende
de tyske bussene. Han mente det var umulig å få fatt i folk til å sperre
veien. Men Hatledal ga seg ikke så lett. Til slutt fikk han tak i veidirektøren, som faktisk klarte å få organisert en sperring på kort tid. Det ble
gitt beskjed om å vente med å sprenge veien til bilene fra Generalstaben
hadde passert nordover. Ingen fortalte imidlertid de som skulle utføre
jobben at Generalstaben hadde tatt veien om Kongsvinger. Dermed ble
det ikke noe av sprengingen før det var for sent.
Tyskerne nærmet seg nå Hamar. Hatledal ringte som besatt for å få
oberst Jensen til å hindre at Hamar ble tatt uten motstand. Men obersten var ikke å få tak i. Endelig ble det satt ut noen poster ved innkjørselen til byen. De ble imidlertid trukket inn uten å skyte da tyskerne
kom. Hatledal og Laake var blant de siste som kom seg unna mot Elverum. Tyskerne var ikke interessert i verken oberst Jensen eller Hamar.
Etter en kort stopp fortsatte de mot Elverum. Knappe fem timer etter at
de var satt på norsk jord på Fornebu, sto den tyske styrken foran noe
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som tegnet til å bli et gedigent kupp, midt inne i hjertet av fiendeland.
Ved 01.30-tiden nærmet de seg Midtskogen på veien fra Hamar til Elverum.

Vendepunktet: Midtskogen
Spiller-raidet mot Elverum har ennå ikke fått sin historiker. Mange
uklarheter hersker fortsatt om hva som skjedde. I følge de offisielle
framstillingene møtte f!yvåpenattasje Hauptmann Eberhard Spiller opp
på Fornebu på eget initiativ. Der overtalte han kaptein Walther til å
følge ham med sine 98 fallskjermsoldater til Hamar for å forsøke å ta de
norske myndighetene til fange. Tyske myndigheter fraskrev seg etterpå
ethvert ansvar for Spillers handlinger, men bekreftet at arrestasjon av
regjeringen hadde første prioritet. Det er usannsynlig at Spiller opererte
på egen hånd. Vi vet at sendemannen i Oslo, Brauer, dagen etter fikk
ordre fra Berlin om å arrangere et proforma forhandlingsmøte med
norske myndigheter, helst kongen, for å lokke dem i et militært bakhold.
Det kan se ut som om Spiller hadde sendt patruljer oppover Romerike før kaptein Walthers kompani ankom Fornebu. Fallskjermjeger W.
Muller var blant de aller første som ble landsatt på Fornebu om morgenen 9. april. I et intervju med NRK 9. april1980, sa han at han deltok i
en patrulje mot Hamar allerede om formiddagen. I en lastebil hadde de
kjørt i tre timer fra Oslo, før de vendte tilbake til Oslo. Hele veien
hadde de passert norske soldater enkeltvis og gruppevis. Ingen hadde
gjort noe forsøk på å stoppe dem. Det ble dessuten tatt fanger ved
Kjellerholen bro før Spiller-gruppen dro fra Oslo. Den patruljen som
Muller deltok i, tok ingen fanger. En frivillig som meldte seg på Gardermoen om ettermiddagen, hevdet at han ble passert av tyske soldater på
vei både oppover og nedover mellom Gardermoen og Oslo. De som dro
oppover kan ha vært Spillers folk. Men hvem var det som dro nedover?
Det ble også hevdet at tyske offiserer hadde vært innom på Gardermoen, etter at Spiller-gruppen hadde dratt oppover, men før de kom tilbake. En menig skrev for eksempel følgende i en rapport 16. april1940:
«Klokken var vel 23 eller 24 da det kom 2-3 tyske offiserer i bil og
hadde en konferanse med en del høiere norske offiserer.» General
Hvinden Haug avfeide det hele som fri fantasi. Påstandene ble aldri
gransket.
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Da lastebilen med MUller og hans kamerater var tilbake i Oslo, ble
de beordret til å delta i kaptein ·Walthers styrke, som hadde forlatt Fornebu kl. 16.30. Da var veien til sentrum fri, etter at gardekompaniene og
kompani Seip var trukket tilbake fra Lysaker. Hvis veien mellom Fornebu og Oslo sentrum hadde vært blokkert, ville dette ikke vært mulig.
Kapitulasjonsavtalen i Oslo bestemte at det ikke skulle ytes motstand
mot tyske styrker og at mobiliseringsordren var trukket tilbake. Dermed
fikk tyskerne i praksis fri gjennommarsj til nedre Romerike. Som følge
av avtalen var det skapt stor forvirring blant grupper av frivillige i dette
området, som ellers ville vært en usikkerhetsfaktor for Spiller.
Det var altså noe over 100 soldater som forlot Oslo under Spillers
kommando. Turen begynte lovende. Ved Sinsenkrysset kjørte de inn i
deler av kompani Seip som var på tilbaketur i busser fra den bedrøvelige utfarten til Lysaker. Tyskerne tok bussene og våpnene. Soldatene
fikk stå igjen i veikanten. Ved Jessheim tok de nok en buss, med 20 soldater som ble behandlet på samme vis. Ved Grorud hadde aksjonen
krevd sitt første menneskeliv. Det var kaptein Øivind Øi fra Generalstaben, som ble skutt ned av en utplassert, nervøs tysk vaktpost, som
mente at han forsøkte å trekke tjenestepistolen.
Skuddvekslingen på Midtskogen var rent militært uten interesse, og
heller ingen egentlig seier for forsvarerne. Det var de som rømte kampplassen. Særlig hard var skuddvekslingen ikke. Forsvarerne var livredde, og skjøt i hytt og vær. Heller ikke angriperne kan ha siktet på
motstanderne. Bare en ble såret. Det var imidlertid ingen tilfeldig person. Midtskogen har likevel fått en enestående stilling i norsk krigshistorie, like viktig som senkingen av Bliicher. Det var fordi denne trefningen kl. 02.00 om morgenen 10. april ble et vendepunkt i felttoget, og
indirekte førte til at Norge ble en krigførende stat. Ruge skrev i sin
erindringsbok Felttoget at «det var det første sted på Østlandet hvor
hæren kom til å yde motstand». Det var en tilfeldighet at vendepunktet
kom der og da. Spiller var ikke uten skyld i det. Hans overmot steg i
takt med den eventyrlige reisen, og den stadig økende mengden av
norske militære langs veiene, som de passerte uten å bli stoppet. Da de
kjørte inn i stillingen på Midtskogen var han overbevist om at det var en
kortvarig stopp, og at han sto foran sitt livs største kupp. Med energisk
opptreden fikk han folkene ut av bussene, og løp fram og tilbake mens
han pisket dem fram i stilling, uten å ta hensyn til ilden. Så ble han plutselig truffet av et slengeskudd, og dødelig såret.
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Spiller hadde ikke fortalt til noen hvilke ordre han hadde. Kaptein
Walther ante ingenting. Det forelå ingen skriftlige ordre. Selv om han
sto tilbake på valplassen med sine fallskjermjegere mens nordmennene
trakk seg unna , kunne han ikke godt kjøre videre på måfå. På hans
ordre kjørte bussene derfor tilbake til Hamar. På Hamar sykehus fant
overlege Frostad noen timer senere en lapp i klærne til den da døde
Spiller. På den sto det tre ord: «Konig Hakon, Hambro, Koht.» Det var
alt. Det var altså ikke noe militært nederlag som stoppet ferden mot
Elverum, men kaptein Walthers uvitenhet om de videre planene. Han
valgte å få sine soldater tilbake til Oslo.
Ruge fikk mye av kreditten for Midtskogen. Det var her grunnlaget
for hans enestående, nesten mytiske posisjon ble lagt. Det var urettferdig i forhold til ikke minst Hatledal og sjefen for skyteskolen på Terningmoen, major Olaf Heiset, som hadde hatt ledelsen ute på skytterlinjen. Det ble fort glemt at de hadde vært så panisk redde at de
praktisk talt ikke ante hvor de skjøt. Under resten av felttoget ble deltakerne fra Midtskogen husket, ikke for stjerner og vinkler, som det ikke
hadde vært så mye av, men for sitt mot og sin tross. Mens regulære avdelinger med øvelse bak seg og godt utstyrt med våpen, med offiserene
i spissen overga seg til tyskerne uten kamp, så klarte denne sammenraskede gjengen av leirarbeidere og kokker fra Terningmoen, skytterlagsfolk fra Elverum, noen ferske garderekrutter, kadetter fra krigsskolen og
befalingsmenn av forskjellige grader, å stoppe dem. «Det kan være en
liten illustrasjon til hvordan de avdelinger var sammensatt som vi førte
krigen med her sydpå,» skrev Ruge. Det var ikke en regulær avdeling i
den norske hær som kjempet på Midtskogen, men de frivillige, de som
ville slåss. Midt oppe i all vakling fantes ånden fra 1905 og 1884 fortsatt.
Men Midtskogen har også sin hemmelige historie som ikke omtales
ved de store anledningene. Omkring midnatt hadde politimester Haavie
i Elverum vært ute ved de forberedte sperringene og snakket med offiserene. Deretter ringte han til utenriksminister Koht, og fikk kontakt
gjennom hans sekretær. Haavie sa at han hadde fått det inntrykket av
offiserene ved Midtskogen at sperringene ikke kunne forsvares. Han
lurte på om ikke kampen derfor burde avblåses. Koht svarte at det vel
var løsningen hvis stillingen ikke kunne holdes. Haavie utnyttet svaret
for mer enn det var verdt. Han ringte til Terningmoen og sa at Koht
hadde gitt ordre om at det ikke skulle skytes. Dette skjedde bare minutter før de vel 90 forsvarerne åpnet ild. En rasende Hatledal prøvde nå i
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en fart å få tak i Koht. Om det som skjedde videre hersker det en viss
uenighet. Hatledals adjutant Leif Rolstad hevdet at Koht i en samtale
med obersten sa at han var bekymret for at forhandlingene med tyskerne «skulle kullkastes om norske kamphandlinger tok overhånd».
Hatledal hevdet at samtalen skjedde indirekte, gjennom Kohts sekretær,
fordi Koht nektet å komme til telefonen. Sekretæren sa at Koht ventet
en tysker oppover onsdag for å føre forhandlinger og da var det ikke
verdt å spille folk og blod i kamp ved sperringene. «Det skulle bli som
han hadde sagt, striden skulle avblåses,» sa han. Ruge hadde også ringt
Koht, da han hørte hva Haavie ga beskjed om. Han hadde fått en liknende beskjed, og ikke klart å overbevise ham.
Det merkeligste ved hele episoden var at politimester Haavie selv
forsøkte å spre «ordren» fra Koht til forskjellige offiserer. Verken Koht
eller Haavie hadde militær myndighet. Hans opptreden var mistenkelig
i lys av at Quisling på telefonen fra Oslo forgjeves forsøkte å få oberst
Hans Hiorth, regimentssjefen for IR 5 på Terningmoen, til å arrestere
regjeringen. Det er grunn til å spørre om også Haavie hadde vært i kontakt med noen i Oslo, før han gikk til aksjon. Hatledal var mistenksom
og grep inn. Innen han var ferdig med Koht, hadde skuddene falt på
Midtskogen. Det er ikke godt å si hva som kunne ha skjedd hvis Spillers
gruppe hadde brukt lengre tid. Antageligvis var det Hatledals fortjeneste at initiativet fra politimesteren ikke fikk konsekvenser.

Ordren om at det ikke skulle skytes
På Hamar sykehus døde Spiller. Kaptein Walther hadde ingen grunn til
å være lenger i byen. Det er kjent at han hadde telefonkontakt med tyskerne i Oslo, for allerede på dette tidspunktet fikk Spillers kone beskjed
om sin manns død. Det er grunn til å tro at han også fikk rapporter om
den militære situasjonen mellom Oslo og Hamar. Så kjørte bussene sørover. Stemningen ble laber og nervøs. Oppover hadde de hatt overraskelsen på sin side. Nå måtte de tro at de var ventet.
På Gardermoen fortsatte forvirringen i timene etter at Spiller-gruppen hadde passert nordover. Kort før midnatt hadde den nyutnevnte
plasskommandanten Meinich gitt ordre om at mobiliseringen skulle
stanses. Etter godt og vel en times tid ble ordren tilbakekalt. Oberst
Meinich døde i løpet av krigen, og har aldri forklart hva som skjedde.
Grunnen var åpenbart Quislings tale i radio kl. 22.00. Kaoset ble ikke
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bedre av at flere avdelingssjefer ikke møtte. Oberst E. Astrup, sjefen for
DR l, nektet å stille opp før fredag 11. april, den dagen det etter KGs
bestemmelse 2. april skulle vært l. mobiliseringsdag. Regimentets rittmestere J.B. Bjørnseth og E.B. Aaby stilte heller ikke opp. Bjørnseth
hevdet at han fikk ordre av Astrup om demobilisering. Rittmester
Richard Andvord, regimentets nestsjef, måtte stå for oppsettingen på
Gardermoen nesten alene. Adskillige frivillige møtte allerede 9. april
om formiddagen, og senere kom flere. Tilfeldighetene rådde. Noen fikk
våpen, andre fikk ikke, atter andre ble sendt hjem. Mistanker og rykter
hadde fritt spillerom i leiren. Quislings tale i radio gjorde inntrykk på
mange. Kaptein Odd Grahm i staben til generalinspektøren for hærens
artilleri skapte røre da han uttalte at nå var det bare en ting å gjøre, og
det var å si heil Quisling. Han var NS-veteran fra 193 3, og var ikke
eneste NS-medlem blant befalet på Gardermoen.
.
Et par timer over midnatt ga general Hvinden Haug ordre om at de
mannskapene som var fordelt til forskjellige avdelinger på Gardermoen
og Trandum, skulle avmarsjere nordover, uten militær beredskap eller
eskorte. Militær sikring foran kolonnene var ikke nødvendig, i henhold
til ordren, men baktroppen skulle sikres. Kort før avmarsj fra Gardermoen ble Hvinden Haug, plassjefen, oberst Meinich og adjutanten, rittmester Bjørn Christophersen, orientert om hva som hadde skjedd på
Midtskogen, og at tyskerne var på vei tilbake. Det er uforståelig at de
ikke endret marsjordren og informerte avdelingene. Intetanende om
den store faren, satte de lange kolonnene seg kort tid etter i bevegelse
nordover. De hadde åtte feltkanoner med seg. Rittmester Andvord ledet
marsjen. Han visste ikke noe om Spiller-gruppens ferd, og hadde ordre
om ikke å åpne ild hvis de møtte tyske patruljer. Han hadde protestert
heftig til rittmester Bjørn Christophersen: «Er dette ditt alvor, er dere
spenna gærne?», hadde han sagt. Men Christophersen, Hvinden Haugs
myndige adjutant, hadde irettesatt han, og sagt at han ikke skulle lage
vanskeligheter. 176 Det kan se ut til at det var Christophersen som satte
den katastrofale marsjordren igjennom.
Andvord fikk et varsel om hva som ventet fra annet hold. Mellom
Eidsvoll og Minnesund passerte direktør Gunnar Jahn i Norges Bank
og direktør Wilhelm Thagaard i prisdirektoratet på vei sørover i privatbil. De hadde vært på Hamar for å snakke med regjeringen, og stoppet
og snakket med Andvord. De framholdt at det var tyske styrker nordenfor, og at han var iferd med å kjøre rett inn i et bakhold. Andvord sa at
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Kart 2: Spiller-gruppens retur. Evakueringen fra
Gardermoen. De norske avdelingene ble overrumplet en etter en av den lille tyske styrken som
var på veg tilbake fra Midtskogen.

han hadde fått ordre om ikke å åpne ild, og at han ikke kunne ta på seg
ansvaret for å bryte denne ordren. Thagaard og Jahn sto sjokkert igjen i
veikanten mens marsjen fortsatte. Soldatene som passerte var ubevæpnet. Maskingeværer, mitraljøser og ammunisjon lå nedpakket i kasser.
Flere biler passerte kolonnene på vei sørover. Det ble fortalt at tyskerne sto ved Stange. Ryktene spredde seg fort fra mann til mann. Snart
<<Visste» alle at de var på vei inn i et bakhold. En av soldatene fortalte
senere at en sersjant mente å vite at rittmesteren som hadde kommandoen var svoger med en av de tyske sjefene, og at det hele var avtalt
spill.
Det som videre skjedde, er som tatt ut av den villeste røverroman.
Oberst Meinich kjørte med følge fra Gardermoen i egen bil, en stund
etter avmarsjen. De kjørte forbi Andvords kolonner, og passert den forreste avdelingen rett etter Minnesund. Uten noen sikring kjørte oberstens bil videre mot Tangen, og var plutselig helt inne i kaptein Walthers
kortesje, som kom sørover fra Hamar. I følge en rapport fra en adjutant
i bilen, ble obersten dypt sjokkert revet ut av bilen av de tyske fallskjermsoldatene som så «helt ville ut, kullsvarte i ansiktene, fektende
med pistoler, maskinpistoler og mitraljøser og huiende og skrikende».
Og adjutanten føyde til: «Nu begynte en begivenhetsrik tur på veien til
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Oslo.» Ved Strandløkka stasjon støtte kaptein Walther og hans fallskjermjegere på Andvords første styrker. Rittmesteren kjørte selv i spissen
for sine dragoner av DR l, uten sikring, i overfylte biler og med nedpakkede våpen. I en fart fikk tyskerne 5-6 mitraljøser brakt ut av bussene og på tvers av veien. Det norske befalet sto måpende og så på. ·
Mannskapene ble kommandert til å løfte bilene rundt på den trange
veien. Så ble de etterlatt langs veien med hendene i været, mens offiserer og våpen ble tatt med i bilene som forsvant mot Minnesund.
Lenger sør kom neste kolonne, rittmester Quist og hans dragoner i
DR 2. De ble overrumplet på samme måte. Et par kilometer lenger ned
kom batteri Helium av AR 2, med fire feltkanoner og ditto utstyr, og
med dem gikk det likeså. Tyskerne tok med seg bilene, offiserene, kanonene og utstyret, mens soldatene ble etterlatt i veikanten. Rett før klokken 12 var kolonnen framme ved Minnesundbroen. Fallskjermjegerne
var nå blitt et lite mindretall i den svære kolonnen. Framgangen hadde
beroliget dem. Nå tok de en pause. De spiste lunsj , røkte og studerte
gjennom kikkert norske gardister som holdt vakt på den andre siden av
broen. Det var gardekompani Petersson, sendt av general Hvinden
Haug til Nesoddlandet om morgenen 9. for å lete etter overlevende fra
Bliicher. I stedet for å overgi seg i Oslo, hadde de tatt seg opp til Eidsvoll. Nå hadde de ordre om å holde broen. Da tyskerne dukket opp på
østsiden, beordret kaptein Petersson etter et kvarters tid en tropp over
mot dem, istedenfor å barrikadere tilgangen til vestsiden. Dette passet
kaptein Walther bra. Han sendte en lastebil smekkfull av maskingevær i
full gass motsatt vei. Etter litt hyling, skriking, og med maskingeværsalutt, ble kaptein Petersson overrumplet til å overgi kompaniet sitt. En
mann var lettere såret. Kapteinen og en del offiserer ble tatt med mot
Oslo. Mannskapene ble etterlatt i veikanten.
Etter at kolonnen hadde satt seg i bevegelse igjen, spurte kaptein
Walther oberst Meinich om han trodde at de norske avdelingene lenger
sør ville forstå betydningen av et hvitt flagg. Dette svarte obersten bekreftende på. Så ble et hvitt håndkle knyttet til Meinichs sabel. En
norsk sersjant fikk ordre om å stå på lasteplanet på den forreste bilen og
vifte med det. De nærmet seg nå Eidsvold Verk. Der traff de på enda en
generalstabsoffiser, kaptein N. Sæbø fra Hvinden Haugs stab, som ble
overrasket og tatt til fange idet han skulle fylle bensin. Generalen fulgte
det hele fra vinduet i et hus et steinkast borte. Tyskerne gjennomsøkte
nabohusene, uten å finne ham. For andre gang på et døgn hadde gene-
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ralen reddet skinnet ved et utrolig hell. Men turens høydepunkt - eller
lavmål- var ennå ikke nådd. Ved Piro gård var bataljon Torkildsen av
IR 4 gått i stilling. De hadde oppdaget den lange kolonnen og åpnet ild
på tross av det hvite flagget. Kolonnen stanset. Kaptein Walther var i en
ubehagelig stilling. Hans folk var slitne og begynte igjen å bli nervøse.
Etter alt å dømme var det store styrker i forberedte stillinger han hadde
med å gjøre. Som tidligere prøvde han seg først med en bløff. Oberst
Meinich ble beordret til å løpe fram mot de norske stillingene med det
hvite flagget. Meinich sprang framover og viftet med sabelen sin mens
han gang på gang ropte: «Norsk offiser, stopp skytingen.» Etter at han
hadde ropt dette omlag ti ganger, stoppet skytingen.
Walthers neste trekk var å sende fram en parlamentær, som forlangte
at de norske styrkene skulle overgi seg. Major Torkildsen avslo. Han
hadde tross alt en knusende overlegen styrke. Walther prøvde så bløff
nummer tre. Parlamentæren ble sendt over på nytt med beskjed om at
hvis de ikke overga seg, ville det gå ut over de 200 norske offiserene og
menige som var fanger. Torkildsen ble nå usikker, og ringte Hvinden
Haug for nærmere ordre. Generalen ga ordre om at det ikke skulle skytes og at tyskerne skulle slippes gjennom de norske linjene. Den tyske
kolonnen, som burde stått foran sin endelige ødeleggelse, fikk i stedet
igjen passere. De norske soldatene sto oppreist ved sine våpen mens det
skjedde.
Siste akt ble utspilt på Jessheim. Bataljon Løken av IR5 var fullt feltoppsatt, og lå på Gardermoen som nøytralitetsvakt da krigen brøt ut. I
morgentimene 9. april fikk bataljonen ordre om å sende et kompani til
Oslo, samt å forberede transporten av resten av bataljonen samme vei.
Da tyskerne nærmet seg Jessheim nordfra, hadde bataljonen gått i forberedte stillinger for å gi dem en varm velkomst. I skogen vest for veien
sto feltbatteri Jyhne med fire kanoner. Walther sto over{or en formidabel overmakt. Unnsetningen kom fra samme hold. General Hvinden
Haug holdt sin beskyttende hånd over kolonnen. Fem minutter før tyskerne kjørte inn i bataljon Løkens stillinger, hadde generalen gitt ordre
om at styrken skulle få passere. Det skulle ikke åpnes ild.
Turen videre til Oslo sentrum gikk uten komplikasjoner. Ved Gjelleråsen passerte de minister Brauer fra legasjonen i Oslo. Han var på vei til
Elverum for å forhandle med den norske regjeringen. Med seg i bilen
hadde han fru Spiller, som skulle til Hamar for å ordne med transporten
av sin døde mann til Oslo. Kl. 20.30 ble de vel200 norske fangene plas-
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Hirden mobiliserte i Oslo 9. april, og forsynte seg med forskjellige uniformseffekter i de militære magasinene på Akershus. Noen dager etter forbød tyskerne NS å bruke norske militæruniformer. Denne ureglementerte sammensetning av uniformseffekter irriterte norsk befal
som var igjen i Oslo.

sert i Universitetets Aula som krigsfanger. En menneskemengde samlet
seg utenfor. Fangene ble skjelt ut som forrædere. Noen av fangene skrev
etterpå at de syntes det var urettferdig. De hadde bare fulgt ordre. Kaptein Walther hadde med seg et stort krigsbytte av geværer, feltkanoner
med utstyr, mitraljøser, maskingeværer og andre våpen med ammunisjon.

Norske nazister spionerte
23-årige Bjørn Østring fra Gjøvik var på grunn av befalsmangel blitt utnevnt til korporal -og fungerende troppssjef i bataljon Løken av IR 5,

www.larsborgersrud.no

254
som ble satt opp på Trandum som nøytralitetsvaktbataljon 25 . mars.
Østring hadde vært NS -aktivist på Gjøvik siden 1933 . Han sov ikke
mye natten til10. april. Bataljon Løken var på marsj mot Oslo, og hadde
slått leir ved riksveien ved Kjellerholen bru. Korporalen hadde ansvaret
for vaktholdet ved broen, men i ly av mørket forlot han sin avdeling.
Først utpå morgensiden dukket han opp igjen. Han ble spurt om hvor
han hadde vært. Han forklarte at han skulle undersøke noen lyssignaler,
men ble ikke trodd. Han ble satt under arrest. Senere på dagen ble nyheten om kapitulasjonen i Oslo kjent. Bataljonen fikk ordre om å marsjere nordover mot Jessheim og Eidsvoll. I forvirringen ble vaktholdet
over korporalen hevet og han fikk vende tilbake til troppen sin. Så gikk
marsjen til Jessheim, hvor bataljonen gikk i stilling for å ta imot kaptein
Walthers styrke.
Det som videre skjedde, er allerede fortalt . Walther tok noen av befalet som fanger på den videre ferden . Noen jublet, en av dem var korporal Østring. Det var en motløs bataljon som fortsatte mot Eidsvoll.
Soldatene spurte seg om det var krig eller ikke. Noen fikk tak i Osloavisene, som skrev om Quislings nye regjering. En bil med nazi-ungdommer fra Gjøvik på vei til Oslo stoppet og snakket med Østring og
andre. De fortalte at hirden skulle mobiliseres i Oslo. Ingen gjorde noe
forsøk på å arrestere dem, eller å stoppe dem. Mot kvelden kom bataljonen fram til Eidsvoll. Det ble gitt ordre om å slå leir. Men Østring og
en annen partikamerat fra samme kompani forsvant i skumringen. I en
bil gikk ferden mot Oslo og NS-hovedkvarteret i Rådhusgata 17. Tidlig
om morgenen var de framme, og satte seg omgående ned og forfattet en
etterretningsrapport om den militære situasjonen i Eidsvoll-Minnesundtraktene. Rapporten, som er bevart, gir følgende bilde:
Stemningen:
Såvell blant befalet som menige er stemningen at intet bør gjøres og
at man må la tysker og engelskmenn kjempe seg i mellom. Det er en
meget stor stemning i nasjonal retning. De nasjonale i kompaniene
arbeider målbevisst. Soldatene får vite svært lite, bare rykter sirkulerer.
Militære stilling:
II/bat. av IR 6 + 2 miltraljøse kompanier+ 4. gardekompani + en del
tren og artilleri ligger langs Andelva fra Eidsvolds verk og vestover
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Kart 3: Utflankering sør /or Mjøsa. HvindenHaugs sperrestilling ved Andelva og den tyske
framføling på østsiden av Vorma 11. april.

ikke under 1200 mann. (Dette var ved 11 tiden 10/4. Meningen var
å ligge over. Telter var reist.)
Broen ved Eidsvold var sperret også av artilleri. Alle broer fra
Minnesund og nordover langs Mjøsas vestside er sprengt i luften av
sivile borgervern. Også fra Hurdalen og over til Toten er broene
ødelagt. Der hvor veien til Hurdalen svinger opp fra Gjøvikveien er
Hvinden Haug og hele hans stab inkvartert. Fra Dal st. og sydover
var ikke militære å se i det hele tatt. Vi kjørte over Gardermoen og
kunne ikke se militære her. Det ble også fortalt at Trandum sto tom,
de syke som lå her tidligere på dagen var uten mat og forpleining.
Ad ordrer:
Alle som skulle melde seg på Gardermoen 9. ds. fikk utlevert sitt tøy
og etter en times tid, ble dette tatt inn og karene fikk reise igjen. Syd
for Jessheim lå vi ca. 600 mann da tyskerne kom nordfra med alt
materiell fra Gardermoen, vi var allerede gått ut i stillinger og befalt
å gjøre mest mulig motstand, men fikk så plutselig beskjed om at tyskerne skulle slippe igjennom da de skulle ha gisler på bilene. En
tropp med Maskingeværer ble avvæbnet. Noen folk ble tatt til fange.
Da tyskerne reiste var det ganske meget vifting, og sigaretter som ble
kastet ut ble med glede mottat.
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Rapporten var undertegnet av de to, og gikk til Quisling og til tyske
militære. Det har vært tradisjon blant historikerne å hevde at tyske militære ikke fikk hjelp av NS-medlemmer til spionasje under felttoget. Det
er altså ikke korrekt. Etter alt å dømme hadde korporalen kontakt med
tysk feltetterretning allerede da han forsvant fra vaktholdet på Kjellerholen bro. De to var neppe de eneste som ga militære opplysninger til
tyskerne under felttogets begynnelse. Kaptein Walthers fantastiske
tilbakereise fra Hamar til Oslo tyder på feltetterretning. I landssviksaken mot Østring bekreftet Hvinden Haug at opplysningene i spionrapporten stort sett var korrekte, spesielt når det gjaldt sperringene ved
Eidsvoll-Minnesund, men han trodde likevel ikke at den hadde fått
noen betydning for tyskernes militære disposisjoner. Østring fikk landssvikdom på syv år for dette og andre forhold . Han sonet to år.
Kanskje trodde general Hvinden Haug at tyskerne hadde denne informasjonen også fra andre kilder. Det er ikke vanskelig å dokumentere
at de hadde svært gode muligheter til det, på grunn av en tjenesteforsømmelse fra generalens side. Tidlig om morgenen 11. april kom en tysk
offiser ledsaget av to nordmenn i sivil til telefonsentralen på Eidsvoll.
Her satt de og lyttet på samtlige militære samtaler som gikk helt åpent
fram og tilbake mellom Hvinden Haugs stab, forskjellige avdelinger og
overkommandoen. 177 Sentralen lå midt inne mellom de avdelingene som
utgjorde 2. divisjons forsvarslinje mot sør. Likevel var den ikke utstyrt
med militær vakt. Det var Hvinden Haugs ansvar. Saken om avlyttingen
ble aldri offentlig belyst, på tross av at det var daværende generalstabsoffiser, senere generalmajor Leif Rolstad som reiste den.
Det gjenstår å undersøke om den tyske framrykkingen mot Mjøsas
sørende kunne tyde på kjennskap til Hvinden Haugs disposisjoner.
Generalen hadde planlagt å legge en forsvarslinje mot sør ved Andelva,
iallefall var det forklaringen han ga til Den militære undersøkelseskommisjon, da han forsvarte hvorfor han hadde gitt bataljonene Torkildsen
og Løken ordre om å slippe kaptein Walthers styrke forbi . Han ville ha
tyskerne på sørsiden av denne forsvarslinjen. Da tyskerne utpå dagen
11. april startet en forsiktig framrykking mot sørenden av Mjøsa med
patruljer, skjedde det på østsiden av Vorma. Dette var den eneste veien
som ikke var sperret av norske styrker. Det stemmer helt med Østrings
rapport. Den tyske styrken snudde sørover igjen, uten å komme i kontakt med de norske styrkene på vestsiden, som lå langs Andelva nøyaktig som beskrevet i rapporten. Etter dette framstøtet oppløste Hvin-
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den Haug hele forsvarslinjen, og trakk avdelingene over Minnesund og
oppover på østsiden av Mjøsa, uten kamp. Han hadde innsett at stillingene ved Andelva sto i fare for å bli omgått på østsiden av Vorma. Det
var en tradisjonell utflankeringsmanøver, utført fordi hans posisjoner
var røpet.
Den militære undersøkelseskommisjonen innstilte på at det ikke var
grunnlag for å foreslå Hvinden Haug tiltalt ut fra hva som skjedde i
Oslo. Den gang var forutsetningen at generalens videre virksomhet var
plettfri. Under behandling av det som skjedde på Romerike ble det klart
at så ikke var tilfelle. Det oppsto irritasjon i kommisjonen mot oppnevnt
sakkyndig oberst J. Schiøtz, som var opptatt av å forsvare generalen mot
all kritikk. Schiøtz hadde vært stabssjef for Hvinden Haug i tiden etter
12. april, og ble derfor ansett for å være inhabil. Schiøtz reagerte med å
trekke seg i protest -fra arbeidet i kommisjonen. Men han hadde ikke
sagt sitt siste ord i saken.
Kommisjonen innstilte på at generalen måtte tiltales etter den militære straffeloven for å ha skadet den norske krigsmakt og hjulpet fienden. Advokat Pollestad viste til Ruges oppfatning av at generalen hadde
vist en sterk defaitistisk holdning fra felttogets første dag. Utfra Hvinden Haugs egen forklaring, som la vekt på de politiske forhandlingene
og hensynet til mobiliseringen, var det vanskelig å forstå overgivelsen av
garden, mangelfull orientering av egne avdelinger og ordre om ikke å
gjøre motstand. Pollestad var uenig i at så skjebnesvangre feilgrep
kunne oppveies gjennom senere innsats, som dessuten i stor grad skyldtes påvirkning fra Ruge, og energiske medarbeidere som tiltrådte Hvinden Haugs stab. Pollestad mente at fortjenesten måtte tilskrives de som
var i ildlinjen. Når det gjaldt hendingene i tilknytning til den tyske retretten fra Midtskogen, hevdet han at den tyske styrken lett kunne vært
avvist eller knust. Hvinden Haug kjente til fakta, og kunne stoppet det
hele, men vurderte hensynet til oberst Meinich og de 200 offisersfangene høyest. Generaljuridiksjonssjefen, J. Beichmann, mottok kommisjonens innstilling med sterk uvilje. I stedet for å ekspedere saken videre
til retten, anmodet han oberst Schiøtz om en erklæring. I et senere brev
fant kommisjonen å måtte karakterisere oberstens svar på dette skrivet
slik:
For enhver som leser (det) må det gå tydelig fram at (det) er et partsinnlegg skrevet av en mann i så sterk affekt at han er ute av stand til
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uhildet og saklig vurdering. Det gjelder såvel form som innhold [. .. ]
Kommisjonen vil også tilføye at det ville være uheldig om en så
sterkt subjektivt farget vurdering skulle komme til å prege historieskrivingen om Norges krig.
Beichmann bygget likevel sin avgjørelse på Schiøtz' erklæring, og konkluderte med at Hvinden Haug ikke skulle tiltales. Men saken sluttet
ikke der. Generaladvokaten hadde gått ut fra at utkastet til denne avgjørelsen skulle bli forelagt kommi~jonens formann, slik at kommisjonen
kunne komme med en imøtegåelse om den ønsket det. Dette ble ikke
gjort. Kommisjonen ble kjent med saken ved en tilfeldighet, og påklaget
saken til FD. I kjølvannet til avgjørelsen om Hvinden Haug fulgte det
en strid mellom de impliserte parter og kommisjonen som ikke kan
drøftes nærmere her. Kommisjonen hadde ikke noen myndighet til å
reise tiltale på egen hånd, men måtte foreslå tiltale reist gjennom det
militære rettsapparatet. Hvinden Haug-saken ble en seier for kritikerne
av det militære rettsoppgjøret, særlig blant offiserene selv, men også for
de som ønsket å nedtone kritikken av Nygaardsvoldregjeringens vakling
9. og 10. april, dens ansvar for mobiliseringen, og overgivelsen av Oslo.
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- Kapittel 15 -

Ruges omveltning etter 11. april
Det var ikke hvilken som helst oberst regjeringen utnevnte til ny KG 11.
april. Otto Ruge hadde vært sekretær for forsvarskomiteen som foreslo
forsvarsordningen av 193 3. Som generalstabssjef fra 193 3 hadde han
sammen med Laake ansvar for gjennomføringen av nedskjæringene, og
ble gjort til skyteskive for høyreaktivistene blant kollegene. Det syntes
han var urettferdig. Ruge var lojal også overfor dem, men realist. I 1933
sendte han sympatibrev til Quisling, for urett han var blitt utsatt for
som forsvarsminister.178 Noen demokrat i moderne forstand ble Ruge
aldri, men han samarbeidet til alle sider. Han administrerte landets
ulovlige militære indre beredskap like godt som han ga råd om militære
spørsmål til DNA.
Presset på den omstridte obersten ble etter hvert så stort at han
trakk seg som generalstabssjef i 1938, og ble tilsatt som generalinspektør for infanteriet. Da Monsen ble syk høsten 1939, var han på tale som
ny forsvarsminister, men regjeringen bestemte seg i stedet for den
mindre omstridte oberst Ljungberg. Krigshøsten og vinteren 1939-40
tilbrakte Ruge på inspeksjonsreiser rundt i landet, langt fra begivenhetenes sentrum i Oslo. Da han dukket opp på Terningmoen ved Elverum 9. april, hvor han hadde sin mobiliseringsplass, ble han med en
gang en sentral person, selv om han var uten kommando og ikke var
eldste offiser. Han hadde da reist uten stopp fra Finnmark. Bedre enn
mange av sine kolleger kunne han føle krisen mellom Generalstaben og
regjeringen. Med sin praktiske realitetssans forsto han at hans stjerne ·
var raskt stigende, og at den var knyttet til utfallet av striden om kamp
eller kapitulasjon.

Brohodet i Oslo
På Elverum og Hamar var det få som oppfattet at tyskerne faktisk
hadde problemer i Oslo. Tvert imot tyder beretninger på at både stortingsrepresentantene, statsrådene og de militære var overveldet av den
tyske maktdemonstrasjonen. Mange mente at tyskerne sto på fullt
sprang ut av byen allerede 9. april. Spiller-raidet ble oppfattet som bevis
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på det. Ryktene om voldsomme tyske styrker spredte seg hurtig med
avisene, og ble ikke møtt med mer nøkterne opplysninger fra regjeringen. Fordi regjeringen ikke erklærte krigstilstand, og Generalstaben
ikke ble omdannet til en krigførende overkommando med egen informasjonstjeneste, ble de militære sjefene ofre for rykter og tysk svartpropaganda. Oberst Gudbrand Østbye p å Voss fikk beskjed om at tyske
styrker var i full fart oppover Hallingdalen for å angripe Voss. Oberst
Carl M.G. Mork på Hønefoss fikk beskjed om at et tysk troppetog kom
ned Hallingdalen fra Vestlandet for å falle Hønefoss i ryggen. Personellet i den britiske legasjonen i Oslo kjørte i panikk helt til Otta, og derfra
opp i snaufjellet fordi de trodde at tyskerne lå tett etter dem.
I virkeligheten var situasjonen uventet og ubehagelig for tyske militære myndigheter i Oslo. Vanskene var dels av militær, dels av politisk
natur, særlig som følge av tapet av Blucher. Selv om byen ble inntatt
uten problemer fra Fornebu, var det for sent for noe politisk kupp.
Sivile og militære myndigheter var flyktet til Hamar og Elverum. I stedet hadde major Quisling, med støtte fra agenter fra det tyske nazipartiets utenrikstjeneste, utropt seg til ny statsminister, og dermed belastet
tyskerne med ansvar for et statskupp i tillegg.
Patruljer og rekognoseringsfly fortalte om tilstrømming til mobiliseringsstedene rundt Oslo, mens tyskerne på sin side bare klarte å få inn
åtte kompanier i løpet av 9. april- under 1500 mann til sammen. Det
var ikke mye å begynne et felttog med. Transportskipene med den første
infanteridivisjonen lå i Skagerrak og ventet på at kystfortene skulle kapitulere. Men det gjorde også allierte krigsskip, og fortene på Måkerøy
og Bolærne så ikke ut til å ville gi seg. Situasjonen krevde forsiktighet.
Sikring av brohodet Oslo var det viktigste. Tiden ble brukt til å få i
stand Fornebu, sikre broer, holde ro og orden og å snakke med de
norske offiserene i byen som ønsket å samarbeide om vakthold og luftvern. Og å vente på forsterkninger. Slik gikk to-tre dager. Tyskerne
holdt seg fortsatt i ro. Situasjonen var nokså lik i Trondheim, Bergen og
Stavanger. Nervøse tyske soldater holdt vakt sammen med norske.
Stemningen var spent. 10. april stormet plutselig deler av Oslos befolkning ut av byen i redsel for britisk bombing, og de tyske vaktpostene
mistet kontrollen for en tid. Politimester Welhaven og general Engelbrecht morsket seg opp i en felles kunngjøring, og truet med krigsdommer mot de «ondartede» som hadde spredd ryktene fra en lastebil med
luftvernets emblem i morgentimene. Først lenge etter krigen ble det
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klart hvem de «ondartede» var. 179 I ly av kaoset som oppsto forlot
mange unge menn byen, for å finne fram til mobiliseringssteder eller militære enheter som ville ta kampen opp. Mange av dem var provosert til
dette skrittet etter å ha hørt Quislings tale på radio.
I disse første dagene og timene var tyskerne sårbare i Oslo. Et målbevisst avsnøringsangrep mot byen med de midlene som var til rådighet,
kunne brakt hele det tyske foretakendet i fare, forutsatt at Måkerøy, Bolærne og Oscarsborg ikke ga seg. Tyskerne var særlig redde for at et slikt
angrep kunne bli samordnet med en oppstand inne i byen. De hadde
forutsett dette ved å gjøre borgerkrigseksperten Falkenhorst til sjef.
Den samarbeidsviljen som tyskerne ble møtt med fra kommunalt og
militært hold , var uvurderlig for dem. Det dempet spenningen, men
kunne ikke fjerne den. Fal~enhorst lot henge opp oppslag som forkynte
at alle sabotører ville bli skutt omgående. Så gikk Lysakerbroen i luften.
Tyskerne spurte seg om det var signalet til oppstand midt i brohodet. I
en fart ble noen av byens mest prominente og innflytelsesrike borgere
samlet til et møte i Aulaen. Mange av dem var sterkt opptatt av hvor farlig situasjonen var, og mente at tiden var moden for at ansvarlige myndigheter fylte tomrommet etter regjeringen, i Oslo. Der ble det vedtatt
en skarp uttalelse som fordømte uro og sabotasje. Uttalelsen ble spredd
av tyskerne og politiet på oppslag, i aviser og gjennom radio.
Oppgjøret med Generalstaben
Generalstaben reiste over Kongsvinger til Elverum. Tyskerne befant seg
da sør for Hamar, men ingen visste hvor. Hatledal og Laake kjørte som
de siste fra Hamar mot Elverum, og trakk et lettelsens sukk da de passerte sperringen på Midtskogen ved midnatt, og kom til Elverum. Der
fikk Hatledal kontakt med oberst Hiorth, oberst Ruge og utenriksminister Kohts sekretær, og fikk høre om Stortingsmøtets beslutning kvelden
9. april om å fortsette forhandlingene. Før møtet hadde Quisling holdt
sin tale over NRK fra Oslo, hvor han proklamerte sin regjering. Men
istedenfor å styrke regjeringens nei til de tyske kravene fra morgenen
med en krigserklæring, svekket Nygaardsvold stillingen ved å levere inn
sin avskjedssøknad på møtet. Stortingets president, Carl J. Hambro, så
at dette kunne oppfattes som et kapitulasjonssignal, og foreslo i stedet å
utvide regjeringen til en nasjonal samlingsregjering.
Etter at dette ble vedtatt, oppnevnte møtet en forhandlingsdelega-
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sjon som skulle dra til Oslo. Stemningen var nedtrykt. Mange representanter regnet med at de nå måtte søke tilflukt i Sverige på ubestemt tid.
Hambro refererte et forslag om at regjeringen skulle ivareta rikets interesser og treffe de nødvendige avgjørelser inntil Stortinget igjen kunne
samles. Først skulle det imidlertid forhandles. Forslaget ble derfor ikke
votert over, men lagt til side, i påvente av behandlingen av et forhandlingsresultat. De samme som i ettertid feilaktig har framstilt mobiliseringsbeslutningen om morgenen 9. april som en krigserklæring, har
overtolket dette dithen at Stortinget vedtok forslaget. Senere, under
London-tiden og etter krigen, skulle denne såkalte «Elverumsfullmakten» bli tatt helt ut av sin sammenheng og bli tillagt urimelig større betydning enn det er dekning for.
Stortingsmøtet sluttet ved 21.30-tiden. Etter møtet ringte regjeringen til politimester Welhaven i Oslo, og påla ham å overbringe en
henstilling til Brauer om å innstille fiendtlighetene , inntil de norske
statsmaktene hadde sluttført sine drøftelser. Det avslo Brauer, og sa at
operasjonene av tekniske grunner måtte gå sin gang. Så ble det avtalt at
forhandlingsdelegasjonen skulle reise til Oslo, noe som deretter ble endret til at Brauer i stedet skulle komme til Elverum.
Omlag kl. 02.00 fant trefningen sted på Midtskogen. Da hadde
Generalstabens biler passert Kongsvinger på vei nordover. Det intetanende personalet, omlag 150 mann i alt, ankom Elverum ved 03.00tiden. Det var fullt overalt. Etter en pause fortsatte de til Rena, hvor de
ankom ved 5-6-tiden, og gikk til ro, fordelt i forskjellige bygninger. Det
hadde gått ett døgn uten kontakt med regjeringen, som ennå ikke hadde
erklært krig eller gitt ordre om aktiv militær motstand. Ansvarlige politikere og ledende militære avventet forhandlinger, og mange snakket om
å dra til Sverige. Staben hadde ikke rukket noe annet enn å reise.
Slik var situasjonen om formiddagen 10. april, da personalet våknet til liv på Rena. Laake hadde lojalt ventet og ventet på utspill fra regjeringen og forsøkt å unngå å foreta seg noe som kunne avskjære forhandlinger. Denne dagen håpet han på en avklaring. Hadde det vært
Koht som møtte Laake og hans stab på Rena 10. april, ville neppe
noen vesentlige meningsforskjeller ha kommet til syne. Norsk okkupasjonshistorie kunne ha blitt dramatisk annerledes. I stedet ble det
justisminister Terje Wold, som nå ikke var i tvil om at det måtte gjøres
motstand, og med alle krefter forsøkte å få til en krigstilstand. Wold
var kommet fordi han som andre av regjeringens medlemmer på Elve-
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rum var blitt vekket av skytingen på Midtskogen, og hadde bestemt
seg for å kjøre til Nybergsund, like ved grenseovergangen til Sverige.
På veien dit hadde Wold med følge kommet til Rena i løpet av natten,
og på telefonen var han orientert av politimester Haavie og oberst
Hiorth fra Elverum om at Koht igjen hadde gitt beskjed om at det
ikke skulle gjøres ytterligere motstand, da han ventet på Brauer fra
Oslo. Wold hadde protestert, og avkrevd Hiorth løfte om ikke å adlyde Kohts ordre, men regjeringens. Hiorth hadde bekreftet over telefonen at han var lojal.
Wold forsto om morgenen 10. april at Hatledal også var på Rena, og
sendte bud på ham. Denne kontakten resulterte i at Laake gjennom
Hatledal ba justisministeren om å være til stede på en konferanse kl.
17 .00. Etter et formøte blant de militære, møtte Wold, og fra hans følge
odelstingspresident N. Valen, ekspedisjonssjef Platou og riksvernluftsjef
H. Meyer sammen med KG, Hatledal, sjefen for adjutantstaben, oberstløytnant Beichmann, og de fire avdelingssjefene, Wrede Holm, Berg,
Roscher-Nielsen og Munthe. Det ble ikke tatt noe referat eller notert
noe fra møtet. De militære og sivile som var tilstede ga etter felttoget
sterkt avvikende versjoner av det som var sagt. 180 I følge Wolds rapport
til Nygaardsvold, åpnet Laake med å gi et sammendrag av den militære
situasjon, som han vurderte som håpløs. Han hadde erfart at forhandlingene med tyskerne var brutt, hvilket var ytterst uheldig. Det var ikke
noe annet å gjøre enn å fortsette forhandlingene eller å kapitulere betingelsesløst. Han kritiserte regjeringen for ikke å holde forbindelse
med KG og Generalstaben, og mente at det var vanskelig å vite hvem
som i øyeblikket var regjeringen. Avdelingssjefene støttet Laakes vurdering. Deres kjennskap til de tyske militæres effektivitet tilsa at det ikke
var mulig å holde stillingen, når utgangspunktet var så håpløst.
Mens KG orienterte ble Hatledal kalt til telefonen, og hadde en opphisset samtale med stasjonsmesteren på Elverum. Hatledal orienterte
forsamlingen om at et tog med 1000 tyskere skulle være på full fart sørover fra Trondheim, kledt i norske uniformer. Det var fare for et tysk
overrumplingsforsøk mot Rena, toget skulle allerede ha passert Støren.
Det ble oppstandelse. Wold hevdet senere at han nå ga ordre om å
stoppe toget for å finne ut om det sto under norsk eller tysk kommando.
Berg løp ut for å utføre ordren, mens de andre ventet i spenning. Etter
en tid, Wold hevdet et kvarter, kom han tilbake og meldte at toget var
stoppet og at det hadde vist seg at det bare var 25 norske soldater i uni-
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form på toget. Berg innrømmet at de hadde glemt at det var et depot på
Støren. Så kunne møtet fortsette.
Wold spurte hva de militære hadde gjort, og hvor dagsbefalingen til
troppene var. For Laake må dette ha fortont seg som det rene sludder.
Han kunne selvsagt ikke sende ut dagsbefaling så lenge Norge ikke var
i krig. Det var en ren insinuasjon om at han ikke hadde gjort sin plikt.
Han hadde skapt den stille mobiliseringsordningen som ga regjeringen
og de militære myndighetene et praktisk mobiliseringsalternativ og en
vei vekk fra den gamle rollen i de indre samfunnskonfliktene, og han
hadde lojalt iverksatt dette da regjeringen vek tilbake for å ta krigen. Nå
skulle han ofres av statsrådene som ikke hadde spandert en tanke på
hans arbeid. Det var ikke merkelig at han følte seg urettferdig behandlet. Men Wold ga seg ikke, og spilte for galleriet. Hvorfor var l. mobiliseringsdag først dagen etter, spurte han, når landet hadde vært i krig
siden dagen før? Roscher-Nielsen ble sint og hevdet at mobiliseringen
kunne vært annerledes. Wold spurte hvorfor det ikke hadde skjedd. Nå
rant det over for Laake. I et følelsesladet innlegg la han hele skylden på
regjeringen. Mobiliseringslagrene var tatt av fienden, og det var intet
annet alternativ enn å forhandle, svarte han. Wold spurte om det ikke
var mulig å trekke de norske styrkene over i Gudbrandsdal, men fikk
ingen respons. Berg understøttet Laake senere med en skriftlig erklæring til Den militære undersøkelseskommisjonen, om at det ikke lenger
kunne «føres operasjoner i militær forstand». Avskrelt alle spissfindige
tolkninger betydde det at Generalstaben anså hæren for å ha gått i oppløsning.
Laake hevdet til kommisjonen at han aldri hadde brukt ordet kapitulasjon, men pekte på at når den militære situasjonen var så vanskelig,
så var det viktig at forhandlingene fortsatte og ikke ble brutt, inntil man
fikk områdd seg. Helt ville han ikke se bort fra hjelp utenfra, selv om
han ikke hadde noen tro på det. Den militære undersøkelseskommisjonen fant at Wold og de sivile deltakernes framstillinger av hva som var
sagt innebar så alvorlige anklager mot KG og Generalstaben at de ikke
kunne bli trodd uten «bevis». Men kommisjonen var helt på det rene
med at Wold med adskillig energi hadde forsøkt å overbevise om at det
måtte være mulig å improvisere motstand, tross alle vanskeligheter. At
de militære overvurderte vanskene og undervurderte mulighetene, var
åpenbart.
Wold førte en ensom kamp mot de militære lederne på møtet, selv
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om han fikk litt støtte av Valen, Platou og Meyer. Flere ganger under
konferansen ble han kalt til telefonen fra Elverum. Der gikk ryktene om
forhandlingene med tyskerne. En gang ringte byråsjef Rognlien i Justisdepartementet, nokså oppskaket, og spurte om det var sant at kongen
skulle abdisere og at kronprinsen skulle overta og utnevne Quisling til
ny statsminister. Han opplyste at Koht allerede hadde sammenkalt statstjenestemennene i UD og gitt dem beskjed om å reise hjem, for «det var
nok at 11 la beslag på den svenske gjestfrihet», hadde han sagt. Wold
dementerte så godt han kunne. Etter telefonsamtalen med Rognlien fra
Elverum ringte Wold selv regjeringen i Nybergsund, og fikk snakke
med Trygve Lie.
Etter samtalen med Lie forandret møtet karakter. Valen registrerte at
Wold ble taus, og ga opp videre forsøk på å overtale Laake. Så var det
ikke mer å si. De gikk fra hverandre. Wold betrodde seg da til Valen, og
forklarte hvorfor han plutselig var blitt taus. Trygve Lie hadde fortalt
ham på telefonen at «det såg myrkt ut, at tyskarane studde Quisling, at
Regjeringa ikkje såg nokon annan utveg enn å reise til Sverige, og at
Wold difor var kalt over til Nybergsund.» Valen skrev at «riksstyret såg
det no vonlaust å halde fram med motstanden. Når det låg slik til, nytte
det ikkje lenger for Wold å halde fram i møtet og ivre for militær motstand».
Det som hadde skjedd var at Brauer ved 15.00-tiden hadde kommet
til Elverum. Kongen hadde kommet dit fra Nybergsund. Brauer hadde
først snakket alene med kongen, deretter også med Koht. Han hadde
opprettholdt de tyske krav og hadde insistert på at Quisling måtte bli ny
statsminister. Nå var kongen på vei tilbake til Nybergsund, for å orientere regjeringen, som så skulle gi ham et svar på telefonen. Alt var i oppløsning, og Lie regnet med at de ville krysse grensen i de nærmeste
timene.
Det var dette Wold hadde fått vite på telefonen. Nå resignerte også
han. Det var derfor han hadde avsluttet møtet med Generalstaben, og
straks reist til Nybergsund. Der ble det holdt statsråd med kongen, som
la fram Brauers nye krav. Kirkeminister Nils Hjelmtveit skrev at Kongen
sa at han aldri kunne utnevne Quisling, som ikke hadde noen støtte i
folket. Nedbrutt og gråtkvalt erklærte han at hvis regjeringen bestemte
seg for å godta de tyske kravene, ville han abdisere. Ordene gjorde et
sterkt følelsesmessig inntrykk på statsrådene. De fleste av dem var republikanere. Nå truet deres utenlandske konge med å avskaffe monarkiet,
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hvis de ikke tok opp kampen . Da klokken ble 20.00 ringte Briiuer fra
Eidsvoll, slik det var avtalt, og ville vite om regjeringen godtok kravene.
Stilt overfor kongens trussel kunne svaret bare bli nei. Da Briiuer spurte
om motstanden ville fortsette, svarte Koht «ja, så lenge som bare
mulig.»
Kongens standpunkt hadde dermed tvunget regjeringen ut av handlingslammelsen, men ikke håpløsheten. For at det skulle skje, måtte den
overbevises om at det fantes noe annet alternativ enn å flykte til Sverige.
Wold, som hadde kommet temmelig nedtrykt fra Rena, så at kongens
nei ga en ny åpning til å diskutere alternativer. Først la han fram rapporten fra møtet med Generalstaben og Laake. Han var ikke nådig. Så
orienterte han om at han om ettermiddagen 9. april hadde hatt samtaler
med oberst Ruge, som mente at man skulle gjøre motstand med alle
midler, og trekke hæren over i Gudbrandsdal. Han fortalte videre, at
han hadde vært i kontakt med den britiske sendemannen, sir Cecil Dormer, som hadde fortalt at britene hadde en sender som·kunne brukes til
å dirigere hjelp til Åndalsnes. Det hadde også Ruge ment var en god ide.
Det var den samme ulovlige senderen som Wold noen dager før 9. april
hadde påtalt overfor den britiske legasjonen, etter at etterretningsvesenet hadde oppdaget den. Wold visste også at Dormer hadde henvendt
seg til Laake på Rena om morgenen 10. april, og tilbudt hjelp. Laake
ønsket også hjelp, men hadde ingen tro på den.
Wold overbeviste nå regjeringen om at det virkelig forelå et alternativ.
Ved å utføre en enkelt handling kunne regjeringen etablere krigstilstand
uten å erklære krig, åpne en allianse med britene uten å innrømme at regjeringen i ett døgn hadde bedt tyskerne om en forhandlingsløsning,
gjenopprette den militære æren uten å ydmyke offiserene, og komme
kongen i møte. Denne ene handlingen var å erstatte Laake med Ruge. Regjeringen ga så forslaget til Wold tilslutning. Beskjeden til Briiuer og avsettelsen av Laake innebar at regjeringen endelig innførte krigstilstand
slik krigstilstand formelt og faktisk må forstås utfra internasjonal rett.
Det var da Norge tok plass blant krigførende stater, ikke om morgenen 9.
april. Etter møtet ble Laake kalt til regjeringen i Nybergsund hvor
Ljungberg informerte om at regjeringen ønsket en yngre KG. Den lojale
Laake dikterte sin avskjedssøknad, underskrev den og reiste deretter
hjem. Utad ble det usant hevdet at Laake hadde gått for aldersgrensen,
da han fylte 65 år 9. april, og denne usannheten har blitt gjentatt av historikerne opp til i dag.181 Om morgenen 11. april møtte Ruge på Rena,

www.larsborgersrud.no

267
og overtok kommandoen som ny KG. Nå hadde Generalstaben fått avklaring, og ble omdannet til en krigførende overkommando.
Ruge kom til å stå for en liten revolusjon i den militære ledelsen.
Rundt i landet satt det mange sjefer med samme innstilling som Laake.
Ikke bare det, Ruge var klar over hvor mange tyskvennlige offiserer som
hadde viktige kommandoer. Regimentsjefen i Elverum, oberst Hiorth,
var NS-veteran fra 1933. Han hadde heldigvis hittil vært lojal. En annen
NS-veteran, major Ragnvald Hvoslef, den mektige sjefen for Samfundsvernet og opprinnelig plassjef på Gardermoen, var i Sverige hvor han
var engasjert med å demobilisere Finlandsfrivillige. Han var utnevnt til
forsvarsminister av Quisling. I Kongsvinger regjerte den tyskvennlige
major E. Hoch-Nielsen på festningen som fangevokter over internerte
tyskere av særdeles tvilsom art. Listen over NS-offiserer kunne gjøres
svært lang.
Rettes blikket litt lenger sør- og vestover, blir det klart at Ruge var
nesten uten informasjon om stillingen. På Hønefoss hadde oberst Mork
gitt ordre om at norske patruljer skulle levere skriftlig protest til tyskerne
i fall de ble angrepet. Det 1ovet ikke godt, men det var i tråd med regjeringens øvrige tiltak fra morgenen 9. april. Nå var Mork ikke helt ajour
lenger.

Ruges reisende kommissærer
I denne situasjonen grep Ruge til drastiske midler. Uten for mange blikk
til siden sendte han ut offiserer han stolte på for å ordne opp. De fikk
klar beskjed om å ta initiativ til å fjerne eldre og udugelige sjefer om
nødvendig: « ... er det noen sjefer som ikke holder mål eller er blitt for
trette så skift dem ut og send dem til meg. Jeg kan bruke dem til andre
ting enn fronttjeneste.» Snart gikk en liten strøm av kommissærer fra
Ruges hovedkvarter til de forskjellige avdelingene. Med vide fullmakter
brakte de med seg direktiver om taktikk og strategi. Resultatet var ikke
alltid like godt som intensjonene, og naturligvis måtte det oppstå motstand og misnøye hos de sjefene som ble kommissert på denne måten.
Den militære toppledelsen ble utsatt for samme behandling. Mange
ble fjernet eller forsøkt fjernet. Ruge forsøkte etter krigen å dekke over
flere av disse hardhendte operasjonene. Han mente at det var unødvendig og umenneskelig å legge stein til byrden for de som ikke holdt mål i
1940. I dag kan dette fortone seg som kameraderi. Ruge ønsket å for-
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sone seg med kretser og enkeltpersoner som hadde ligget i konflikt med
ham i en årrekke. Følgende episode er ganske typisk for Ruge. Noe av
det første han foretok seg som ny KG, var å arrestere en ingeniøroffiser
som var aktiv nazist og tyskvennlig. Offiseren ble holdt i arrest av Ruge
under hele felttoget. Etter krigen nektet Ruge konsekvent å oppgi hans
navn til Den militære undersøkelseskommisjon, fordi han da hadde fått
sin straff for andre forhold senere under krigen.
Denne tildekkingen etter krigen åpnet imidlertid for spekulasjoner
og ukritisk historieskriving om slike inngrep, av samme slag som rammet Laake. Generalinspektøren for Hærens flygevåpen, oberst T.H.
Gulliksen, var blant dem som ble rammet av dette. Han ble fjernet av
Ruge, men få visste hvorfor. Ryktene om dette blandet seg med rykter
om at Gulliksen hadde fått sin stilling fordi han var medlem av DNA.
Det var ikke til å unngå at det falt et mistenksomhetens lys over ham,
særlig fordi saken ble hemmeligstemplet etter krigen. Det ble bare sagt
at han ble sendt til London for å skaffe materiell. Det går fram av sakspapirene at det var en ren dekkoperasjon. « ... Tross alt kan han vel
gjøre noe nytte der,» hevdet Ruge. Slik gikk det til at den militære ledelsen over flyvåpenet ble gitt til en kaptein. Alle forandringer i den militære ledelsen kan ikke presenteres her, men noen skal nevnes. Generalfelttøymesteren, oberst J. Ravnsborg, som var ansvarlig for forsyningene
av våpenteknisk materiell, ble sendt ut av landet sammen med Gulliksen. Ny generalfelttøymester ble major S. Selmer. Oberst Hatledal ble
sykmeldt, antakelig den eneste frabeordringen som Ruge beklaget. Fungerende stabssjef ble oberstløytnant Ole Berg, mens kaptein A. Hauglie
ble beordret som ny sjef for kommunikasjonsavdelingen. Sanitetssjefen
oberst O. Svenneby fikk avskjed. Den utpregede tyskvennlige sjefen for
Utrykningspolitiet, Jonas Lie, skulle etter planene være krigspolitisjef,
men han var i Finnmark på kommunistjakt, og var dessuten utnevnt av
Quisling til justisminister. I stedet utnevnte Ruge byråsjef Rognlien. En
del av den gamle staben fikk henge med, på tross av at oppgavene deres
etterhvert ble løst direkte av enkeltpersoner på oppdrag. Det gjaldt
utenriksavdelingen under Wrede Holm o~ mobiliseringsavdelingen
under Munthe. Den siste fikk fortsette på tross av at han ikke sa opp sitt
NS-medlemskap. Den virkelige militære ledelsen forbeholdt Ruge seg
selv og sine reisende kommissærer.
Mens Laake hadde måttet tolke regjeringens uklare hensikter, kunne
Ruge fra begynnelsen av sette igjennom en klar og enkel strategi. Dagen
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etter sin utnevnelse sendte han sitt første strategiske direktiv til Hvinden Haug. Her slo han fast at hovedoppgaven ble å hindre at tyskerne
klarte å knytte landeveisforbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Mens
allierte og norske avdelinger skulle konsentrere seg om å gjenerobre
Trøndelag og Trondheim, skulle 2. divisjon sinke tyskernes frammarsj
nordover Østlandet, for til slutt å stanse dem helt ved innmarsjen til de
store dalførene. Hvinden Haug hadde gjennom sin telefon til kongen,
og en rekke ordre, demonstrert usikkerhet, og ble forsterket med energiske folk.
Quislings taler, ryktene om Midtskogen, panikkdagen i Oslo og
sprengningen av Lysakerbroen hadde skapt en strøm av frivillige, som nå
i stigende antall møtte opp og forlangte å få kjempe. De samlet seg rundt
kampvillige befalingsmenn, og slik ble en ny, frivillig hær født. Den ble
ledet av en utradisjonell general, med en ny stab, etter «kommissariske»
prinsipper. Ruge kalte det selv en revolusjon. Sør for Narvik var den
gamle hæren i full oppløsning, men frihetskrigen var nå endelig i gang.
Illevarslende nyheter
Etter at HOK var etablert i Gudbrandsdal ble det strategiske perspektivet nokså enkelt. Hovedfronten ville gå langs Mjøsa og nordover, med
en vestflanke over Ringerike-Hadeland og en østflanke over Kongsvinger. Etter å ha sikret Hvinden Haug i sørenden av Mjøsa, ble det viktigste å sikre kontakt til oberst Mork på Hønefoss. Major Helset var
allerede sendt av gårde til Hønefoss fra Elverum. Men det var fortsatt
problemer. Mork hadde trukket sine styrker tilbake fra Sollihøgda-traktene etter en liten trefning ved Nypefoss bru i Bærum. Det var svært
uheldig. Osloveien over Sollihøgda bød på et utall av muligheter for
overfall. I stedet fikk tyskerne kjøre uhindret ned på det flate Ringerike,
hvor forsvarsmulighetene var mindre. For å hindre sammenbrudd i
Hønefossgruppen, ble oberstløytnant J. Beichmann og løytnant A.B.
Nielsen øyeblikkelig sendt av gårde for å «pigge han opp». Nielsen ble
tilsatt Morks stab. Beichmann fortsatte til Sokna for å prøve å komme i
kontakt med oberst Einar Steen på Kongsberg.
På Kongsberg var det allerede skjedd en katastrofe. Oberst Steen,
sjefen for Telemark Infanteriregiment nr. 3, mente at han var isolert og
at det var umulig å få samband med HOK. Etter at han hadde rådført
seg med direktøren på Kongsberg Våpenfabrikk og ordføreren i byen,
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innledet han forhandlinger med de første tyske styrkene som viste seg
13 . april, istedenfor å skyte på dem. Det endte med at hele styrken på
over 2500 mann, godt utstyrt og mobilisert under ordnede forhold, ble
overgitt uten kamp til en betydelig mindre, svakere og nokså overrasket
tysk styrke. Slik endte det med regimentet som hadde hatt så stor suksess ved Menstad i 1932.
Også fra Sørlandet kom det illevarslende nyheter. Samme dag som
IR 3 kapitulerte på Kongsberg, fikk HOK melding fra generalmajor
Einar Liljedahl om at tyskerne hadde forlangt kapitulasjon. 3. divisjon
hadde fram til dette tidspunkt latt seg presse et stykke opp i Setesdal
nord for Evje uten å ta opp noen kamp, tross gunstige forsvarsmuligheter, og betydelige styrker, blant annet en velutstyrt og oppøvd linjebataljon av IR 3, som var forlagt som nøytralitetsvakt på Gimlemoen 9. april.
HOK klarte ikke å få noen kommissær den lange veien til Evje. Det ble
derfor gitt en kategorisk ordre til generalen om at «Du skal slåss». Liljedahl mistet imidlertid kontrollen over divisjonen. I protest mot eget
befal forlot generalen sin stab og overlot kommandoen til major Finn
Backer, som var avsnittssjef for Kristiansandsavsnittet. Backer var sterkt
imot å innlede fiendtligheter, og fikk støtte fra et befalsmøte hvor samtlige sjefer gikk imot kamp. Han kunne også, ikke uventet, vise til mytteritendenser blant mannskapene. Soldatenes misnøye var forståelig. De var
gang på gang kommandert tilbake uten å få lov til å kjempe. De hadde
jo meldt seg for å forsvare landet. Backer kapitulerte. 15. april. Omlag
3000 mann ble overgitt med intakte våpen og store mengder utstyr og
ammunisjon.
Østfold var et tredje problemområde for Ruge. Det han visste lovet
ikke så bra. Løytnant N.A. Riise-Hansen ble sendt av gårde via Sverige
til generalmajor Carl J. Erichsen med et direktiv om at l. divisjon skulle
forsvare Fossumavsnittet, og at eventuell tilbaketrekking skulle skje
nordøstover, mot Kongsvingertraktene. Løytnanten kom fram på høy
tid. Tyskerne hadde hittil latt l. divisjon i fred, men 12. april ble det gitt
ordre til opprydningsaksjoner i traktene rundt Oslo. Tyskerne i Oslo
følte seg nå sterkere. Måkerøy, Bolærne og Oscarsborg overga seg. Konvoiene med forsyninger fra Tyskland, ikke minst med artilleri og stridsvogner, kunne uhindret passere inn Oslofjorden. Luftbroen fra Aalborg
i Danmark til Fornebu pumpet inn nye soldater time for time. Opprydningsaksjonene rettet seg dels mot Gardermoen i nord, i vest mot
Hokksund og Kongsberg, og i sørøst mot Østfold.
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Etter at Bolærne og Måkerøy fort hadde gitt seg, kunne transportkonvoiene fra Tyskland løpe
inn og losse sin dyrebare last, bl.a. stridsvogner som .

. . . omgående ble fordelt dit det var størst behov for dem. Her på veg over den ubevoktede
vegen over Sollihøgda til Hønefoss. Etter få timer .
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l. divisjon kapitulerer
I Østfold strømmet det frivillige til mobiliseringsplassene, og Erichsen
samlet dem ved Mysen etterhvert som de ble fordelt til avdelinger. De
utgjorde 4-5000 mann, med store mengder artilleri, mitraljøser og
håndvåpen. Fra tysk side ble denne store styrken like i nærheten av
Osloen flanketrussel, som måtte passiviseres før hovedfelttoget mot
Trondheim kunne starte. Et par bataljoner ble sendt avgårde, fra vest
over Glomma mot Askim, fra nord over Trøgstad og fra sør over Greaker-Sarpsborg. Bare ett sted gjorde de overlegne norske styrkene motstand av betydning. Det var da en tysk kolonne gikk over Glomma 13.
april ved Fossum bro. Deretter gikk l. divisjon i oppløsning. Hvordan
kunne det skje? Hvordan kunne de 4-5000 frivilliges kampvilje på et
døgn forvandles til oppgitthet og flukt? 182 Det som skjedde er som en
miniatyr av hele felttoget.
Misnøyen startet ved at mange frivillige ble avvist ved regimentskontorene i Oslo, og fikk beskjed om å reise hjem. I stedet måtte de reise til
Fredrikstad, til Sarpsborg og til Askim. Der ble også mange- under
protester - sendt hjem. Innen 11. april var over 200 av 650 oppmøtte
artillerister i Askim sendt hjem.183 En mengde befal uteble, og oppsettingen ble kaotisk. Da det endelig kom så langt at soldatene fikk utlevert
våpen, viste det seg at slagfjærer manglet. En bataljonssjef i IR l spurte
seg: «Var dette gjort av bøssemakeren med vilje? Kasser med slagfjærer
som skulle bringes etter, var det umulig å skaffe rede på. Major Hagle
gjorde store antrengelser for å bringe slagfjærene til rette.» 184 Ved et
kompani oppdaget kompanisjefen ved inspeksjon at geværene manglet
slagfjærer. 185 En bataljonsordre ble så gitt for å undersøke samtlige infanterivåpen . l. divisjons skole, som var fraktet med sine beholdninger
fra Halden til Mysen-Askim-området, fikk i henhold til en rapport store
vanskeligheter fordi våpen kom fram i ubrukelig stand. 186 500 geværer
kom i kasser for seg, slagfjærene i andre, som det etterhvert lyktes å få
tak i. Fossumstrøkets festning utleverte ubrukeliggjorte mitraljøser.187 En
bøssemaker som tilfeldigvis dukket opp reddet situasjonen.188 Disse
opplevelsene skapte rykter om forræderi og mistanker om at offiserene
sto i ledtog med fienden. En intendant fortalte følgende historie: 189
Da tyskerne rykket fram mot Fossumavsnittet meldte det seg ved
Høitorp fort trods manglende mobordre en masse soldater som ville
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slåss. Bøssemakerne visste ikke sin arme råd - geværene manglet
slagfjærer og tennstempler. Man enedes om foreløpig å utlevere geværene som de var og så etterutlevere de vitale dele så snart disse var
hentet.
En sersjant med 20 mann marsjerte nedover Vandugbakken og så
hender det som ikke er uvanlig, - en soldat bakerst i troppen fingrer
med geværet - mekanismen faller ut, det er jo slagfjær og tennstempel som holder mekanismen sammen. Soldaten skriker: Sabotasje!
Sabotasje!
Alle ser på geværene med samme resultat, - alle kaster fra seg geværene, nedover skråningen mot garveriet. Alle går hjem, også sersjanten.
Mekanismedelene til fortets festningsskyts var lagret i et magasin ved
Langenes ved Glomma, omlag 15 kilometer fra fortet. Verre var det
med AR l, som hadde sitt skyts i Ski magasin, mens mekanismedelene
lå på Oscarsborg, hvor tyskerne allerede satt. Bare to kanoner var intakte og ble sendt østover. Resten av skytset var det ikke noe å gjøre
med. Det kunne ikke brukes. Men det var en hemmelighet, som heller
ikke krigshistorikerne har omtalt. Arsenalarbeiderne jobbet på spreng
med å få satt inn stempelfjærene i geværene, for i det minste å redde
dem. 19° Kanonene ble tatt av tyskerne en uke senere, og brukt i kampene nordover. Situasjonen ved AR l ble ikke bedre ved at sjefen,
oberst Carl Frølich Hanssen, i henhold til forskjellige rapporter, fikk
«nervøst sammenbrudd», «influensa» og holdt seg hjemme. Han ønsket
ingen mobilisering. Hans nestkommanderende, major Sverre Refsum,
overtok regimentsledelsen, og sørget for at artilleristene ble satt opp
som infanterister, ettersom skytset ikke kunne brukes. Mannskapene ble
fordelt langs Glommas østside, for å forsvare broene ved Fossum og
Langenes. Det var ikke uten ironi at Refsum, som hadde vært med i NS
tidligere, nå reddet regimentets ære, mens Frølich Hanssen brakte det i
vanære og etterpå skapte seg toppkarriere i NS og okkupasjonsstaten.
Han fikk syv års landssvikdom etter krigen.
12. april kom tyskerne i busser til Fossumbroen, hvor de ble tatt
under ild. De forskanset seg i brogalleriene, fra tiden før 1905, som lå
på vestsiden av broen, før de her og ved Langenes gikk over elva i løpet
av natten till3. april. Det var en hard trefning, og 20 mann ble drept på
den norske siden, blant dem gruppesjefen, kaptein Fredrik D.S. Solie.
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Kart 4: Innringing av Øst/old. Den tyske innringingen av norske styrker i Fossum-Askim-området 12.-14. april.

Mannskapene trakk østover for å komme unna. Mens dette skjedde ved
Glomma, steg spenningen hos de frivillige som var installert i Trøgstad
fort og Høytorp fort i Mysen. Fortene var anlagt mot øst. Deres viktigste oppgave var å sette opp to bataljoner motorisert artilleri, den ene
av helt nye 12 cm-felthaubitser. Det ble hevdet etter krigen at det ble
gjort forsøk på å få skytset i stand, uten at det lyktes. Det ble aldri forklart hvorfor eller hvordan. Tilslutt ble to 10,5 cm-kanoner og fem 12
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cm-haubitser kjørt ut fra Høytorp i en transportkolonne mot Ørje, med
over 400 bevæpnede soldater. Nesten uten stopp og uten ordre fortsatte
de direkte inn i Sverige om ettermiddagen 13 . april. Kolonnen passerte
en rekke avdelinger, og soldatene undret seg hvorfor en så stor styrke
bevæpnede menn rømte med flunkende nye, kostbare kanoner, mens
fronten mot fienden noen kilometer mot vest formelig ropte på artilleristøtte. Det ble snakket om forræderi, og usikkerheten spredde seg.
Generalen beordret retrett mot Ørje, men mistet etterhvert kontrollen. Ikke lenge etter strømmet avdelingene østover. Ved Skofterud gård
ble det gjort forsøk på å etablere en stilling mot vest, og for en stund
snudde stemningen. «Soldatenes moral er meget god, og alt er klart til å
ta imot tyskerne,» het det i en rapport. Men så kom det kontraordre.
Stillingen skulle rømmes, og avdelingen skulle kjøre lengst mulig forbi
Ørje mot grensen. Rett før midnatt startet kolonnen mot Ørje «i
rasende fart og med slukkede lykter» .191 P å morgenen ble kolonnen
plutselig satt under mitraljøseild, og panikken spredte seg. Soldatene
kastet seg ut av bilene og hestene slet seg. «De hårdnakkede ryktene om
at artilleriet var forsvunnet sammen med trenet gjorde det meste.
Mangel på søvn gjorde sitt,» skrev en bataljonssjef. 192 Men det var egne
mitraljøser som hadde skutt i forvirringen. Nervene var på høykant,
bare en liten andel av soldatene hadde sett noen fiende, og nesten ingen
hadde vært i kamp.
På Høytorp fort ble det også skutt i panikk denne natten, uten at tyskerne var i nærheten. 14. april var det hele over. På Ørje deserterte befalet fra flere avdelinger. Soldatene dro hjem. Noen fulgte med over
grensen. Våpen og utstyr lå strødd utover i Ørje. På Høytorp og Trøgstad fort bestemte offiserene i «krigsråd» å overgi seg, noen av dem henviste til Quislings anmodning til offiserene. Ved et batteri av AR l nektet sjefen å adlyde generalens ordre. I stedet skulle batteriet tilb y
tyskerne ærefull overgivelse, bestemte han. Han sendte ut sin adjutant
med et brev, hvor han viste til at fordi «kapteinen var generalsekretær i
Norges Forsvarsforening», kunne «en ærefull overgivelse[ ... ] få sterk
innflytelse på stridene i Norge». 193 Men adjutanten fant ingen tyskere.
Først senere ble kapitulasjonen inngått. Batteriet fikk avmarsjere til
Fredrikstad under våpen, og kanonene ble lagret der for resten av krigen.194 På Sarpsborg festning, med de moderne fortene Ravneberget og
Greaker, fikk mannskapene ordre om å gi seg. Også der hadde en
mengde frivillige meldt seg, og det var kanoner og geværer i stort antall,
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Hæren hadde fått nye 12 cm-felthaubitser og 10.5 cm -feltkanoner. To bataljoner av dette skytset på Fossumstrøkets festning var ubrukeliggjort av hensyn til opprørsfare, og kunne ikke
brukes under felttoget. Noe av skytset ble kjørt til Sverige. Bildet viser felthaubits L/20 m. 32.

med ammunisjon og annet utstyr. Men festningen var bare forberedt
brukt ved indre uroligheter, og skytset var ubrukeliggjort. Det lyktes
ikke å få det i orden. Skuffede dro mannskapene hjem. Etter noen dager
fant tyskerne fram til batteriene.
Den enkelthendingen som utløste sammenbruddet i l. divisjon, det
motoriserte artilleriets avmarsj, ble verken gransket i offentlighet etter
krigen, eller beskrevet av krigshistorikerne. H eller ikke årsakene til
ubrukeliggjøringen av øvrig skyts og våpen ble forklart. Men i et privat
brev innrømmet en av bataljonssjefene at alt var ubrukeliggjort av frykt
for indre uroligheter, ikke bare i l. divisjon, men i hele hæren.195 I en
rekke rapporter til FKA, fortalte troppsbefalet sannheten om det hele.
FKA lot rapportene ligge ukommenterte og hemmeligstemplede, og forsøkte i stedet å forklare sammenbruddet med mangel på mannskaper,
tyngre våpen og det naturlige kaos som krigshandlinger alltid fører med
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seg. Men i Østfold manglet det overhodet ikke på mannskaper. Tvert
imot var det langt flere enn det som kunne brukes, og langt flere enn
fienden . Undersøkelser viste dessuten at l. divisjon disponerte i alt 116
kanoner og haubitser. Av dem avga bare 19 ild. 196 Det skytset som ble
kjørt til Sverige var også ubrukeliggjort, og det ser ut til at tennstemplene og stempelfjærene var lagret på Oscarsborg, på samme måte som
for AR l.
Det var disse faktorene til sammen som forårsaket sammenbruddet
etter trefningen ved Fossum. Det hjalp også til at NS-offiserer i lokalmiljøet agiterte mot å gjøre motstand. 197 En spionring bak linjene opererte ganske åpenlyst til almen frustrasjon før den ble stoppet av krigspolitiet.198 Det spilte selvsagt også en rolle at Erichsen var en svak leder,
selv om han absolutt ikke var tyskervennlig. Han visste selvsagt godt
hvorfor hans kanoner ikke kunne brukes. Men etter krigen var han mer
opptatt av å fordele skyld blant sine underordnede enn å fortelle sannheten om det militærpolitiske kaoset som hadde revet hans divisjon i
fillebiter.
Kongsberg, Setesdal og Østfold var alvorlige tilbakeslag. Omlag
10 000 mann med svære mengder materiell var gått tapt, praktisk talt
uten kamp. Nå hadde tyskerne fri rygg og frie flanker. Hendingene på
disse stedene hadde vist at godt forberedte og utstyrte avdelinger ikke
var noen garanti for motstand. Det krevde også vilje. Og ennå var ikke
egentlige kamphandlinger begynt. Men Hønefoss var reddet, det var da
noe.
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Den nye hæren kommer i kamp
Det strategiske hovedmålet for tyskerne i Sør-Norge var å knytte forbindelsen til Trondheim over land. Forsyninger til Trondheim og Narvik
sjøveien var blokkert av den britiske flåten . Uten tyngre utstyr kunne
brohodet i Trondheim vanskelig stå seg mot den britiske landgangen
som alle ventet et eller annet sted på kysten. I Berlin var overkommandoen sikre på at Trøndelagsområdet ville bli stedet. Både etterretninger
og en mer generell strategisk analyse tilsa det. Trøndelag var et strategisk tyngdepunkt, som knutepunkt mellom sør og nord med lett tilgang
til Atlanterhavet og Nordsjøen, og med jernbane og kort avstand til det
industrielle sentrum i Midt-Sverige.
Forut for det egentlige utbruddet fra Oslo, følte mindre tyske avdelinger seg fram nord, øst og vest for byen i dagene 13. og 14. april. Først
15. begynte det virkelige angrepet. Tyngre utstyr var under fordeling til
de forskjellige stridsgruppene. Angrepet hadde to hovedfløyer, mot
nordøst og nordvest. Det var i nordvest at det første virkelige gjennombruddet kom til å skje. Ruge sendte major Helset til sjefen for lR 6,
oberst Mork, som ny stabssjef for Hønefoss-gruppen. Forholdet mellom
de to var ikke særlig hjertelig, men Helset sørget for at det ble improvisert en sperring ved Stryken i Hakadal, stort sett av frivillige av alle slag
som strømmet til, og at det ble forberedt forsvar utenfor Hønefoss.
Ruge hadde gitt kategorisk ordre om at Hønefoss skulle forsvares. Etter
at tyskerne hadde rykket fram langs den farlige Sollihøgdaveien uten å
bli angrepet, var muligheten for å stoppe dem adskillig mindre. Det ble
omsider bestemt at regimentet skulle ta opp stillinger i skogkanten ved
Klækken turisthotell i Haugsbygda. 15. april angrep tyskerne både her
og ved Stryken. Angrepene kjørte seg fast . Omtrent samtidig fant de
første trefningene sted ved sørenden av Mjøsa og mot Kongsvinger. Utfallet var omtrent det samme. 15. april var den første dagen med positive meldinger til overkommandoen. Det var små, men viktige moralske
seire for den nye hæren.
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Kart 5: Nordmarka. Situasjonen rundt Nordmarka 14.-16. april.

Ruges direktiv om oppholdende strid
Det var under inntrykket av denne litt overflatiske optimismen at Ruges
direktiv om oppholdende strid av 15. april ble sendt ut. Direktivet var
utformet med tanke på støtte fra britene. Den bærende ideen i direktivet var ikke særlig original. Det var en anvendelse av begrepet «oppholdende strid» slik det var beskrevet i Taktiske direktiver /or hæren, om
forsvar. Sperrestillinger skulle ta imot og demme opp angrep, og holde
dem så lenge som mulig. Så skulle man gå tilbake til neste stilling, helst
i et langt sprang, og helst om natten. Dermed skulle fiendens kommunikasjonslinjer strekkes ut, og hans operasjonsfrihet etter hvert begrenses.
«Det er min hensikt å føre operasjonene på denne måte inntil vi har
nådd en linje som vi kan holde gjennom lengre tid, mens hovedoperasjonen med alliert hjelp utvikler seg på andre steder. Denne linje blir
omtrent over Dokka, i Valdres, Søndre utgang av Gudbrandsdalen,
Rena i Østerdalen.»
Norske styrker skulle altså ikke ta noen avgjørende kamp i den oppholdende fasen. Svakheten ved direktivet kom tydelig til uttrykk her.
Stillingene var ment som defensive sperremidler. Noen større offensiv
var ikke mulig før allierte forsterkninger kom fram til dalmunningene
nordfra. Noe begrep om taktisk offensiv i tilknytning til sperringene,
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motangrep, flankeangrep, eller ildoverfall foran dem ble ikke nevnt.
Heller ikke bevegelig krigføring ved hjelp av skiavdelinger ble nevnt.
Uten noen av disse offensive formene for forsvar ble Ruges direktiv forstått som en anvisning for tilbaketog etter passivt forsvar. Noe forslag
om å operere bak de tyske linjene ble ikke lansert. Viktigst i direktivet
var understrekningen av hvor avgjørende den allierte hjelpen var. Uten
den ble direktivet meningsløst.
Ruge baserte felttoget på alliert hjelp i stor målestokk. Allerede 9.
april hadde den britiske minister Dormer forsikret Ruge om den britiske vilje til å komme til unnsetning. I London var oppmerksomheten
konsentrert om muligheten for å gå i land i Narvik og Trøndelag. Flere
prosjekter ble drøftet. Usikkerheten var stor. Til slutt bestemte de seg
for å droppe forsøket på å gå rett inn Trondheimsfjorden med flåten.
Respekten for de tyske artilleristene bak kanonene på Agdenes var for
stor. I stedet ble britiske og franske soldater satt i land i Namsos, og britiske i Romsdal. Planen var å omringe Trondheim. Så langt passet Ruges
nedbremsingsdirektiv godt inn i de allierte planene. Den videre utvikling tenkte Ruge seg slik: Etter at Trøndelag var frigjort, ville de allierte
troppene rykke fram til dalmunningene vestfra og nordfra. Sammen
med de norske troppene, som i mellomtiden hadde trukket seg tilbake
til dalmunningene sørfra, kunne så den avgjørende offensiven sørover
mot Oslo begynne.
Måten direktivet var utformet på viser oss begrensningene i Ruges
omveltning. En ny, pågående overkommando med frivillige og entusiastiske soldater i store mengder kunne ikke endre de gamle prinsippene
for angrep og forsvar som hærens troppsbefal var lært opp til. Militære
lærdommer fra Den spanske borgerkrigen og Vinterkrigen i Finland var
ikke tilgjengelig på annen måte enn som tilfeldige avisoppslag.
Tyskerne angriper- og lærer
Tyskerne hadde forutsett problemene i startfasen. Allerede om kvelden
14. april ble tyske fallskjermjegere sluppet ned ved Dovre. De skulle
skape vanskeligheter i trafikknutepunktet Dombås, og skape uro i det
bakre norske området. Denne bruken av fallskjermtropper var ny i
krigshistorien. Nyhetene om slippet spredde seg blant de norske styrkene og kan ikke ha styrket moralen.
Imens var stridsvogner og artilleri kommet til Oslo med skip. De
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Kart 6. Haugsbygda. Trefningen i Haugsbygda 16. april, da en norsk bataljon ble sprengt ved
Klekken etter stridsvognangrep.

første fem stridsvognene ble kjørt rett til Hønefoss. Dagen etter, 16.
april, fikk de sin ilddåp i spissen for det tyske infanteriet. Stridsvognene
rullet tvers igjennom den norske bataljonen ved Klækken, som ble fullstendig sprengt, og deretter videre mot en stor tømmersperring som var
forberedt på Mosmoen ved Jevnaker. Her måtte de gjøre vendereis etter
to forsøk på å forsere det grove stokkverket. Gjennombruddet ved
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Klækken gjorde inntrykk, og den norske regimentsledelsen fikk en
moralsk knekk som de ikke senere kom seg helt av. Blant soldatene ble
det mye snakk om at stridsvognene var usårbare. Samtidig med gjennombruddet ved Klækken var et tysk angrep blitt avvist ved Bjørgeseter,
ovenfor Harestuvannet. På grunn av hendingene på Ringerike, ble soldatene her imidlertid beordret ut av sine stillinger og sendt nordover i
full fart. Det samme skjedde med avdelingene på Jevnaker. Det lå
panikk i luften. Både befal og menige protesterte, og syntes tilbaketoget
var uoverveid, ettersom tyskerne var stoppet. Ryktene begynte også her
å gå om sabotasje fra offiserenes side. Staben gjorde nå en farlig feil .
Under tilbaketoget ble kolonnene fra Jevnaker og Hakadal dirigert til å
krysse hverandre på Brandbu, med en kaotisk situasjon som resultat,
som tyskerne til alt hell ikke var i stand til å utnytte. Det kunne blitt en
gjentakelse av Ørje. Men nå var det nok for Ruge. Mork måtte fjernes.
Etter et kort mellomspill, ble han beordret som assisterende distriktskommandosjef i Møre og Romsdal.
Tyskerne hadde lært noe viktig av kampene i Haugsbygda. Fra nå av
ble stridsvogner satt inn overalt ved hard motstand. De tyske stridsgruppene fikk den karakteristiske formen som preget dem under hele
resten av Norgesoperasjonen: Med en til fem stridsvogner i teten fulgte
gjerne et par lastebiler med ingeniørtropper og materiell, deretter et
infanterikompani med tunge våpen i busser og lastebiler. Bakerst fulgte
en kanontropp og avløsningsstyrker, det hele tett sammen. Forsvarerne
klarte sjelden å gjøre noe med denne taktikken. Bak forhugningene
tvers over veien lå soldatene og ventet til tyskerne kom kjørende. Så braket geværilden løs. Etter litt tid trakk tyskerne seg gjerne tilbake for å få
fram det tunge utstyret. Forsvarerne benyttet pausen til å rømme stillingen. Det fantes ikke panservernmidler, og uten det kunne ikke tyskernes stridsvogner eller tunge våpen ødelegges. Det eneste som gjensto
var tilbaketrekking, eller hvis forholdene tillot det, en omgående bevegelse for å unngå panserneven. Det var mulig å angripe infanteriet i flanken og baktroppen, der det virkelig var sårbart. Det ble forsøkt ved
Bjørgeseter, hvor skiløperavdelinger tok seg rundt den tyske styrken for
å angripe i flanken . På tross av at forsøket var famlende og ufullstendig,
var virkningen demoraliserende på tyskerne, som omgående foretok en
tilbaketrekning.
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Den vanskelige, oppholdende striden
Hva slags hær var det som kjempet mot tyskerne i Sør-Norge i 1940?
Dette er et viktig spørsmål. For svaret på det avgjør hvilke muligheter
Ruge hadde i valget av taktikk. På Renamøtet hevdet Generalstaben at
det ikke lenger kunne føres operasjoner i militær forstand . Det var riktig. Den regulære hæren hadde i realiteten gått i oppløsning før den
oppsto, fordi mobiliseringsbeholdningene allerede var tapt. Det var
langt på vei Generalstabens eget ansvar, fordi den ikke hadde brakt våpnene i orden, fordi den ikke hadde sørget for evakuering av utstyret da
den fikk de første angrepsmeldingene og fordi den ikke hadde ryddet
opp i mobiliseringsreglene i tide. Både ledelse og samband fungerte helt
i strid med reglementer og planer. Mannskap og befal var dessuten frivillige, og ikke satt opp etter noen fastlagt oppsettingsplan. Som alle
frivillige hærer var den full av begeistring og spontanitet, men også
uøvet og udisiplinert. «Den lille styrken vi hadde på benene, var jo mere
et slags revolusjonært opbud å regne for enn en organisert hær,» skrev
Ruge i sine erindringer.
Det er en gjenganger i fektningsrapportene fra offiserene at mannskapene var så utrente og udisiplinerte at det var umulig å få dem til å
angripe. Noe er det nok i det. Iallfall hadde argumentet mye for seg i de
første dagene. Men kampene varte i flere uker. Mulighetene for å øve
opp avdelingene var til stede. I stedet for at avdelingene på denne
måten ble mer erfarne i taktikk og disiplin, er det et gjennomgående
inntrykk at de tvert imot ble dårligere etter som tiden gikk. Hva var
grunnen? Mye av forklaringen har med moralske faktorer å gjøre. De
aller fleste soldatene var frivillige . De hadde møtt uten innkalling. Det
var viljen til å kjempe som drev dem. De dannet gjenger av kampvillige,
under ledelse av en eller annen offiser som også ville kjempe. Saniteten
var gjerne en lege som improviserte med sine private legesaker, og kokkene voksne kvinner og unge jenter. Hvis soldatene mistet tilliten til befalet , nektet de å lystre ordre. Det skjedde i Østfold og i Setesdal, og
begge steder etter at soldatene var blitt beordret tilbake uten muligheter
for å komme i kamp. Stadige tilbaketog brøt ned moralen. Avdelingene
hadde sårt behov for den selvrespekten som var der til å begynne med,
men den ble ikke tatt vare på, og forsvant . Det samme gjorde tilliten til
befalet. Den avdelingen som hadde stoppet tyskerne ved Bjørgeseter
fikk senere en alvorlig moralsk knekk, fordi den ble holdt i stadig passi-
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vitet. Den bataljonen som var beordret tilbake etter stridsvognangrepet
på Mosmoen ved Jevnaker, kom aldri senere til hektene.
Det er et alminnelig inntrykk at befalet vek tilbake for å utsette avdelingene for kamp på grunn av frykt for store og unødvendige tap, og
at stridsmoralen ville gå i oppløsning. Men eksempler på at stridsmoralen ble ødelagt av denne grunn alene finner vi få av. Tvert imot, felttoget
gir en rekke eksempler på at andre og viktigere faktorer som belastet
moralen, slik som dårlig forpleining, feil utstyr, svak ledelse og mangel
på søvn, og at konfrontasjon med fienden, gjerne også med ofre, like
ofte styrket moralen som svekket den. Det avgjørende var om innsatsen
ga resultater. På dette punktet er manglene klarest i den taktiske ledelsen på norsk side. Verken i teorien eller i praksis var det noen forståelse
for at det var absolutt nødvendig å vinne taktiske seire i de trefningene
som styrkene innlot seg i. Det var noe av dette Ruge forutså i sitt direktiv av 15. april, at styrkene ikke skulle innlate seg i avgjørende strid som
kunne tapes. Men uten samtidig å understreke at det var helt nødvendig
å velge tid og sted /or klare taktiske seire, om aldri så små, er det lett å se
at direktivet kunne bli et alibi for passiv tilbaketrekning.
Kanskje la ikke Ruge så mye vekt på dette, fordi han regnet med at
massiv alliert hjelp ville snu det strategiske bildet. Å legge igjen skjulte
depoter i de områdene som etter hvert ble okkupert av tyskerne, ble i
følge kildematerialet aldri vurdert. Til det var forholdene for kaotiske,
og det var lite å legge igjen. Det samme gjaldt spørsmålet om å sette opp
irregulære avdelinger som kunne operere i de bakre, tyskokkuperte områdene. Alle former for irregulære operasjoner ble på det skarpeste fordømt. Motstanden i Vinjesvingen ble betraktet som irregulær og følgelig
motarbeidet. Perspektivet var så kortsiktig og så knyttet til unnsetning,
at det eneste taktiske prinsippet som ble tillagt vekt var å bevare styrkene intakte. Sammentrekningen av de norske stridskreftene inn i dalmunningene i Gudbrandsdal, Gausdal og Valdres skulle utfra Ruges
planer innlede en offensiv sørover igjen. I stedet ble illusjonen om den
massive allierte innsatsen grunnlaget for en militær katastrofe.

Tapet av Hamar
Hamar var et viktig politisk og militært senter. Kringkasteren som lå i
byen gjorde det mulig for regjeringen å holde kontakt med befolkningen. Over Hamar kunne overkommandoen holde telefonsamband
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Kart 7: Tysk flankemarsj over Mjøsa 16.-17. april
utflankerte den norske stillingen ved Strandlykkja.
Et norsk mottrekk på østsiden av Mjøsa fikk liten
betydning.

med styrkene i Østerdal. Da Hamar falt, var det ikke lenger mulig å
holde noe som minnet om en front mellom Mjøsa og svenskegrensen.
De enkelte norske avdelingene i Hedmark ble overlatt til seg selv.
Denne viktige seieren innledet tyskerne med en enkel og genial
manøver. Etter en rekke mislykkede angrep på de norske stillingene sør
for Tangen i dagene 14.-16. april, gikk tyske styrker 17. april opp på
vestsiden av Mjøsa. Derfra krysset de Mjøsisen mellom Strandlykkja og
Espa. General Pellengahr, sjefen for 196. infanteridivisjon og ansvarlig
for hele Gruppe Oslo-øst, ledet personlig operasjonen. Tyske toppsjefer
deltok i frontlinjen mange steder i Norge. På norsk side var det utenkelig. De norske gruppesjefene lå vanligvis langt bak kampsonene med
sine staber, med usikre informasjoner og ingen muligheter til å gripe inn
i detaljstriden.
I stor fart ble de norske styrkene på østsiden av Mjøsa beordret tilbake. De som lå ved Strandlykkja ble avskåret før ordren kom fram.
Lenger nord, ved Tangen, var norske styrker i ferd med å bygge en sterk
stilling. Den tyske sjokkmanøveren over Mjøsisen hadde imidlertid en
kraftig moralsk virkning. Da marsjkolonnene fortsatte mot Tangen, så å
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si uten stans, beordret Hvinden Haug sine styrker ut av stillingen. Divisjonsledelsen hadde bestemt seg for å ta et langt sprang tilbake. Forsvarsstillingene skulle legges i området sør for Lillehammer, ÅsmarkaLundeshøgda. Hamar måtte rømmes. De tyske styrkene fulgte tett på
tilbaketoget.
Etter tysk pågang 20. og 21. april rømte de norske styrkene også fra
sine nye posisjoner, og kom inn i Gudbrandsdalen, sammen med mindre
engelske avdelinger som var kommet sørover dagen før. Etter Ruges direktiv av 15. april var nordmennene nå kommet tilbake til det punkt
hvor frammarsjen skulle begynne.

De frivillige ved Kongsvinger
Kongsvinger festning var stilt i reserve i 1926. Etter den tid ble festningen brukt som oppbevaringssted for sluttstykket og stempelfjærer for
en rekke avdelinger på Østlandet, samt som mobiliseringsdepot for
landvernsbataljonen av IR 4, som skulle møte der ved mobilisering. Vinteren 1939-40 var festningen i tillegg tatt i bruk for å innkvartere tyske
militære, som var internert etter nøytralitetskrenkelser. 10. april satt det
24 tyske offiserer og menige på festningen, stort sett flyvere og marinefolk.
I forvirringen 9. og 10. april hadde regimentet gitt beskjed om at
mobiliseringen av landvernssoldatene var stoppet. Oppslag om dette,
som var undertegnet regimentssjefen oberst Thor A. Dahl, ble hengt
opp i distriktet. Tross dette møtte flere av mannskapene opp på festningen. Andre kom over grensen fra Sverige, blant dem 131 norske Finlandsfrivillige under den svenske fenriken Gasta Benckert, og til og
med noen danske frivillige. Kommandanten , ulønnet major HochNielsen, nektet å dele ut våpen. Isteden satte han fri de internerte tyskerne etter oppfordring fra den tyske marineattasje i Oslo, Korvettenkapitan R. Schreiber, fra den tyske etterretningstjenesten Abwehr.
Krangelen med majoren endte med at de frivillige sprengte dørene til
magasinene og delte ut våpnene. Hoch-Nielsen meldte seg inn i NS
etter feltoget. Han døde i 1943.
I mellomtiden var en tysk kolonne meldt på vei østover fra Oslo. En
del av de frivillige, forsterket med skytterlagsfolk, ble kjørt fram mot
Skarnes. Resten ble igjen for å forsvare Kongsvinger. Styrken åpnet ild
mot de framrykkende tyskerne ved Snekkermoen, senere ved Øver-
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Kart 8: Kongsvinger festning. Den tyske avskjæringen av <<kompani Benckert>> ved
Kongsvinger festning 16. april.

strøm og Sander_ For en tid trakk tyskerne seg tilbake. Samtidig ble det
gitt ordre om norsk tilbaketrekning til Elverum. De frivillige i Kongsvinger, under ledelse av fenrik Benckert, protesterte og insisterte på å
forsvare byen og festningen . Da offiserene dro forsøkte de å få med seg
Benckerts styrke tilbake, og fjernet tennstemplene fra noen feltkanoner
på festningen for å tvinge dem. De frivillige i kompaniet ble rasende.
Etter at offiserene hadde reist lyktes det å finne igjen noen av tennstemplene, og iallfall to kanoner ble satt i orden igjen.
16. april angrep tyskerne kompani Benckert ved Kongsvinger festning og møtte motstand. Imidlertid viste det seg at Kongsvingerbroen
ikke var blitt skikkelig sprengt av de norske styrkene som trakk seg tilbake til Elverum. Tyskerne gikk over broen, og kom bak på forsvarerne .
Forsvarerne trakk seg under ild ut av stillingene nordover, men ble
splittet og avskåret. Benckert samlet restene av styrken i skogen nord
for byen, og marsjerte mot Elverum for å finne tilbake til de norske linjene. Det lyktes ikke, og etter omlag en måned krysset de over til Sverige. Derfra gikk ferden til Nord-Norge for å fortsette kampen.
Tilbaketrekkingen til Elverum førte til at Ruge grep inn. Ulønnet
major Ø. Rød ble utnevnt som sjef for styrkene i Kongsvingeravsnittet,
og han fikk ordre om å rykke fram mot Kongsvinger igjen. Framrykkingen skjedde på begge sider av Glomma, uten føling med hvor langt
tyskerne var kommet, på grunn av den lange retretten. På vestsiden av
Glomma kom styrken i kamp med tyskerne ved Ramsøy og Sanstad, og
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Kart 9: Elverum 18.-19. april. Etter tapet av Hamar kom Elverum i en vanskelig stilling, som
oberst Hiorth benyttet til tilbaketog mot Rena.

ble trukket tilbake etter at deler av den måtte overgi seg. På østsiden
støtte den norske avdelingen sammen med tyskerne ved Roverud. Tyskerne brøt igjennom, men klarte ikke å forhindre norsk retrett. Både
framrykkingen og tilbaketoget til major Røds avdelinger ble gjort
vanskelig fordi oberst Hiorth hadde satt i gang forhugninger av veiene
og brospn!ngninger uten hensyn til de norske styrkene.
17. april ble major Røds styrker beordret tilbake til Elverum og
Rena. Forsvaret av Elverum mot sør ble forberedt ved Sørma, hvor den
tyske kolonnen ble stoppet for en tid. Nå var imidlertid situasjonen slik
at den norske stillingen ved Tangen var oppgitt. Tyskerne hadde dermed fri vei mot Elverum fra vest. Situasjonen innbød til tilbaketrekning
igjen. Oberst Hiorth lot ikke anledningen gå fra seg. Et lenge forberedt
forsvar av Elverum ble oppgitt uten sverdslag. I stedet ga oberst Hiorth
ordre til å forberede avgjørende strid ved Åsta sør for Rena. Dette stred
mot Ruges direktiv om oppholdende forsvar. Om obersten trodde at situasjonen var i ferd med å snu er va~skelig å avgjøre. Etter alt å dømme
var han på dette tidspunkt i ferd med å miste oversikten.
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- Kapittel 17 -

Situasjonen blir kritisk på Østlandet
Omkring 20. april var de norske styrkene trengt opp i dalførene over
hele Østlandet. Kampformene endret seg. Det åpne og flate Østlandet
hadde gitt forsvarerne mange muligheter til manøvrering, fleksibilitet og
samband, og det kuperte skogsterrenget med smale og svingete veier
hadde bydd på mange muligheter for overfall. Dette var ikke lenger
mulig. Veiløse fjellområder skilte fra da av gruppene i Hallingdal,
Valdres, Gausdal, Gudbrandsdal og Østerdal. Trange daler og bratte
fjellsider presset styrkene sammen, og ga små muligheter for sidebevegelser og forflytninger. I den klassiske krigsteorien skulle denne typen
terreng, defile, gi forsvareren større fordeler enn angriperen. I praksis
ble det motsatt . Forsvaret kom fortsatt til å bestå av sperringer av
hovedveien i dalbunnen. Det ble enkelt for tyskerne å lokalisere forsvarerne ved hjelp av sine lavtgående speiderfly. Gjorde forholdene det
mulig, satte tyskerne deretter inn sine konsentrerte støt med tungt materiell. Var det umulig å komme til med slikt utstyr, ble det et spørsmål
om hvem som klarte å komme først opp fjellsidene på flankene. Det ble
som oftest tyskerne, slik staben i 69. div. på Vestlandet pekte på i en
rapport: 199
Det er ikke nok å besette sperringene som nordmennene gjør, man
må også sikre dem mot å bli omgått ved å besette høyder omkring.
Nordmennene mente det var umulig å foreta slike omfatninger, men
vi har bevist at det kan gjøres, og vi må regne med at de vil trekke
nytte av våre erfaringer.
181. infanteridivisjon gjorde samme erfaring:
Våre folk som for det meste kom fra flatlandet var pga. snømassene
bundet til veien, mens motstanderne hadde alle muligheter pga. sine
skiavdelinger og sine fjellvante soldater.
Det viste seg stadig at de fiendtlige stillingene bare kunne tas når
de ble angrepet omfavnende. Man må da regne med tidkrevende
oppstigning på høydene. Når det ble gjort, vek fienden som regel
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Kart 10: Tysk framrykking mot Gudbrandsdals-Østerdals-området 9.-19. april.

raskt. Det beste tidspunkt for angrep var de tidlige morgentimene.
Britene og nordmennene lot seg stadig overraske.

Kapitulasjonen i Gausdal
Da Hamar og Tangen var overgitt og de norske styrkene trukket tilbake
til Lillehammer, var veien åpen for tyskerne østover. Dette ble påskuddet for å gi opp forsvaret av Elverum, og å trekke styrkene nordover
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mot Rena. En tilsvarende rokering skjedde vest for Mjøsa. En tysk
styrke følte seg forsiktig fram på vestsiden av sjøen, men ble hindret i
frammarsjen av sprengninger og motstand ved Førkinstad. Videre tysk
framrykking på Skreiafronten skulle stoppes ved hjelp av en forberedt
stilling bak Lenaelva. Den norske bataljonen som hadde stoppet tyskerne ved Bjørgeseter, skulle herfra angripe tyskerne i flanken. Bataljonen hadde nå fått hvile ut skikkelig. På norsk side var oppfatningen at
situasjonen var gunstig for å lykkes med et virkelig kraftig flankeangrep,
med en sterk, fullt utstyrt og godt øvet skiavdeling. Men oberst Dahl
grep inn og stoppet angrepet, og viste til hendingene på østsiden av
Mjøsa. I stedet beordret han styrkene tilbake til Bråstad-Vrådal, nord
for Gjøvik. I en hovedoppgave om felttoget karakteriseres denne tankegangen treffende slik: 200 <<Jeg trekker meg tilbake fordi du trekker deg
tilbake, fordi jeg trekker meg tilbake, fordi du trekker deg tilbake ... ».
Ruge ga Dahl kommandoen over samtlige styrker mellom Randsfjorden
og Mjøsa, etter at gruppen Mork var oppløst, og oberst Mork fjernet .
Det skulle imidlertid vise seg at den forsiktige og usikre Mork var blitt
erstattet med en like usikker og forsiktig Dahl.
På østsiden av Randsfjorden angrep tyskerne ved Hornskleiva og senere lenger nord ved Fall. I den første av disse trefningene lyktes det
forsvarerne for første gang å slå ut en stridsvogn med bensinflasker. 19.
april ble avdelingene trukket tilbake til Fluberg. Det var sterk misstemning blant soldatene. Befalets ledelse etter den kaotiske retretten fra
Jevnaker hadde gitt ytterligere næring til misnøye. Det nærmet seg mytteristemning. I de følgende to dagene angrep tyskerne både ved Bråstad
og lenger vest ved Fluberg. Oberst Dahl beordret sine styrker tilbake til
Fåberg-Saksum-Gausdal. Han fikk ordre om å støtte operasjonene i
Gudbrandsdal ved å bruke sine kanoner mot tysk trafikk langs veien
Mjøsa-Lillehammer-Tretten, og ellers støtte operasjonene der med alle
midler. Da forsvaret ved Dalberg nord for Lillehammer falt sammen, og
stillingen ved Tretten enda lenger nord sto i fare , måtte Dahl velge
mellom å forsøke et gjennombrudd til Gudbrandsdal over Tretten, eller
å trekke sine styrker opp i Vestre Gausdal, hvor han ville bli avskåret.
Han valgte det siste. Forslag om å forsøke å slå seg ut nordover over
fjellet til Nord-Gudbrandsdal eller vestover til Valdres, nektet befalet
hans å være med på. Allerede 22. april uttalte bataljonssjefene at de ikke
hadde tro på noen videre kamp. Dahl resignerte, og tok initiativ til forhandlinger. Kapitulasjonen i Gausdal skjedde natten mellom 29. og 30.
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april. Ruge ga ordre om at de mest energiske skulle komme seg unna,
men ordren ble ikke tatt til følge. Kapitulasjonen omfattet vel 3500
mann og 10 feltkanoner med mye ammunisjon og utstyr. Etter tilbaketiltrekkingen fra Bråstad-Vardal hadde denne store styrken ikke gjort
noen særlig nytte. De kom inn i en blindgate i Gausdal, og fikk fred til å
gå i oppløsning uten tysk pågang. Styrkens forsvarsmidler var langt fra
oppbrukt. I Gudbrandsdal var det mye artilleriammunisjon, men nesten
ikke skyts. I Gausdal var det mye skyts, men ingen evne til å bruke det.
Hadde Dahls styrke blitt satt inn i Gudbrandsdal, ville den alene betydd mer enn en fordobling av de norske stridskreftene der.

Et angrep fra Vestlandet bryter sammen
Da operasjonene mot de norske styrkene i Gausdal allerede 20.- 21.
april var redusert til opprenskingsaksjoner av sekundær betydning, viste
tysk flyoppklaring lenger vest at det skjedde dramatiske troppeoverføringer fra Vestlandet til Østlandet. Falkenhorst regnet feilaktig med at
det dreide seg om allierte styrker. I løpet av 21. april omgrupperte tyskerne i stor fart. På fem dager ble styrkene i Valdres tredoblet og styrkene i Gudbrandsdal fordoblet .20 1 Det var overføringen av den norske 4.
brigade under oberst Østbye fra Voss til Østlandet tyskerne hadde oppdaget. Brigaden hadde fått ordre fra Ruge om å rykke fram så langt sør
og øst at den fikk kontakt med oberst Dahls styrker i området DokkaFluberg. Så langt sør kom den aldri. Etter Ruges plan skulle den delta i
den planlagte offensiven sørover. HOK regnet med at det tomrommet
som oppsto på Vestlandet innen kort tid skulle fylles av allierte tropper.
I Valdres hadde tyskerne kjørt seg fast . Landvernsbataljonen av IR 6
klorte seg fast i kleivene på oversiden av Bagn. Da 4. brigade kom vestfra til Fagernes, og avløste de eldre mannskapene i IR 6, hadde tyskerne
i to dager forgjeves forsøkt å bryte igjennom. Landvernsbataljonen
hadde trukket seg opp gjennom Ådalen fra Hønefoss og vært i trefninger tre ganger, først ved Hen og Hallingby 14. april, så to dager
senere ved Bjonevika på østsiden av Sperillen. Så hadde de trukket seg
tilbake til Bagn, og forskanset seg. Etter flere tyske forsøk på å bryte
igjennom klarte et norsk skikompani å ta seg fram sørover på østsiden
av elven. Bare et par mindre tyske patruljer ble overrumplet, men det
var nok til at hele styrken natten mellom 21. og 22. april ble trukket tilbake, framfor å risikere å bli avskåret fra veiforbindelsen sørover i
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Kart 11: Vestoppland-Buskerud. Den strategiske situasjonen i Vestoppland-Buskerud 17. april.

dalen. De kjørte uten stans helt ned til Hønefoss. I Bagn sto det igjen en
utbrent stridsvogn, flere busser, forskjellig skyts og en mengde annet
materiell.
Falkenhorst var redd for å miste initiativet, og ga ordre om å omgruppere hele linjen Gudbrandsdal-Gausdal-Valdres. I løpet av kort tid
ble grunnlaget lagt for å gjenerobre initiativet. Det andre angrepet mot
Valdres kom både mot Bagn, og lenger øst, mot Tonsåsen gjennom
Etnedalen fra nordenden av Randsfjorden. Det var her i øst hovedstøtet
og gjennombruddet kom. 21. og 22. april hadde forskjellige avdelinger
av 4. brigade vært i kamp med framrykkende tyskere i traktene Fluberg,
Kronborg, Odnes. Den avgjørende kampen sto ved Høljerasten bro i
Etnedal, 24. april. Et utbygd forsvar ble revet opp og kastet tilbake, tildels i panikk, men uten å ha vært i nærkamp. Oberst Østbye grep inn
og stoppet flukten. Han var ikke nådig da han forklarte til undersøkelseskommisjonen: «Det var meg en veldig skuffelse at Høljerasten falt
uten noen vesentlig kamp og spesielt uten noen infanterikamp. Kanonene var utmerket, mitraljøsene var gode, men infanteriet var dårlig.
Det hele ble oppgitt svært fort.» Østbye fulgte Ruges henstilling om å
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Kart 12: Bagn-Tonsåsen. De tyske angrepene i Bagn og Tonsåsen mot styrker fra IR 6 og
4. Brigade.

fjerne passive sjefer. Bataljonsjefen ved Høljerasten ble avsatt på stedet.
To kompanisjefer, som hadde forsvunnet fra sine avdelinger under tvilsomme omstendigheter, ble erstattet av andre. Østbye prøvde å få i gang
et flankerende motangrep for å gjenvinne de tapte posisjonene, men bataljons- og kompanibefalet gjorde motstand. En bataljonssjef ble fjernet
for det han kalte «nervøsitet». Men det hjalp ikke.
Etter å ha presset seg fram ved Høljerasten bro, fulgte tyskerne jernbanelinjen og besatte fjellpartiet ved Tonsåsen. Herfra skjedde den
videre frammarsjen nordover. Etter en del flankerende manøvrer, som
ikke førte til noe, trakk Østbye brigaden mot Aurdal. Det har vært vanlig å framstille kampene rundt Tonsåsen som svært harde, og tilbaketrekningen har vært forklart utfra uheldige omstendigheter, gunstig flyvær og knusende tysk overlegenhet. Både været og dårlig samband
spilte nok en rolle, men var neppe avgjørende. Sannheten er at tyskerne
nok ikke var overlegne. 4. brigade besto av omlag 5000 mann. Først i
siste fase av det tyske angrepet ble tyskerne så mange. Brigaden hadde
artilleri og mitraljøser, og var godt uthvilt . Tyske forsøk p å å bruke
stridsvogner var ingen suksess. Det var infanteristriden 4. brigade tapte.
Den videre striden i Aurdal fram til kapitulasjonen på Fagernes l.
mai, er av mindre interesse. Den åpne Aurdalsbygda ga små muligheter
for forskansninger av samme type som Bagn og Høljerasten bro. I høyfjellet stengte snøen. Det kom ikke på tale å slippe avdelingene av gårde
på egen hånd. Likevel var det mange soldater som ikke fulgte kapitulasjonsordren, og i stedet stakk til fjells med sine våpen. De fleste av disse
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søkte seg enkeltvis eller gruppevis over fjellet til Hallingdal og Vestlandet. Situasjonen i Valdres var nå uholdbar også fordi Hallingdal var besatt. Dermed kunne brigaden angripes i flanken over veien Gol-Leira,
og i ryggen via Hemsedal-Filefjell-Vestre Slidre. 4. brigade hadde allerede 12. april sendt et kompani til Gulsvik fra Voss. Ved Gulsvik hadde
de forberedt en sperrestilling. 25. april ble de angrepet av en tysk
gruppe. Første støt ble stoppet. Kompaniet brukte en pause til å trekke
seg tilbake til Flå, hvor de forberedte neste sperring på begge sider av
Hallingdalselva. Så angrep tyskerne igjen. Østre del av kompaniet ble
avskåret og presset opp i Vassfaret. Resten av kompaniet ble kjørt til
Geilo og oppløst sammen med styrker fra Numedal, som bare såvidt
hadde vært i kontakt med tyske patruljer sør for Rødberg.

Sammenbruddet i Hedmark
Det tyske gjennombruddet i Hedmark ble en oppvisning av tysk
manøvreringsevne. Etter tilbaketoget fra Elverurri hadde oberst Hiorth
ansvaret for Østerdalsgruppen i området mot Rena. Han var lite energisk. Han var allerede kritisert for tilbaketrekningen fra Kongsvinger,
som hadde blottlagt forsvaret av Elverum mot sør. Da var katastrofen
unngått ved de frivilliges og major Røds energiske innsats. Hiorth fulgte
ikke Quislings ordre om å arrestere regjeringen. Ruge var imidlertid
ikke sikrere på ham enn at han beordret artilleriobersten O.S. Strugstad
til Hiorths stab 19. april. Strugstad rapporterte daglig til HOK om
situasjonen og om Hiorths disposisjoner. Hiorth var ikke glad for å bli
kontrollert av Strugstad, og skjulte ikke sin misnøye.
Etter tilbaketrekningen fra Elverum ga Hiorth ordre om et avgjørende forsvar ved Åsta, sør for Rena. Selv la han sin kommandoplass 30
km nord for Rena. Framme ved Åsta lå flere avdelinger side om side
uten noen felles gruppeledelse. Fordi han lå så langt tilbake, hadde
obersten ingen mulighet for å gripe inn, da tyskerne 21. april angrep
etter det mønsteret de pleide. Først gikk de rett mot stillingen, og deretter rundt forsvarets venstre fløy, som måtte falle tilbake. En ny norsk
stilling lenger nord ved Korperud bremset tyskerne, og sikret tilbaketoget for restene av de norske avdelingene. Oberst Strugstad hadde vært
framme i kamplinjen. Han dro tilbake for å prøve å påvirke Hiorths
videre disposisjoner, men med lite hell.
Fra Rena skulle det videre tilbaketoget skje i både Rendalen og
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Kart 13: Asta. Forsvaret av stillingene bak Åsta
var passivt og dårlig ledet. Tyskernes sårbare venstre flanke fikk seile sin egen sjø, mens de i ro og
mak kunne bygge opp tilstrekkelig styrke til
gjennombrudd mellom Glomma og jernbanen.

Østerdalen for å unngå å bli utflankert. En tysk styrke hadde imidlertid
klart å forsere Julussaveien, på østre Glåmabredd sør for Rena. Veien
var gjenhogd fra norsk side. Geværkompaniet Vangerud, som var på vei
mot Deset i Rendalen , ble overrasket, og ga seg uten motstand. Tyskerne sendte nå sin hovedstyrke gjennom Rendalen, hvor det bare var
svake norske styrker. Hiorth hadde planlagt avgjørende forsvar med
sperrestillinger i området Hovda-Stai-Koppang. Han hevdet at det var
riktig å gå over til avgjørende strid fordi styrkene i Gudbrandsdal var i
ferd med å angripe sørover fra Lillehammer mot Hamar. Full av tvil
ringte Strugstad til HOK i Gudbrandsdal for å få dette bekreftet. Men
der var situasjonen helt endtet etter hendingene ved Balberg. 2. divisjon
lå på spranget nordover fra Tretten. Hiorth nektet imidlertid å forandre
ordren. Strugstad informerte HOK om at han ikke kunne være med på

www.larsborgersrud.no

298

30/4 :Samband med tyske
avdelinger i Trøndelag.

Sunndalsøra 1/5
Anda/snes 215

It..

\

.

~

.

Rø;os 2614

Lønset 30/4

~Verma 1/5

Kart 14: Tysk framrykking i Gudbrandsdals- Østerdals-området 19. april ti/8. mai.

å gi en ordre som bygget på et falsum, og forlot derfor Hiorths stab. Det
viste seg nå at Hiorths planer var uten basis i realiteter. Det tyske hovedstøtet gjennom Rendalen feide vekk mindre norske avdelinger, og
kunne falle hovedstyrken i Østerdal i ryggen. Samtidig brøt tyskerne
også igjennom hovedstillingene ved Koppang, p å østsiden av Glåma.
Dermed var den organiserte motstanden i Hedmark brutt. Dagen etter,
24. april, ble oberst Hiorth kalt til HOK og fratatt kommandoen .
Oberst Strugstad hadde reist til nordenden av Storsjøen i et forsøk på å
organisere frivillige, og mottok der utnevnelse som ny sjef for Hedmarkgruppen samme dag.
Etter sammenbruddet ved Koppang fortsatte den militære motstanden i forskjellige deler av Hedmark ennå noen dager inn i mai. Tyskerne
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trodde de sto overfor partisanvirksomhet og ikke rester av hæren, og var
usikre på situasjonen. Det dreide seg om tre forskjellige rester av Hedmarksgruppen. I Trysil ble det samlet en styrke på omlag 200 mann som
stoppet et tysk framstøt ved Grøndalen 2. mai. I Nordre Osen hadde
den svenske Finlandsfrivillige Kurt E. Bjorkmann tatt ledelsen i oppsettingen av en frivillig avdeling. l. mai utkjempet de en trefning med tyske
styrker, som deretter snudde. Mellom Røros og svenskegrensen hadde
major Rød samlet en styrke på rundt 200 mann, som 2. mai rykket sør
for Røros og arrangerte et bakhold. Men situasjonen var uoversiktlig, og
oberst Strugstad ga opp å forsøke å samordne det som var igjen av militære grupper. Grunnen til at disse lommene av motstand kunne eksistere ennå en kort tid, var at tyskerne i stor fart rykket videre nordover
til Tynset, og derfra mot Kvikne. De var nå nær ved å oppnå sitt strategiske mål: å åpne veien til Trondheim. Mot Trondheim var veien sperret
ved Berkåk. Da nyhetene om Koppang nådde fram, ble forsvaret i en
fart flyttet fra Berkåk til Nåverdalen. Her angrep tyskerne i et vanskelig
defile, og ble stoppet i dagene 26. -28. april. I Gauldalen følte tyskerne
seg fram fra Trondheim. Norske styrker kom i kamp ved Haga bro 24.,
og litt senere ved Kotsøy. Ulønt kaptein Gert Munthe, fra IR 12 i
Trondheim, hadde tatt kommandoen her. Da han bestemte seg for å
legge ned kampen i slutten av april, organiserte en del yngre befal det
undersøkelseskommisjonen etter krigen kalte et «formidabelt opprør»
mot kapteinen. De ville fortsette å slåss. Det var heroisk, men fånyttes .
Hovedmannen bak opprøret, sersjant Getz Wold, ble drept i kamp kort
tid etter.

www.larsborgersrud.no

- Kapittel18 -

De frivilliges kamp- og britenes
Den oppholdende striden kostet få menneskeliv, fordi den besto av stadige tilbaketog. Tanken var at britene skulle snu det hele, og forventningene ble skrudd voldsomt i været, både blant menige, befal, i HOK
og i regjeringen. Skuffelsen ble desto større da det viste seg hvor små og
svake styrker som kom. Utstyret var dårlig eller manglet helt. Stridsvogner, luftvern, fly og artilleri kom det nesten ingenting av. Den første brigaden, under brigadier H . de R. Morgan, skulle vært satt i land i Bergen
og Stavanger 9. og 10. april, som del av den opprinnelige britiske invasjonsstyrken. Nå sto utstyret igjen i Skottland. Brigaden besto av uerfarne, nye rekrutter, som knapt nok hadde tatt i gevær før. Befalet var
uforberedt på en vinterkrig, og soldatene, arbeidergutter fra Nord-England, frøs i tynne uniformer som var laget for sørlige breddegrader. Det
var kvalitetsforskjell mellom det tyske befalet og det britiske. Det skulle
straks vise seg at brigaden var verdiløs i strid.
Skuffelsen
Etter at de norske styrkene var kastet ut av stillingene ved Lundehøgda
og Åsmarka sør for Lillehammer, var det klart at det ikke var mulig å
forsvare Lillehammer. I stedet ble de britiske kompaniene av brigaden
Morgan som var kommet, kjørt fram til Balberg. Her skulle de holde
tyskerne så lenge at de norske styrkene fikk tid til å reorganisere og hvile
lenger nord. Britene opptrådte seiersvante, og la ingen vekt p å å sikre
flankene sine, men holdt seg til hovedveien. Resultatet var at en liten
tysk patrulje gikk forbi stillingen og åpnet ild bakfra. Britene fikk panikk, og rømte. Dette var den første infanteristriden mellom britiske og
tyske soldater under den andre verdenskrigen. Tapet ble et fryktelig
sjokk for HOK. Arbeidet var nå igang med å forberede avgjørende
kamp ved Tretten, men stillingene var langt fra ferdige og troppene
hadde ikke fått hvile. De flyktende britene måtte derfor umiddelbart
settes inn i strid igjen. Den britiske sjefen insisterte på forsterkninger av
norske styrker. En norsk styrke ble også avgitt for å stive opp britenes
østre flanke.
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Angrepet ved Tretten kom midt på dagen 23. april, først mot de
norske stillingene, hvor det ble avvist. Så brøt de britiske stillingene
sammen, og soldatene løp i fullt sprang tilbake. Den norske styrken ble
liggende igjen. Det ble en katastrofe på linje med Klekken og Koppang. Den norske styrken måtte trekke opp i fjellet for å komme unna,
men rakk ikke å nå tilbake til norske linjer før kapitulasjonene i SørNorge 3. og 4. mai. Den britiske brigaden var så redusert at den måtte
trekkes opp i Heidal for å hvile, og kom ikke i kamp mer. Men tyskerne
presset ubønnhørlig på. I dagene 24., 25. og 26. april angrep de ved
Fåvang, Vinstra og Kvam. Kampen ved Vinstra var den siste større trefning som ble utkjempet av norske styrker i Gudbrandsdal, og også den
fikk et katastrofalt utløp. HOK hadde planlagt at bataljonen Navelsaker av IR 11, som i dagene før hadde deltatt i nedkjempingen av fallskjermjegerne på Dombås, skulle besette stillinger i Kvam. Bataljonen
ble imidlertid overfalt lenger framme ved Vinstra, og ble splittet. Som
ved Tretten løp deler av styrken til fjells, hvor den ble oppløst. HOK
var dermed uten norske tropper til å stoppe videre tysk framrykking.
26. april overtok nye britiske styrker fronten alene ved Kvam. Selv om
disse styrkene var av bedre kvalitet enn den første brigaden, ble de
også presset tilbake.
26. april var den nyankomne britiske sjefen i Gudbrandsdal, generalmajor B.C.T. Paget kommet til HOK, og meldte at britiske styrker ville
bli landsatt i et antall av 2000 pr. dag, og at 5-6 divisjoner skulle settes
inn i Norge. Meldingen ga grunnlag for optimisme. Ruge skrev: «Krisen
er over.» Men optimismen ble svært kortvarig. To dager senere ble Ruge
informert av generalen om at britene trakk seg ut. Samme dag som
Paget ankom, ble det også kjent at 20 britiske jagerfly som hadde blitt
fløyet inn til Lesjaskogsvatn fra hangarskipet Glorious 24. april, og tross
advarsler var blitt parkert der, var blitt ødelagt ved bombing, samtidig
med angrepet ved Kvam. Mannskapene hadde ikke klart å få flyene
igang på grunn av kulde og overvann på isen. Episoden gjorde et sterkt
inntrykk. Det var en stor flystyrke, som kunne endret styrkeforholdet.
Befalet spurte seg om det mektige britiske imperiets menn virkelig var
så lite profesjonelle.
Britenes løfter hadde skapt forventninger om nesten ubegrensede
ressurser. Uten disse løftene er det tvilsomt om Ruge hadde stilt seg i
spissen. De små og dårlig utstyrte troppene ble en veldig skuffelse, og
desto mer utålelig ble av den grunn en strid om hvem som skulle ha
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Monument over britisk innsats, ved Lesjaskogsvam. Gladiatorfly som ikke klarte å komme seg
på vingene etter en natt på isen. Bildet er tatt etter at Luftwaffe bombet flyene i stykker.

ledelsen. Det oppsto episoder mellom norsk og britisk befal. Når tyskerne fikk kjennskap til slike forsøkte de å utnytte dem i propagandaen.
Britene hadde ikke mye til overs for norske offiserer, som de, ikke uten
grunn, vurderte som upålitelige og tyskorienterte. Kontakten mellom
HOK og den britiske militære ledelsen ble aldri hjertelig.
Den allierte krigsledelsen og den britiske hærledelsen hadde ikke på
noe tidspunkt til hensikt å underlegge seg norsk kommando. Ruge sto
fast på at alle britiske styrker i Norge måtte underlegges ham. Den
første konflikten om dette oppsto allerede ved ankomsten av brigaden
Morgan. 19. april deltok brigader Morgan i møte med HOK i Øyer.
Han redegjorde for den britiske planen om å ta Trondheim. Ruge beklaget at de britiske myndighetene holdt ham utenfor sine planer og
hensikter. Som følge av ryktene om at britene hadde til hensikt å
sprenge jernbanen gjennom Gudbrandsdal, insisterte han, med henvisning til at han var norsk KG, på at operasjonene måtte skje under hans
ledelse. Å sprenge jernbanen ville avskjære 2. divisjons retrettmuligheter. Operasjonene mot Trondheim kunne vente. Det viktige nå var å
sette inn de britiske styrkene sør i dalen, for å hindre sammenbrudd der,
framholdt Ruge. Morgan, som hadde klare ordre om å operere nord-
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over mot Trondheim fra Dombås, godtok Ruges krav under tvil, under
sterkt påtrykk fra de engelske og franske militærattasjeene. I et møte 20.
april la Ruge fram en skriftlig erklæring om at britiske styrker måtte
underordne seg ham, ellers ville han gå av. «Atmosfæren under møtet
ble ikke bedre ved at general Ruge skarpt avviste en (feilaktig) formodning om at det kunne være en etterretningslekkasje ved overkommandoen,» skrev den engelske historikeren T.K. Derry i Det britiske felttog i
Norge 1940.
Samme dag hadde det kommet et telegram fra imperiets generalstab
til Ruge, som presiserte at Morgan ikke ville bli stilt under hans kommando. Nå gikk imidlertid Ruges samband med britene via den mobile
kortbølgestasjonen som etterretningsmannen kaptein Frank Foley opererte, og som Wold hadde forsøkt å beslaglegge før 9. april. Foley fikk
den britiske militærattasje, oberstløytnant E.].C. King-Salter, til å holde
telegrammet tilbake. King-Salter underslo også Ruges ultimatum i sin
rapport fra møtet til London. Generalstaben i London svevde derfor i
den villfarelse at Morgan faktisk hadde kommandoen. General Pagets
ankomst med nye britiske styrker gjorde en slutt på det. De norske styrkene, som Paget i sin første rapport omtalte som upålitelige, hadde i
mellomtiden brutt sammen. 26. april måtte Ruge akseptere at Paget ble
øverstkommanderende for alle styrker i Gudbrandsdal, også norske.
Britiske og norske ordrer som ble utstedt dagen etter, stemte ikke overens med hvilke norske styrker som var lagt under britisk kommando.
Denne beslutningen fikk imidlertid liten praktisk betydning. Allerede dagen etter, 28. april, kom Paget med sin stabssjef til HOK og informerte om at britene hadde fått ordre om å evakuere. Det ble et nytt
stormende møte. Ruge følte seg holdt for narr, og ville til å begynne med
ikke akseptere beslutningen. Den var imidlertid fattet i London, og var
ikke gjenstand for forhandlinger med HOK. Fra denne dagen og fram
til Hvinden Haug kapitulerte med 2. divisjon i Åndalsnes, ble de norske
styrkene brukt til å sikre den britiske evakueringen fra Romsdalen. 30.
april oppnådde de tyske styrkene sørfra kontakt med tyske styrker fra
Trondheim. Deres hovedmålsetting med felttoget i Sør-Norge var nådd.
Det er en gammel militær tradisjon at en ærefull kapitulasjon innebærer overlevering av våpen og utstyr i intakt stand, og at offiserene får
beholde sine personlige våpen. Det var ingenting som tvang general
Hvinden Haug til å følge denne skikken. Han hadde god tid til å besørge våpenteknisk materiell ødelagt og la mannskaper forsvinne innen
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avtalen ble inngått. Ruge ba spesielt om det siste. Likevel beordret
Hvinden Haug kapitulasjon, også for soldater som ikke hadde vært i
kamp, og som kunne tatt seg fram til Nord-Norge, hvis de hadde fått
lov. Generalen anså ikke kapitulasjonen bare som en formalitet, men
regnet den militære kampen definitivt som avsluttet. Tyskerne tok stort
krigsbytte i Gausdal og Romsdal: 13 intakte feltkanoner med 10 500
granater, 4 luftvernkanoner, 64 bombekastere med 1000 granater, 7300
geværer, 441 mitraljøser og maskingeværer, 16 000 håndgranater, et
ammunisjonstog med 300 tonn ammunisjon, samt diverse annen ammunisjon.
Mens befalet gikk i et kortvarig krigsfangenskap, reiste regjeringen,
kongehuset og HOK til Nord-Norge på britiske krigsskip for å fortsette
kampen.
De stridbare frivillige i Telemark
Ruge satset alt på ett kort i sør, men britene klarte ikke å snu utviklingen. Hovedfronten i Gudbrandsdal med flanker i Valdres og Østerdal ble i stedet tre gigantiske blindgater. Konsentrasjonen av alle stridsmidlene inn i disse dalførene gjorde det mulig for tyskerne å knuse
nesten all motstand samlet. Ikke alle var enige i Ruges strategi. Både i
Hedmark og andre steder var det tilløp til lokale motstandslommer på
tvers av hovedstrømmen. Ruge støttet slike initiativ, men ønsket en
planmessig og oversiktlig front . Partisanvirksomhet og irregulær krigføring på siden av eller bak fronten ville han ikke ha noe av.
Det beste eksemplet på slik lokal motstand var det som skjedde i
indre Telemark. Sekondløytnant Thor O . Hannevig hadde sammen med
andre vernepliktige mannskaper og befal stilt opp for å la seg mobilisere
ved IR 3 på Kongsberg, og opplevd fornedrelsen ved å bli kommandert
til å overgi seg uten kamp. Oberst Steens overgivelse 13 . april førte til
mytteri. Hannevig, en håndfull mannskaper og et par befalingsmenn
stjal noen lastebiler og satte kursen mot indre Telemark. Med sentrum i
Vinje sendte de ut mobiliseringsordre til bygdene omkring. Våpen fikk
de lurt ut av IR 3s magasiner før tyskerne fant dem. Etter hvert fikk de
øvd opp innpå 400 mann, som på forskjellige tidspunkt deltok i de ope- ·
rasjonene som fulgte, og gjenopprettet regimentets ære. Takket være et
effektivt meldesystem av sentralborddamer over deler av fylket, kunne
Hannevig og staben hans følge tyskernes bevegelser og slå til når de
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Hannevigs karer, for anledningen motorisert, ved <<Zion>> i Vinjesvingen .

minst ventet det. Tyskerne, som ønsket å åpne forbindelsen til Vestlandet over Haukeliseter, anslo de norske styrkene til å være på 1500 mann
i slutten av april, nesten 10 ganger så mange som de utgjorde på det
tidspunktet.
Tyskerne rykket forsiktig fram mot Vinje, først over Åmot. 27 . april
ble en tysk avdeling overfalt ved Åmotbroen. 3. mai ble en tysk kolonne
stoppet ved Liosvingen. Patruljer ble overfalt ved Høydalsmo og Bykle.
Tyskerne trodde nå de sto overfor en ganske stor styrke, og presset på
også med flystøtte. Hannevig trakk seg tilbake til Haukeligrend. Da det
ikke lenger fantes noen annen organisert militær motstand mot tyskerne
i Sør-Norge, sendte Hannevig mannskapene hver til sitt, og innledet
deretter forhandlinger mellom «sitt» Telemark Infanteriregiment og tyskerne. Falkenhorst nektet imidlertid å godkjenne overenskomsten, og
beordret «regimentet» arrestert. Hannevig ble så arrestert med noen få
mann.
All motstand i Vinje var frivillig, og hadde ikke vært mulig uten
støtte 'fra den vanlige kvinne og mann i distriktet. Hannevigs folk var
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opprørere mot kapitulantene på Kongsberg 13. april. HOK sendte major
Rolv Lowzow til Vinje for å få styrken oppløst. Det lyktes imidlertid
ikke. Da Den militære undersøkelseskommisjon tok opp kritikken av
Rolv Lowzow etter krigen, henla den hele saken under henvisning til at
majoren handlet etter ordre. På slutten av felttoget oppnådde Hannevig
en slags militær godkjenning ved at generalmajor William Steffens på
Voss ga styrken ordre om å vokte fjellovergangene til Vestlandet. Men
offiserene boikottet styrken. Nesten ingen meldte seg. Vinjesvingen
viste at det var mulig å yte motstand med begrensede midler hvis kampviljen var til stede. At Hannevig ikke lot mannskapene gå i tysk fangenskap, men sørget for at våpen og utstyr forsvant med dem, pekte framover mot den illegale motstandskampen på en helt annen måte enn ved
de regulære kapitulasjonene.
Det var flere enn H annevig som tenkte i slike baner. Etter at tyskerne hadde brutt igjennom ved Tretten, ble flere avdelinger fra DR 2
presset opp i fjellet. Under ledelse av rittmester JM. Aamoth gikk de
nordover og ble til slutt underrettet om kapitulasjonen til 2. divisjon
uten å ha nådd tilbake til norske linjer. Rittmester Aamoth delte deretter
soldatene inn i .ordrekretser og sørget for at våpen og ammunisjon ble
gjemt unna. Deretter ble soldatene sendt hjem, forberedt på hurtig innkalling.

Snø, ski og artilleri
I Erfaringer fra kampene i Norge 1940 trakk oberst Østbye fram en rapport fra 181. infanteridivisjon som omhandlet de norske styrkenes kampevne.202 Vanligvis var innsatsen liten, i følge rapporten, men selv om de
norske soldatene for det meste forholdt seg passive, så hendte det av og
til at de, i motsetning til britene, grep til angrepsforsvar. Slike angrep
foregikk fo r det meste på ski og kamuflert med hvite overtrekksklær.
Disse dyktige, raske og lydløse angrepene, som straks ble fulgt av et
sterkt ildoverfall, var en fullstendig overrumpling og gikk i begynnelsen
tyskerne på nervene. Det var imidlertid små foretagender som i det
lange løp ikke fikk noen større betydning, avsluttet rapporten.
Bruken av skiavdelinger var en av nordmennenes gamle militære teknikker. Tyskerne brukte ikke skiavdelinger. Ruges direktiver la ikke
noen vekt på skioppsetting, på tross av at snøen lå uvanlig dyp over hele
innlandet i april 1940. Grunnen var nok at bare enkelte avdelinger av
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Forsyningstjenesten var viktig. H er er fru Sørensen i sving ved <<Ziom>i Vinjesvi~gen.

hæren var forberedt på å operere på ski før krigen. Hæren hadde ikke
øvelse i å gjennomføre en slik krigføring i stort omfang. Det krevde for.beredelser og tid. Skiløperavdelinger var fra gammelt av omtalt i den
militære litteraturen som et kuriøst- og det eneste- norske innslag i europeisk militærtradisjon. Det moderne norske forsvaret var, tross subarktiske forhold, opptatt av å kopiere de kontinentale armeene, og skiavdelinger ble ansett som et romantisk, og kanskje litt kontroversielt
innslag.
Tanken var likevel nærliggende under felttoget, og ble satt ut i praksis flere ganger med stor innsatsvilje, som under aksjonen mot de tyske
fallskjermjegerne på Dombås. Det mest kjente tilfellet var et forsøk på
flankeangrep med skitropper ved Bjørgeseter sør for Roa, som hadde
e. e
eSJefen, oberst von Zanthier, skrev i sin rapport at «det dreier seg ikke
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lenger om en motstander som straks forlater istandgjorte sperringer,
men om sportstrente tropper som med god nytte av kjennskap til lende
erstatter manglende militær utdannelse med personlig smarthet». Et
annet tilfelle' var et flankeangrep mot Morskogen 17 . april, som ble utført av et skikompani fra Espa, umiddelbart før den tyske flankemarsjen
over Mjøsisen. Etter en slitsom tremilsmarsj klarte kompaniet å gjennomføre et ildoverfall, og trakk seg så tilbake. De var håpløst avskåret,
men fortsatte marsjen nordover til Gudbrandsdal.
Det hadde ikke vært noen særlig stemning i offiserskorpset for å innføre stridsvogner i forsvaret før krigen, og man hadde heller ikke stor
tro på at en fiende ville bringe dem hit. 203 Derfor fantes det ikke panservernvåpen i Norge. Riktignok var Kongsberg Våpenfabrikk i gang med
en ny type berghaubits, men den ble ikke ferdig før krigen kom. En
oversikt over konfrontasjoner med stridsvogner viser pansrede kjøretøyers fortrinn under felttoget, men også svakheter som det var mulig å utnytte. 4. brigade hadde størst hell med seg. 12 tyske stridsvogner av forskjellig type ble satt inn mot brigaden. Av dem ble syv skadet, og
tyskerne trakk de øvrige ut av kampen i dette avsnittet. Ved Gulsvik ble
to stridsvogner slått ut ved bruk av dynamitt og bensinflasker, såkalte
Molotovcoctails. I Rendalen brøt tyskerne igjennom med stridsvogner,
og feide forsvaret til side. To eller tre stridsvogner ble skadet av norsk
artilleri. Ved Klækken gikk en hel norsk infanteribataljon i oppløsning
etter tysk stridsvognangrep. Ved Hornskleiva på østsiden av Randsfjorden ble tre stridsvogner ødelagt ved hjelp av improviserte miner og bensinflasker. Ved Balberg brukte tyskerne en 25 tonns stridsvogn ved
gjennombruddet. Den var også blitt brukt ved Åsmarka.
Ruge var tidlig til en viss grad klar over problemet med stridsvogner,
og HOK sendte ut en instruks med anvisninger på miner og bensinflasker. Det ble også satt i gang fabrikasjon av panservernminer på initiativ
fra HOK. Nå var det imidlertid ikke bare å lage en instruks . Å bekjempe stridsvogner stilte høye krav til befal og menige, til bevegelighet,
til forberedelser og til mot. Det klaffet bare av og til. Best var mulighetene der man klarte å skyte direkte på vognen på nært hold. Men det
var nesten ingen avdelinger som klarte å få tak i kanoner.
HOK var ikke klar over betydningen av å få spredd artilleriet ut til
avdelingene. Tradisjonelt skulle artilleriet opptre i store forband, bataljonsvis. Slik forsøkte de militære sjefene å bruke det under felttoget,
men uten særlig effekt. Fordelingen av artilleri på de norske gruppene
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var tilfeldig, men det var så mye skyts at Generalstaben i februar 1940
ga bort- i all hemmelighet selvfølgelig, siden det var i strid med nøytralitetspolitikken- en hel bataljon artilleri med 12 kanoner og 12 000 granater til finnene under vinterkrigen.204 Artilleriet i sør var også redusert
ved at nøkkelpersonell var overført til Nord-Norge for å styrke beredskapen mot russerne. Likevel hadde man samlet ganske mange kanoner
med ammunisjon, selv om også mange gikk tapt i den første fasen, da
tyskerne tok de magasinene hvor tennstempler og stempelfjærer lå. Til
bruk til sprengninger og minelegging var store mengder anleggsdynamitt tilgjengelig i de norske områdene. Dette ble også i noen tilfeller
brukt. Militært sprengstoff var heller ikke noe stort problem. Det var
evnen til å få det man hadde fordelt og tatt i bruk som var hovedproblemet.

Fly og luftvern ·
«Hæren hadde så å si ikke fly- og særlig ikke jagerfly,» skrev oberstløytnant Wrede Holm til undersøkelseskommisjonen i 1946. Denne påstanden har vært gjentatt så mange ganger at de fleste som har lest om
1940 vel kan den utenat. Ikke desto mindre er den feilaktig. Tvert imot
så var det i Norge et relativt stort antall fly. H ærens flyvevåpen disponerte pr. 9. april omlag 90 brukbare fly av varierende kvalitet, alder og
type. Marinens flyvevåpen disponerte omlag 30. I tillegg kom en del fly
som ikke var montert eller var under reparasjoner, slik det alltid vil
være. Materiellet var selvsagt bare delvis på høyde med det Tyskland
hadde; en del av flyene var ubevæpnet og kunne bare brukes som speiderfly. Men det var det stort behov for.
En er nødt til å lete etter grunnene til flyvåpenets svake innsats i
andre forhold. Den første forutsetningen for en planmessig innsats var
at det eksisterte en ledelse som prøvde å dirigere flyene i kamp. Noen
slik ledelse fantes ikke. Flystaben som var ledet av generalinspektøren,
oberst Gulliksen, klarte ikke å samle seg før 11 . april. Da den endelig
ble samlet på Rena, fikk to av kapteinene i staben ordre om å kontakte
HOK for å bringe på det rene hva som var «BOKs hensikt». Kapteinene, som syntes ordren var merkelig, oppsøkte HOK ved middagstid
13. april. Der la de saken fram for Ruge. De mente det var nødvendig å
få fjernet obersten for å få arbeidsro og kontinuitet i flystabens arbeid.
Ruge gikk rett på sak og sa at han syntes obersten virket overnervøs, og
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at han overveiet å gi ham sykepermisjon. Enden på samtalen ble at kaptein Bjarne Øen ble utnevnt til ny sjef, og Gulliksen ble kalt til HOK for
å dra til England på oppdrag fra HOK. Dette mellomspillet stjal nok en
dag før den nye staben kunne begynne sitt arbeid. I mellomtiden bestemte sjefen for flyskolen, rittmester Harald Normann 15 . april at han
ville sende flyskolens 24 fly til Sverige. Han hadde på eget initiativ reddet dem fra tysk ødeleggelse på Kjeller om morgenen 9. april. Men han
hadde ingen kontakt med staben, ante ingenting om hva som foregikk,
og fikk uhindret sette denne meningsløse ordren ut i livet.
Når forholdene i ledelsen tillot slikt, var det heller ikke merkelig at
innsatsen til flyverne bare ga magre resultater. Det meste av materiellet
gikk tapt på samme måte som krigsfartøyene, uten å ha kommet i kamp.
Med en besluttsom ledelse kunne flymateriellet i hæren og marinen vært
anvendt etter forutsetningene . Torpedoflyene kunne brukt sine torpedoer slik som de skulle brukes, mot fiendtlige skip. Bombeflyene og
jagerne kunne vært satt inn med større kraft. Skoleflyene og speiderflyene ville vært verdifulle til fjernoppklaring for HOK. Tyskerne hadde
stor nytte av sin flyoppklaring. Når det gjaldt luftvernsskyts, var utgangspunktet vanskeligere. Det var lite skyts . Det som fantes i Oslo
kunne vært evakuert hvis det hadde vært forberedt i tide. I stedet ble
mannskapene ved disse batteriene kommandert av sine offiserer til å
samarbeide med tyskerne.
Det var ikke å vente at flyvåpenet kunne stå seg mot Luftwaffe. Med
sitt stasjonære preg hadde den norske hæren få muligheter til å motvirke en nær total tysk luftdominans. Flyangrepene hadde stor, noen vil
si avgjørende, psykologisk og moralsk virkning på befalet og mannskapene. Men den rent materielle effekten av flyangrepene mot de norske
avdelingene var ikke så stor som en kan få inntrykk av på bilder fra utbombede byer og tettsteder. Tapene av menneskeliv ved flybombing var
minimale.
Intendanturet brøt sammen som alt annet 9. april, og måtte improviseres etterhvert som nye avdelinger kom på bena. Tilfeldighetene fikk i
stor grad råde. Det oppsto ofte misnøye blant mannskapene fordi det
manglet mat. I tillegg kom mangel på søvn. Lite oppklaring og dårlig
samband ga en permanent usikkerhetsfølelse og nervepåkjenning. Som
et resultat ble uforholdsmessig store styrker holdt i full beredskap døgnet rundt. Etter en stund kunne det sprekke helt, og slike avdelinger
måtte trekkes langt tilbake for full reorganisering og lengre hvile. Tys-
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kerne på sin side hadde lite av dette problemet. De hadde som fast regel
å angripe om morgenen, spise og slappe av om kvelden og å sove om
natten. Dette kunne de gjøre fordi de valgte tid og sted for kamp, ikke
nordmennene. Defensiv taktikk, nervøst befal og mangel på søvn hang
derfor sammen med stridsevnen. Oberst Østbye har treffende karakterisert dette problemet med et sitat fra et sveitsisk militærtidsskrift: «En
arme må kunne hvile. En høyt ansett hærfører mente en gang at en
fiende som ikke forstår å sove, må man ikke angripe, han ødelegger seg
selv innen få dager.»
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- Kapittel 19 -

Det britiske spillet
Den svake britiske innsatsen og samarbeidsproblemene med britene må
ses i lys av hendingene før 9. april. Britene arbeidet også for å utvide
krigen til Skandinavia. Deres strategiske interesser kom til uttrykk i to
innbyrdes uforenlige strategier, som ble fremmet av stridende kretser i
britisk politikk. Marineminister Winston Churchill mente i slutten av
1939 at britene hadde mer å vinne enn å tape ved et tysk angrep p å
Norge og Sverige. Det kan se ut som at fellesnevneren for alle hans prosjekter i Skandinavia var å engasjere Tyskland i krig i Skandinavia. Tyskerne på sin side var mer opptatt av å kunne bruke norsk territorium
som base for angrep på britene. De ønsket ikke britene til Norge, tvert
imot.

Invasjonen som ikke ble noe av
Selv etter inngåelsen av den tysk-sovjetiske ikke-angrepsavtalen og starten på verdenskrigen fantes det innflytelsesrike kretser i britisk og ·
fransk politikk som søkte å fortsette Munchen-politikken, og som bidro
vesentlig til at allierte stridskrefter ikke ble satt inn mot Tyskland i
Europa før felttoget i Norge. I fortsettelsen så de ikke bort fra muligheten for en allianse mellom de allierte og Tyskland. Vinterkrigen i Finland åpnet muligheten for en finsk-alliert front i Skandinavia mot Sovjetunionen. Men andre kretser i britisk politikk var mer opptatt av å
bruke Finlandskrigen som påskudd til å utfordre tyske interesser i Norden, og så ikke bort fra at det dårlige forholdet til Sovjetunionen kunne
snus til en allianse mot Tyskland i framtiden . Til forvirring for historikerne, som gjerne søker en klar britisk politikk i denne perioden, ble intensjonene bak begge innslagene bakt inn i kompromissene i den britiske krigspolitikken, og dermed også inn i de planlagte operasjonene i
Skandinavia.
Churchill kastet tidlig fram et forslag om å bruke Finlandskrigen
som påskudd for aksjoner, etter at krigskabinettet hadde avvist et forslag om å aksjonere mot den svenske malmeksporten til Tyskland ved å
minelegge den norske skipsleden. Den britiske militære ledelsen utredet
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et framlegg som ble diskutert i krigskabinettet 2. og 3. januar. Framlegget
besto av operasjoner i tre deler. For det første å okkupere de svenske
malmfeltene ved Kiruna-Gallivare med basis i Narvik. For det andre å
overføre store styrker til Midt- og Sør-Sverige med basis i Trondheim.
For det tredje å okkupere de norske kystbyene Stavanger, Bergen,
Trondheim og Narvik. For å sondere mulighetene for samarbeid med
regjeringene i Skandinavia, ble det 6. januar sendt en note om at britene
ville stoppe malmfarten til Tyskland i norsk territorialfarvann. Men
reaksjonene var negative, etter at Sverige avslo å samarbeide. Dermed
ble aksjonen som var knyttet til malmtransporten alene, lagt på is .
.I stedet godtok det allierte krigsrådet 5. februar en stor hjelpeoperasjon for Finland, som skulle inkludere okkupasjon av svenske malmfelter, de aktuelle norske byene, samt stoppe malmtransporten til Tyskland. 13. februar var operasjonsplanene ferdige og 20. mars skulle
operasjonen starte. Fortsatt ønsket man samtykke fra de skandinaviske
regjeringene til å la troppene «passere til Finland», i verste fall ved bruk
av makt. Svenskene informerte britene om at de ville rive opp jernbanen
fra Narvik og ødelegge alle veier østover. På tross av avslag på gjennommarsj, vedtok britene 12. mars å sette aksjonen i gang. Men samme
kveld nådde nyhetene om fredsslutningen i Moskva London, og statsminister Neville Chamberlain måtte gi ekspedisjonen ordre om å legge
bi. I noen dager ble Skandinavia-ekspedisjonen helt lammet. De allierte
regjeringene hadde mistet ansikt og demonstrert ubeluttsomhet og
svakhet. I Frankrike ble det regjeringskrise.
Britene kastet fram et forslag om å minelegge Rhinen. Franskmennene var redde for at en slik aksjon skulle utløse tyske angrep i vest, og
gikk i stedet inn for aksjoner i Norge og mot Sovjetunionen i Svartehavsområdet. Dermed ble planene fra før 12. mars hentet fram igjen. To
øremerkede britiske divisjoner var i mellomtiden blitt sendt til Frankrike. På grunn av den lave utlastingskapasiteten i Trondheim var det
likegyldig om de sto i England eller i Frankrike. 28. mars vedtok det
allierte krigsrådet å sette i gang mineleggingsoperasjoner både på
norskekysten og i Rhinen. Den franske militærledelsen avlyste imidlertid Rhinenoperasjonen. Britene satt dermed tilbake med planene om å
sette seg fast på Norges vestkyst, som i de første dagene av april raskt så
ut til å vokse seg til å omfatte den opprinnelige store planen fra før 12.
mars, med innsats av over 100 000 mann . 6. april var alt klart. 8. april
skulle minene gå i vannet i tre belter, et av dem skulle bestå av tomfat,
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såkalte dummies . Så skulle man vente på tysk reaksjon, eventuelt i form
av en intervensjon. Som et svar på denne skulle så den store landsettingsoperasjonen begynne. 5. april var notene til Sverige og Norge overlevert. Det første minebeltet gikk i vannet 8. april. De andre ble ikke
lagt ut.
Allerede tidlig på dagen 7. april kom de første meldingene om britiske flyobservasjoner av den tyske invasjonsflåten. Admiralitetet var
usikre på om det var et utbruddsforsøk til Atlanterhavet eller en aksjon
mot sørøstlige deler av Norge. De hadde kalkulert med tysk landgang så
langt nord som til Stavanger, men ikke lenger. At det skulle dreie seg om
en okkupasjon av Norge fra Narvik til svenskegrensen var utenkelig.
Krysserne i flåten fikk ny ordre. Istedenfor å frakte ekspedisjonskorpset
til Norge, skulle de forsøke å avskjære de tyske skipene. I en fart ble
infanteristene satt på land. De ville bare være i veien. I forvirringen ble
de skilt fra sitt tunge utstyr. Det kom de til å savne ti dager .senere i
Gudbrandsdal. Nå skulle krysserne engasjere de tyske skipene i rom sjø
- hvis de gikk vestover, eller - hvis de gikk til Norge - hindre dem i å
returnere til Tyskland. Patruljerende allierte ubåter i Skagerak ble trukket vestover. Men hjemmeflåten ble sendt på en kurs som viste seg å
være parallell med den tyske Narvik-gruppa, langt ut i havet i vest, og
fikk ikke kontakt. Den tyske flåten smatt igjennom passasjen som åpnet
seg.
Den britiske noten 5. april og meldingene om mineleggingen 8. april
skapte uro i Norge. Regjeringen protesterte. Oppmerksomheten ble rettet mot vest. På alles lepper lå spørsmålet: Hva kommer etter mineleggingen? Hvor mye informasjon om de allierte planene Norge hadde fått
i høyere militære og politiske kretser er ikke utforsket skikkelig, særlig
ikke i britiske kilder. Liten oppmerksomhet har vært festet ved forberedelsene til det allierte angrepet i 1940. Grunnen til det har ikke bare
vært kildemessig. Det politiske klimaet i de første etterkrigsårene stimulerte ikke til forskning om dette. Utenriksminister Koht hadde som forutsetning av hvis Norge ble dratt inn i krigen, så måtte det ikke bli i krig
med Storbritannia. Kan norske militære tiltak tyde på kunnskap om britenes planer? Om natten mellom 8. og 9. april ble fyrlyktene slokket fra
svenskegrensen til Marsteinen fyr ved Bergen, men ikke lenger nord.
Det kan tyde på at man kjente til utstrekningen av den allierte aksjonssonen. Både ved Narvik og i Kristiansand ble det gitt ordre om ikke å
skyte på allierte skip. Man kan altså ha kjent til at slike skip var i an-
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marsj. Det er imidlertid ikke klart hvem som ga denne ordren. Kystartilleriet var som vi har nevnt, svært opptatt av hvilken nasjonalitet de angripende skipene var. En rekke slike detaljer har til sammen skapt
grunnlag for å anta at enkeltpersoner i militære kretser kan ha vært informert, og helt sikkert hatt sterk mistanke.

En uforståelig fjellmarsj
Stavanger med Sola flyplass var viktig for britene. Der ville deres sørligste flybasis være, derfra var den korteste avstanden til Storbritannia,
der var også faren for konfrontasjoner med tyskerne størst. Der var en
britisk agent plassert, som skulle ta imot troppene, bistå dem vis-a-vis
norske militære myndigheter og på annet vis.
Den strategiske betydningen av Sola var til en viss grad innsett av
norske militære myndigheter, og en ferdig oppsatt infanteribataljon lå
på nøytralitetsvakt på Madlamoen 9. april, underlagt regimentssjefen
for IR 8, oberst G. Spørck, som igjen var underlagt 3. divisjon i Kristiansand. Uten klare ordre om krig, ble obersten offer for den samme
usikkerheten som andre militære sjefer om morgenen 9. april. Flyplassen kunne han ikke ødelegge, for den var av vital betydning for britene.
I stedet trakk han sine tropper over til Oltedalen for å unngå konfrontasjon. Forsvaret av Sola ble overlatt en liten styrke infanterister og personell i den norske bombevingen, som også var stasjonert der. Da tyskerne dukket opp prøvde flyverne i bombevingen å få sine fly unna til
Østlandet. Noen av dem klarte det, men fikk ingen betydning for kampene der. Forsvaret av flyplassen ble raskt nedkjempet av tyske fallskjermsoldater, og kort tid etter landet tyske transportfly. I de følgende
dagene lot tyskerne og Spørck hverandre i fred. Tyskerne var i en utsatt
situasjon, opptatt med å forberede seg på britisk angrep fra sjøen og luften, og unngikk å provosere de norske styrkene i indre distrikt, som på
grunn av frivillig tilstrømming stadig økte i størrelse.
Spørck forsto ikke at tyskerne hadde vanskeligheter. Han hadde mer
enn nok med sine egne. Istedenfor å rykke fram mot fienden, som var
redd for å komme under dobbel ild, foreslo han allerede 9. april for 3.
divisjon at han skulle trekke sine styrker over. til Setesdal. Men divisjonen hadde ikke bruk for hans tropper, og så ingen hensikt i det. 12.
april ga likevel obersten ordre om å marsjere over fjellet til Øvre Sirdal
og Hyllestad i Setesdal, kompanivis og om nettene. Så kapitulerte 3. di-
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visjon 14. april ved Evje. Da obersten fikk beskjed om dette, måtte han
gi ordre om tilbakemarsj. Et par kompanier hadde da forsert fjellet,
mens andre var på vei. Fjellmarsjen var iverksatt på sviktende premisser,
kostet store krefter og slet på disiplinen.
Tilbake i Oltedal var major F. Brandt sjef for de styrkene som var
under mobilisering. 14. april bestemte han seg for å bryte oberstens
ordre, og beordret de resterende styrkene fram til riksveien Stavanger-Egersund, og besatte stedene Vikeså og Figgjo 15. april. Den plutselige offensiven ble gjenstand for spekulasjoner etter krigen. Den militære undersøkelseskommisjonen så gjennom fingrene med ordrenekten
fordi initiativet svekket den ødeleggende effekten av Spørcks fjellmarsj.
Forklaringen på Brandts offensiv var at han 11. april hadde hatt et møte
med den engelske «kjøpmannen» Malcolm Munthe utenfor Stavanger.
Munthe var britisk offiser, stasjonert i Stavanger 4. april for å forberede
det engelske angrepet, en av flere titalls britiske agenter som var plassert
i kystbyene i Norge. Han informerte Brandt under streng diskresjon.
Brandt brakte ikke informasjonen videre til Spørck, men forberedte i all
hemmelighet å føre sine styrker fram for å støtte britene. Verken han
eller Munthe visste at angrepet var avlyst.
Men det forsto tyskerne etterhvert. På tross av britisk bombing av
Sola fra 12. april og en viss britisk marinevirksomhet, begynte den tyske
gruppen i Stavangerområdet etter hvert å føle seg tryggere. Den 16. og
17. presset de på fra Sandnes mot Ålgard. I første omgang ble de stoppet, mens angrepet 17. april kastet de norske styrkene tilbake mot Limavatn og vest for Edlandsvatnet. Angrepet ble bremset opp og stoppet et
par kilometer øst for Ålgard. 18. april ble presset holdt gående ved hjelp
av flyangrep, 19. angrep en mindre tysk styrke fra Egersund mot Vikeså,
men ble avvist. Samme dag tok tyskerne initiativ til en våpenhvile med
tilbud til Spørck om ærefull overgivelse. Våpenhvilen ble innvilget fram
til morgenen, 20. april. De tyske forhandlerne formidlet også en henvendelse fra Stavanger bys sivile myndigheter om å reparere bruddet i krafttilførselen, som de norske militære hadde ødelagt for å gjøre livet surt for
tyskerne i byen. Begge henvendelsene ble avslått.
I ly av forhandlingene ble den tyske bataljonen på fronten Limavatn-Oltedal trukket ut og sendt til Bergen, hvor det var behov for forsterkninger mot ventet britisk landgang. En nyankommet bataljon ble så
sendt direkte fra Sola til Vikeså, hvor hovedangrepet ble satt inn sammen med styrker fra Egersund.
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Oberst Spørck brukte våpenhvilen til å trekke hovedstyrken tilbake
til Gloppedalsura i sør og Oltedalstillingen-i nord. 20. april angrep de
reduserte tyske styrkene på nordfronten fra Ålgård mot Oltedal, og
klarte å rive opp det norske forpostkompaniet og ta en tropp til fange
uten kamp. Samtidig angrep en tysk torpedojager Dirdal, og forsøkte å
landsette tropper. Major Brandt vurderte situasjonen som svært alvorlig.
Selv om begge angrepene var stoppet, mente han at de norske troppene
var i oppløsning. Om kvelden ga Spørck ordre om omgruppering, som
et siste middel til å stabilisere situasjonen i området foran Dirdal. Troppene fra Gloppedalsura ble overført til Dirdal, og vice versa, og var på
plass 22. april. Angrepet på sørfronten begynte 21., med innledende
kamper ved Åsheim, Ivesdal og Malmin og norsk retrett opp i Gloppedalsura.
Dagen etter kom angrepet med full tyngde og innsats av artilleri og
bombekastere. Ura består av svære steinblokker, som ga gode muligheter for dekning. Bare direkte angrep var mulig, og kampen varte hele
dagen på kort hold, uten gjennombrudd. Da kvelden kom, slo tyskerne
retrett. Kapitulasjonen kom dagen etter. Det skyldtes ikke begivenheten i Gloppedalsura, men utviklingen i Dirdal. Her hadde den tyske
styrken også angrepet 21., men uten å bryte igjennom. Dagen etter fornyet de angrepet. Flybombing og en marsj over fjellet vest for Dirdal
kirke gjorde utslaget. Brandt og stabsadjutanten kom uforvarende inn i
det tyske flankeangrepet og begge ble drept. Kort tid etter var den
norske styrken i Dirdal splittet opp og på vei tilbake. Under inntrykket
av hendingene i Dirdal bestemte Spørck seg for å innlede forhandlinger
om kapitulasjon. 23. april var kapitulasjonen et faktum.

Bergen kapitulerer, Voss slåss
Det tyske kuppet 9. april i Bergen var vellykket. Bergen festning ble
overtatt i praktisk talt intakt stand. Ved overrumpling og målbevisst
opptreden utnyttet tyskerne den uklare situasjonen, og slapp infanteristrid av noe betydning. Et norsk infanterikompani overga seg uten motstand. Betydelige mobiliseringsbeholdninger av våpen ble tatt uten
vanskeligheter. Tyske tap var minimale. Denne billige løsningen i Bergen
var svært heldig, særlig på grunn av vanskelighetene på Østlandet. Flåten hadde tapt mange skip, og forsyninger til Oslo-området måtte prioriteres. Bergen kunne først prioriteres etter hvert som tyske styrker ble
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Kart 15: Tysk f ramrykking mot Voss.

frigjort andre steder. Byen ble forskanset og forberedt på forsvar. Bare
mindre patruljer ble sendt ut for å føle kontakt med de norske styrkene
i indre distrikt.
På norsk side var et stort apparat satt i sving på Voss under sjefen for
4. divisjon, general W. Steffens. Over 6000 mann meldte seg, og selv om
styrkelistene til 4. brigade ble annerledes enn forberedt, ble krigsoppsettingen mer <<normal» enn andre steder i Sør-Norge. Det ble lagt ned
et betydelig arbeid i å få på bena et militært administrasjonsapparat
under divisjonens kommando. Spesielle penger, også kalt «Steffenspenger»- ble trykt opp. En egen avis ble startet, under navnet Meldingsblad /or folket på Vestlandet. Divisjonen kontrollerte hele området
Trengereid- Ål i Hallingdal. Generalens plan var å rykke mot Bergen
med 4. brigade. Imidlertid ble hele brigaden beordret over til Østlandet
av Ruge, og transporten skjedde i dagene 17.-19. april. Tilbake i trak.tene rundt Voss sto det bare mindre styrker, vesentlig eldre mannskaper
og skytterlagsfolk.
For tyskerne var problemene i Stavanger og Bergen ganske like.
Faren var stor for å bli klemt sammen mellom britisk angrep og norske
styrker, og for å bli isolert fra Tyskland. Kapitulasjonen på Evje i Setesdal14. april frigjorde imidlertid store tyske styrker som kunne settes inn
nordover. Allerede 17. april var en ny bataljon på plass i Bergen, 4 dager
senere kom den bataljonen som var trukket ut fra Oltedal under våpenstillstanden i Stavanger. Overføringen tok ikke mer enn et døgn. Før det
egentlige angrepet mot Voss satte inn, ble den første bataljonen brukt til
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å føle de norske styrkene i Sørfjorden på pulsen. 20. april gikk tyskerne
forbi Trengereid og Stavenes med to fiskeskøyter, med norsk flagg og
mannskap. Forsvarerne tok imidlertid Stavenes tilbake dagen etter, ved
hjelp av fiskeskøyter, et provisorisk armert tog og en bergkanon. En omgående fjellmarsj inngikk også.
Den tyske angrepsstyrken mot Voss ble delt i tre grupper. En gikk
langs jernbanen, en gikk opp Bordalen og over fjellet, og en gikk via
Eide og Skjervet. 22. , 23. og 24. april utviklet kampene seg til gjennombrudd langs jernbanen. 25 . var den norske styrken forsterket fra Voss,
men et effektivt tysk flyangrep utløste full panikk og oppløsning, uten at
de materielle tapene var så store. Norheimsundgruppen angrep den
norske stillingen ved Fossen Bratte mellom Kvamskogen og Tysse 22.
april, og klarte å arbeide seg rundt stillingen tross vanskelige forhold. Et
norsk tilbaketog til Ålvik ble forfulgt av tyskerne, som 25. april satte
opp over fjellet mot Voss gjennom Bordalen. Denne fjellmarsjen var en
betydelig prestasjon, og kom overraskende på divisjonsledelsen på Voss.
Den tredje tyske gruppen ble fraktet med båt til Granvin 24. april,
og angrep samme dag den norske hovedstillingen ved Skjervet. Denne
stillingen var en god, naturlig sperring, men ble omgått og tatt samme
kveld fordi det oppsto strid om kommandoen på norsk side. Majorene
Løvestad og Treider forlot sine soldater midt under kampene og dro til
Voss for at generalen skulle avgjøre striden. Tilbake i Skjervet sto en
kaptein med kommandoen, uten kjennskap til hvordan forsvaret skulle
ledes eller hvor et tilbaketog skulle skje.
Alle de tre tyske gruppene hadde gjort gjennombrudd uten særlige
problemer, og Voss var tatt uten at tyskerne hadde behøvd å engasjere
seg i mer enn ubetydelige trefninger. Det viktigste general Steffens
kunne gjøre etter dette var å sikre ødeleggelser av Gravhalstunnelen og
å forsvare Myrdal-avsnittet, for å hindre at tyskerne klarte å knytte østvest-forbindelsen sammen. Men ødeleggelsene lyktes ikke. I stedet bestemte generalen 25. april å trekke det som var igjen av styrker over på
nordsiden av Sognefjorden via Gudvangen. 30. april ble det gitt ordre
om demobilisering.
Under kampene i indre distrikt hadde tyskerne vist at de kunne klare
krevende og svært anstrengende operasjoner i dyp snø, tross dårlige forberedelser og så å si uten ski. Sammen med effekten av flyangrep var
dette nok til å bryte ned forsvaret. Den norske ledelsen tok få militære
initiativ etter at brigaden var overført. Et norsk nøytralitetsvaktskom-
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pani i Haugesund hadde i dagene etter 9. april vokst til en hel bataljon
gjennom frivillig mobilisering, men først 24. april fikk de ordre fra Voss
om å ta seg over dit. Dette var umulig å gjennomføre på et så sent tidspunkt. Tyske krigsskip stengte fjorden. Etter sammenstøt med tyske
skip, ble bataljonen oppløst 2. mai uten å ha fått noen vesentlig betydning.
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Kampen om Trøndelag
Det første tyskerne gjorde i Trøndelag var å utstyre Agdenes festning
med tyske artilleribesetninger. De allierte oppfattet også Agdenes som
krumtappen i forsvaret av Trøndelag, og allerede 11. april gikk to britiske jagere inn i artilleriduell med festningen for å bringe på det rene
om den var overtatt av tyskerne. Den norske mineleggeren Frøya lå i
nærheten og var vitne til det uten å gripe inn. I stedet ble skipet senket
av egen besetning dagen etter.

General Laurantzons kapitulasjon
Det allierte krigsrådet diskuterte muligheten av å erobre Trøndelag ved
å la den britiske flåten gå inn forbi Agdenes og ta Trondheim ved overrumpling. Planen fikk det treffende navnet Hammer. Det britiske admiralitetet, som hadde bedre sakkunnskap om forholdet skipsartilleri og
kystartilleri enn det allierte krigsrådet, fikk stoppet planen, og anbefalte
i stedet å angripe Trondheim fra Namsos i nord, og fra Romsdalen i sør.
Den sørlige kjeven i knipetangen ble aldri dirigert mot Trondheim, men
ble sendt sørover i Gudbrandsdal etter press fra Ruge. Den nordlige
styrken besto av engelske og franske tropper og ble lastet ut i Namsos i
dagene 14.-20. april.
Utgangspunktet i Trøndelag var ikke det beste. Det tyske gjennombruddet ved Agdenes overrumplet byens myndigheter og sjefen for 5.
divisjon, generalmajor A.J. Laurantzon. Han forlot byen i stillhet, og
oberst E. Frisvold fikk ordre om å overgi.byen uten kamp, og uten at de
store beholdingene av håndvåpen og artilleri som var lagret i byen ble
ødelagt. Utenfor Kongsgården, hvor Artilleriregiment nr. 3 hadde sine
kontorer, ble det stasjonert tysk vakt ved siden av den norske, som
umiddelbart ble fratatt sine våpen, men først etter noen dager dimittert.
Laurantzon hørte Quislings tale i radioen 9. april om å innstille mobiliseringen og ikke å gjøre motstand. Da en større tysk styrke rykket mot
Værnes flyplass dagen etter, ga generalen plasskommandanten, major
T.F.C. Vetlesen, ordre om å trekke inn vaktpostene og å overgi plassen.
Den tyske overkommandoen i Hamburg hadde grunn til å være fornøyd
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da følgende melding tikket inn om situasjonen i Trondheim 9. april:
«Den norske divisjonssjefen gir ordre om ikke å gjøre motstand. Godt
forhold til lokale myndigheter.»
Laurantzon ble ikke satt i krigsfangenskap av tyskerne. Han dro til
Steinkjer hvor han fortsatte å opptre som sjef for 5. divisjon, og forsøkte
å ta ledelsen over den mobiliseringen som skjedde der. Etter å ha vært
til bryderi for regimentsledelsen i Steinkjer en tid, lyktes det å få generalen «sykmeldt». I 1947 ble Laurantzon dømt til vaktarrest for grov
uforstand i tjenesten for sine forhold i 1940. En svært mild dom mente
mange. Major Vetlesen ble heller ikke satt fast av tyskerne. I stedet ble
han spurt om han kunne formidle kontakt til en norsk styrke øverst i
Stjørdalen. Vetlesen stilte seg til disposisjon, og resultatet ble at en lokal
major, som hadde tatt ledelsen i organiseringen av en frivillig styrke i
Hegrabygda, overga sine soldater til en enslig tysk major, fordi denne
truet med bombing av gårdene omkring.

Det ubrukelige artilleriet i Støren
I Sør-Trøndelag var situasjonen vanskelig, men ikke håpløs. En del høyskolestudenter fra Trondheim og andre frivillige tok initiativ til å danne
en avdeling i traktene sør for Støren, senere kalt Berkåkbataljonen,
under kommando av oberstløytnant Nils T. Eggan, sjefen for Trøndelag
ingeniørbataljon. Eggan hadde forsøkt å få kjørt ut materiell fra magasinene i Trondheim, men ble stoppet av oberst Frisvold, som ga beskjed
om at det ikke var krig. «Enhver mobiliseringsforanstaltning vilde bli
betraktet som en krigshandling og utkjøringen måtte innstilles,» skrev
Eggan i en rapport. 205 Men de frivillige mente noe annet, og etter hvert
kom de opp i 400 mann, og sperret veiene fra Trondheim sørover mot
Orkdalen og Nedre Gauldalen. I et magasin ved Bjørseth ved Støren,
fant de fem av AR 3s 8,4 cm bergkanoner, som de trodde kunne brukes.206 Men det manglet ammunisjon. Heldigvis ankom artilleriløytnant
O . Kjeldstad, som var på reise sørover, og han fikk i oppdrag å reise til
Raufoss etter ammunisjon . Han løste sitt oppdrag, og ammunisjonen
kom etter noen dager. Men så viste det seg at kanonene var ubrukeliggjort. Deler av mekanismene var fjernet, skrev Eggan: I håp om at tyskerne ikke visste at kanonene ikke kunne brukes, ble de plassert i en
«narrestilling». 207 Kanonene var ubrukeliggjort i henhold til reglene, og
siden 1924 hadde mekanismene vært oppbevart på Agdenes festning. 208
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14. april stoppet styrken en tysk framrykking sørover ved Lundamo.
Meldingene til den tyske overkommandoen fra Trondheim begynte nå å
bli mer usikre: «Eldre generasjon rolig, yngre generasjon (studenter og
yngre vernepliktige) ønsker å lage friskarer.»
Da tyskerne kom til Værnes 10. april, nektet major Reidar Holtermann som var der med 50 artillerister å etterkomme Laurantzons ordre
om overgivelse. I stedet trakk han seg opp Stjørdalen og installerte seg i
Ingstadkleiva fort ved Hegra, og satte i gang lokal mobilisering. Fortet
ble satt i stand så godt det lot seg gjøre, og da det første tyske angrepet
kom 15 . april var forsvarerne 284 mann og en kvinne. Tyskerne var
mellom 4 og 5 ganger så mange. Lengre nord lot den engelske sjefen i
Namsos sine styrker rykke fram til Steinkjer, med sikring fram til Verdalsøra, sammen med en norsk styrke. Tyskerne angrep 20. april, først
på Innerøya og Trones, og litt senere samme dag ved Steinkjer. Troppene ble landsatt fra jagere og trålere. Motangrepet skapte forvirring og
tvang de allierte og norske troppene til en anstrengende og vanskelig
tilbakemarsj i dyp snø gjennom skogene øst for fjorden. Britene kom
seg tilbake til Beitstad nordvest for Steinkjer, mens de norske styrkene
sto på begge sider av Snåsavatnet. Steinkjer ble ødelagt av tyske bombefly før byen ble inntatt 22. april. Namsos ble utslettet av bombefly. Flyangrepene virket sterkt på den britiske sjefen. Overfor de ansvarlige i
London foreslo han hele Trøndelagsoperasjonen oppgitt allerede 23 .
april.
Etter planen skulle de allierte og norske styrkene rundt 26. april angripe sørover, med til sammen 15 infanteribataljoner og 9 artilleribatterier. Området Sunnan-Råde var første hovedmål, med franske styrker i
nordvest, britiske i sentrum ved Hjellebotn og norske i øst ved Snåsavatnet. Britene hadde imidlertid allerede fått beskjed om ikke å angripe,
mens London vurderte å trekke seg ut. 27. april besluttet den franske
sjefen å lansere angrepet sammen med nordmennene uten britene, men
dagen etter besluttet de allierte å trekke franske og britiske styrker ut.
Innskipningen begynte i de følgende dagene fra Namsos. 2. mai gikk
siste båt. Den norske sjefen for IR 13, oberst O.B. Getz, var holdt utenfor de alliertes overlegninger, fordi britene mente at nordmennene ikke
var pålitelige. Styrkene til Getz hadde i slutten av april mottatt en bataljon under 6. divisjon i forsterkning fra Mosjøen, og gjorde de siste forberedelser til angrepet mens de alliertes tilbaketrekning skjedde.
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Fornebu ble Luftwaffes viktigste offensive operasjonsbasis mot de norske styrkene i innlandet.
H ærens overkommando oppfordret britene innstendig om å bombe flyplassen. De britiske
bombeflyene kom natt etter natt, men om dagen ble skadene utbedret av norske firmaer som
blei sendt til Fornebu av Oslo formannskap.

www.larsborgersrud.no

326

Norske haubitser nedkjemper Hegra
Så meldte Getz til Ruge at han ville innlede forhandlinger med tyskerne
om kapitulasjon. Overkommandoen påla Getz i et svartelegram å sende
nordover til Mosjøen den bataljonen som var kommet som forsterkninger, og å ødelegge veisambandet sørover. Noe forsøk på å evakuere
sine egne styrker nordover fant obersten formålsløst. I stedet kapitulerte
han uten betingelser 4. mai. Den bitre slutten for gruppen Getz må ses i
forbindelse med de alliertes opptreden. Samlet var de allierte og norske
styrkene betydelig større enn den tyske, men de fikk aldri prøve seg.
Mistilliten til de norske styrkene gjorde samarbeidet vanskelig. Getz
mistet all tillit til de allierte. Etter felttoget ville han melde seg inn i NS,
men embedseden hindret han i det, og han ga ut en bok om felttoget i
distriktet, som ble brukt effektivt i Quislings propaganda.
Militært hadde det tyske luftherredømmet vært den avgjørende faktoren. De kommunale myndighetene i Trondheim gjorde dette mulig
ved at de lot norske arbeidere bli tvangsrekvirert til flyplassarbeid på
Værnes i strid med folkeretten . Dette skjedde ikke bare i Trondheim.
Kommunale myndigheter i både Oslo, Bergen og Stavanger medvirket
til at arbeidere ble rekvirert til krigsviktige arbeider under felttoget, som
i høy grad påvirket utfallet av kampene.
På Hegra hadde major Holtermann og hans soldater motstått flere
angrep i dagene fram til begynnelsen av mai. Flyangrepene hadde liten
virkning. Fortet var vanskelig å angripe med infanteri, og artilleri hadde
ikke tyskerne med seg til Trondheim. De fant imidlertid en enkel løsning på problemet - i Kongsgården i Trondheim, hvor AR 3 hadde sine
regimentskontorer og magasiner.
Der hadde de allerede 9. april plassert ut tysk vakt ved siden av den
norske, og det hersket en merkelig idyll. Regimentssjefen, oberst Oscar
S. Strugstad, hadde selv reist sørover, men beordret regimentsintendanten, kaptein J.H. Hellandssjø til å fortsette virksomheten som normalt,
sammen med tre løytnanter og flere arsenalarbeidere. 209 Etter noen
dager hadde tyskerne kommet.210 15 . april hadde de kjørt ut skytset,
først fra Kongsgården, og litt senere fra regimentets øvrige magasiner i
Trondheim.211 Tennstemplene og stempelfjærene til skytset, som hadde
vært oppbevart under nøye bevoktning i låste skap, hadde de funnet og
montert. Skytset ble kjørt til Hegra, stilt opp utenfor fortets skuddfelter,
som tyskerne også hadde funnet opplysninger om i papirer på Kongs-
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Kart 16: Planlagt angrep mot Steinkjer. Det planlagte allierte angrepet sørover mot Steinkjer
som ble avblåst etter britisk tilbaketrekning fra Trøndelagsområdet.

gården, og bemannet av skipsartillerister. Store mengder ammunisjon
ble tilkjørt fra AR 3s depoter i Trondheim. Bombarderingen av fortet
kunne starte.
Holtermann hadde håpet at fortets fire 10,5 cm-kanoner skulle bli
farlige for tyskernes flanker hvis et alliert angrep kom nordfra mot
Trondheim. Men så ble han klar over at de allierte hadde dratt og at
oberst Getz hadde kapitulert. Hegra ble nå bombardert uten å kunne
nå fienden med egne kanoner. I en slik situasjon så Holtermann ikke
lenger noen hensikt med videre motstand. Fortet var omringet og det
var vanskelig å bryte ut. 5. mai overga de seg. Ennå hadde tapene vært
minimale. Hegra var til da blitt bombardert av 3000 norske 12 cm-granater.212
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Kampen om Narvik
Europas rikeste jernmalmsforekomster lå i området Kiruna-Gallivare.
Britene framholdt at tyskerne fikk nesten all sin jernmalm derfra. Fra
~avnen i Narvik, som var isfri året rundt, ble malmen fraktet med skip
til Tyskland innenfor norsk og svensk territorialfarvann. Dermed bidro
også Norge som transittland, hevdet britene, til å beskytte den tyske
opprustningen. Dessuten var avstanden fra malmfeltet til Finland kort.
Det gjorde at Narvik var viktig også for dem som bare brukte malmeksporten som påskudd til å åpne en militær front i nord. Uansett, det
allierte krigsrådet hadde bestemt at Narvik skulle besettes og soldater
sendes til malmfeltet med Ofotbanen. Hva man så skulle gjøre var
mindre klart.
Malmen - realitet og

påskudd

Den norske regjeringen undergravde norsk nøytralitet ved å innføre en
«dobbel» nøytralitetspolitikk. Det innebar at man reagerte meget
sterkt og med våpenmakt mot sovjetiske nøytralitetskrenkelser under
vinterkrigen, mens man overfor britiske og tyske reagerte unnvikende,
eller ikke i det hele tatt. Stormaktene erfarte også at Norge ikke tok sin
egen nøytralitet så alvorlig under vinterkrigen, da våpenhjelp ble sendt
i hemmelighet til finnene. Både Tyskland og Storbritannia benyttet seg
av denne uklarheten overfor de krigførende stormaktene. I desember
1939 ble to britiske og et gresk handelsskip torpedert av tyske ubåter i
norsk farvann. Den britiske regjeringen hevdet i en skarp note at norsk
farvann hadde tapt sin nøytralitet. Så kom Altmark-episoden. Altmark
var hjelpeskip til krysseren Admiral Gra/ Spee og skulle føre fanger fra
tyske priser i Atlanterhavet til Tyskland. Altmark fikk passere gjennom
Bergen krigshavn, stikk i strid med nøytralitetsinstruksen. Så bordet
britene Altmark i Jøssingfjorden 16. februar, og befridde 300 britiske
fanger. Norske krigsskip fikk ikke foreta seg noe. De tyske protestene
ble voldsomme. Stabsarbeidet med Weseriibung skjøt fart som følge av
episoden. Både britene og tyskerne hadde altså grunnlag for å hevde at
Norge ikke forsvarte nøytraliteten. Regjeringen var ettergivende, og
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skapte uklarhet hos stormaktene, men også hos egne militære ansvarshavende.
I tråd med dette hevdet britene at formålet med mineleggingen av
norsk farvann 8. april var å tvinge de tyske malmskipene ut i internasjonalt sjøområde, hvor britiske krigsskip kunne ta seg av dem. I dag vet vi,
på bakgrunn av britisk arkivmateriale, at dette ikke var grunnen. Mineleggingen var et direkte forspill til den omfattende allierte intervensjonen i Norge. Tyske og norske mottiltak til mineleggingen ville gi de allierte nok argumenter til å iverksette aksjonen mot Skandinavia og å
forsvare den internasjonalt. Malmskipene var på det tidspunktet gode å
ha som påskudd. Antakelig var ikke malmen over Narvik til Tyskland så
viktig for tyskerne som de allierte lenge trodde. Undersøkelser viser at
tyskerne fikk det meste av sin svenskemalm via Narvik inntil utgangen
av 1938. I 1939 ble eksporten omdirigert slik at nesten all malmen ble
sendt via andre svenske havner. Britene derimot, fikk etter krigsutbruddet i 1939 all sin svenskemalm via Narvik. Riktignok kjøpte England adskillig mindre mengder enn Tyskland.
Da Sovjetunionen sluttet fred med finnene etter å ha nådd sine krigsmål, uten å okkupere resten av det knuste landet, kunne ikke de allierte
lenger hevde at formålet med Norgesaksjonen var å hjelpe finnene . De
almene militærstrategiske interessene vis-a-vis Tyskland ble stående
igjen: Storbritannia ville bygge opp en militær trussel mot Tyskland i
nord, bryte den norske nøytraliteten og trekke Norge med på de alliertes side.

Grensevakt og kommunistjakt
Finlandskrigen brakte krigshandlinger helt inn til den norske grensen i
Finnmark. Norske myndigheter fryktet at sovjetiske styrker ville bruke
norske områder i krigshandlingene, og trekke Norge inn i krigen. Etter
norsk målestokk store styrker ble mobilisert og trukket opp til grensevakt, til sammen over tre infanteribataljoner. I løpet av vinteren ble også
personell overført fra mobiliseringsavdelinger sørpå, særlig nøkkelpersonell til artilleriet. Marinens sterkeste fartøyer og fly ble sendt nordover, og vi har allerede nevnt forsendelsen av artilleri, på tross av at man
offentlig erklærte at Finland ikke kunne få våpen fra statens lagre.213
Opptrappingen i Finnmark hadde også en indrepolitisk side. Parallelt med Finlandskrigen startet en antikommunistisk bølge i Norge. En
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mengde rykter gikk om at norske kommunister planla kupp i Finnmark.
Etter å ha opprettet en folkeregjering skulle de be om russisk hjelp. Modellen for ryktene var «Kuusinen-regjeringen», som med sovjetisk støtte
var blitt proklamert fra den okkuperte byen Terijoki i Kareleri 30. november 1939. I slutt~n av januar tok 6. divisjon i Harstad initiativ til å
skjerpe den indre militære overvåking i Øst-Finnmark. Offentlige kommunikasjoner, militære anlegg, bygninger, broer, post og telegraf, kaier
og liknende anlegg skulle sikres spesielt. Forsvarssjefen i Øst-Finnmark,
oberstløytnant Edvard Os, fikk ordre om å sikre de militære avdelingene mot in@trasjon eller kommunistisk påvirkning. 6. divisjon opprettet overvåkingssamarbeid med sivilt politi. Sjefen for utrykningspolitiet,
den høyreekstreme Jonas Lie, var sammen med en gruppe høyt betrodde politifolk i full sving med å organisere kupp-beredskap i Kirkenes. Den høye militære oppmerksomheten østover i Finnmark fortsatte
fram mot 9. april og senere, til tross for at Finlandskrigen var slutt 12.
mars. I begynnelsen av april var Ruge, i egenskap av generalinspektør
for infanteriet, på inspeksjonsreise til Øst-Finnmark. Det samme var sjefen for 6. divisjon, generalmajor C.G. Fleischer, og hans stab. Det sier
noe om hvor tyngden i trusselvurderingene mot landet lå, at nettopp
disse to sentrale militære, felttogets to ubestridte ledere, var opptatt ved
grensen i øst mens invasjonsflåtene gjorde seg klare i tyske og skotske
havner. Både regjeringen og Generalstaben anså fortsatt Sovjetunionen
som en større trussel mot Norge enn Storbritannia eller Tyskland, og
evnet ikke å fange opp de reelle truslene. Alle tre stormakter hadde
jevnlig krenket norsk luftterritorium, men det var bare mot sovjetiske fly
de militære hadde lov til å skyte. Mens de hemmelige tjenestene gikk på
intens jakt etter sovjetiske spioner i Norge, fikk Tyskland og Storbritannia kjøpt store kartserier over Norge direkte av myndighetene. Generalstabens utenriks- og etterretningsavdeling godkjente i begynnelsen av
januar 1940 på forespørsel salg av slike kartserier til britene. Da var
allerede store kvanta solgt til Tyskland. Kartene ble levert av Norges
Geografiske Oppmåling, som sto under Generalstabens kontroll. Kartsalgene skjedde på tross av at nøytraliteten innebar eksportforbud av
kart til krigførende. Var det for å unngå å provosere stormaktene at
myndighetene solgte kart til invasjonsmaktene, eller var det av naivitet?
Vi må anta at det var det siste. Det bekrefter forsendelsen av artilleriet
til Finland, bare noen uker før 9. april. Ingen norsk regjering ville gjøre
noe slikt hvis den fryktet invasjon i sør.
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Tyskernes kupp i Narvik
Det fantes ingen festningsanlegg ved Narvik. Ramsund befestninger var
påbegynt under l. verdenskrig, men ble aldri fullført. I stedet førte man
opp blokkhus med mitraljøser inne på selve havnen. 8. april lå det en
infanteribataljon i byen og på Elvegårdsmoen, og i tillegg til infanteriet
også et par mindre kanoner og luftvernskyts. I fjorden lå to ubåter i tillegg til panserskipene Norge og Eidsvold.
Oberst K. Sundlo foretok seg ingenting da tyskerne begynte utlastingen på havna etter at de to norske panserskipene var senket om morgenen 9. april. Ikke et skudd ble løsnet fra norsk side på land. Etter
hvert kom innpå 2000 tyskere i land. Sundlo innledet forhandlinger om
overgivelse. En rasende general Fleischer fratok obersten kommandoen
over telefonen fra Vardø, og utnevnte major S. Omdal til ny sjef. Omdal
fikk med seg 209 soldater som nektet å godta Sundlos kapitulasjon, og
marsjerte ut av Narvik og oppover Ofotbanen mot Bjørnfjell. Tyskerne
ble overrasket og åpnet ikke ild. Etter kort tid startet forfølgelsen. 13.
april ble Omdals styrke nedkjempet, ikke langt fra svenskegrensen.
Noen kom seg unna og over til Sverige og videre nordover til norske
styrker. Omdal og resten av styrken ble tatt til fange.
Under landssviksaken ble Sundlo frifunnet for beskyldningene om
forræderi under landgangen. Retten mente at handlingene hans var
«beklagelige og alvorlige», og brukte begrepet «uaktsomme forgåelser». Senere har det kommet fram at Sundlo hadde hatt etterretningskontakter med Abwehr. Obersten var en av landets ledende nazister, og ble dømt tillivstidsstraff i landssvikoppgjøret. Allerede i
1952 ble han benådet og sluppet fri. Hendingene i Narvik 9. april ga
tyskerne et håp om at okkupasjonen av byen kom til å forløpe uten
videre dramatikk. I situasjonsrapporten het det fornøyd at «norske
tropper er lojale». Men allerede morgenen etter begynte det som
skulle bli et nesten to måneders mareritt for tyskerne i Narvik. Fem
engelske jagere klarte å komme seg gjennom havnesperringene før de
senket jagerne Wilhelm Heidkamp og Anton Schmitt, og skadet en
tredje alvorlig. To engelske jagere ble også senket og to skadet. Tre
dager senere kO)n det britiske slagskipet Warspite og ni jagere, støttet
av bombefly fra hangarskipet Furious, inn Ofotfjorden, og pulveriserte
de øvrige tyske jagerne en etter en. Til slutt var samtlige ti fartøyer
senket eller kjørt på land, halvparten av hele den tyske jagerflåten i
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1940. Men den engelske admiralen våget ikke å sette sine mannskaper
på land.
Tyskerne i Narvik var lammet. De kunne ikke gjøre noen ting med
det grove skipsartilleriet til Warspite . Uten skip var de avskåret fra
Tyskland. Riktignok klarte omlag 2100 matroser å komme i land med
noe våpen, men de hadde liten verdi som tropper. Berlin priste seg
lykkelig over at engelskmennene ikke gikk i land. Tapene av marineenheter sørpå og operasjonene i Trøndelag gjorde det vanskelig å få fram
forsyninger til Narvik. Det lyktes å få ned ti transportfly med noe
artilleri på Hartvigvatn like ved Bjerkvik, men flyene gikk tapt. Via
diplomatiske kanaler la man press på svenskene for å få igjennom forsterkninger den veien. Det skulle vise seg å være den sikreste muligheten.
Den nølende gjenerobringen starter
De videre kampene om Narvik fikk en annen karakter enn felttoget
sørpå. Felttoget sørpå besto av lange forflytninger avbrutt av spredte
trefninger. I nord foregikk militær strid i mer vanlig forstand, der fikk
mobiliseringen skje i fred for tyske landangrep, med unntak av at Elvegårdsmoen nord for Narvik ble tatt. Avstandene i Troms og Finnmark
var så store at Luftwaffe ikke kunne utrette stort fra sin operasjonsbasis
på Værnes. Det skapte problemer at få befal fra Sør-Norge kom, men så
å si alle avdelinger hadde vært inne til nøytralitetsvakt i løpet av høsten
og vinteren, og hadde et bedre forberedt befal enn i sør. Etter hvert som
mobiliseringen pågikk, vokste de norske styrkene på Narvikfronten til
åtte bataljoner infanteri, samt noe artilleri og andre avdelinger. Men
som følge av sovjetfrykten ble to bataljoner under hele felttoget holdt på
en meningsløs stor grensevakt i øst, en tredje i en kortere periode. De
deltok ikke i krigen i det hele tatt.
Fra Elvegårdsmoen og Bjerkvik angrep tyskerne nordover så snart
de kunne. I første omgang var målet den viktige mobiliserings plassen
Setermoen i Bardu. 24. april støtte de sammen med norske styrker på
fjellovergangen fra Gratangen til Salangen og ble endelig stoppet. 6. divisjon hadde trukket sine styrker sørover, og åpnet angrepet mot Narvik
i retning Lapphaugen hvor ty;kerne hadde nådd fram, og med et flankestøt direkte over Fjordbotneidet mot Gratangsbotn for å avskjære tyskerne. Den videre framrykkingen skulle gå over mot Herjangsfjorden,
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Kart 17: Angrepet på Gratangsbotn.
Takket være en svak bataljonsledelse
og våkne tyskere ble trøndelagsbataljonen tatt sovende under snøstormen
24. april.

delvis direkte over Gratangseidet mot Bjerkvik og delvis lenger øst i fjellet gjennom Gressdalen og Vassdalen.
Angrepet sørover begynte med snøstorm. Tyskerne på Lapphaugen
trakk seg tilbake til Gratangen turisthotell, dekket av snøstormen. Trønderbataljonen, førstebataljonen av lR 12, kom øverst i Fjordbotneidet
og gjennomførte på tross av været framrykkingen slik de skulle. Imidlertid hadde bataljonssjefen, major N .C. Bøckman, under framrykkingen brukt telefonlinjen over Fjordbotneidet til Gratangen for å
spørre om lov til å ta sine folk inn i husene i Gratangen på grunn av
stormen. På sentralen i Gratangen satt tyskerne og hørte på at general
Fleischers stabssjef godkjente dette, på tross av at brigadesjefen, oberst
K.R. Løken, hadde nedlagt forbud. En del av trønderbataljonens mannskaper og underbefal protesterte da de ble kommandert ned i bebyggelsen og i hus. Manøvren ble fulgt med vaktsomme øyne. Utpå natten
angrep tyskerne. Uten vakthold og beredskap ble 40 mann skutt og
drept, 60 såret og 170 tatt til fange. Resten av bataljonen klarte å ta seg
tilbake til Alta bataljon, som på grunn av stormen og dårlig samvirke
med resten av styrken var uvitende om det som hadde skjedd.
Tragedien med trønderbataljonen kunne vært unngått. «Et 3/4 vunnet slag om Gratangen endte med katastrofe grunnet major Bøckmans
udugelighet i krig,» uttalte en av korporalene som var blitt såret. Undersøkelseskommisjonen henla saken på grunnlag av Bøckmans egen rapport, og godtok at bataljonen måtte i hus. Et rapportmateriale fra to
fenriker i bataljonsstaben ble ikke vurdert, og ga etter krigen opphav til
stadige skriverier om hendelsen, den største enkeltkatastrofen under
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Gratangen Turiststasjon
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Kart 18: Alliert framrykking sørover mot Narvik og østover mot grensen. 6. juni besto det tyske
området bare av platået H augfjell-Rundfjell-Bjørnefjell. P å svensk side av grensen sto tomme
tog ferdig oppkjørt og ventet.

felttoget tillands. Katastrofen var en dårlig start på angrepet mot Narvik. Tyskerne ble i de følgende dagene bare sakte tvunget sørover fra
Gratangsbotn. De bet godt fra seg.
I London ønsket man et direkteangrep på Narvik. Erfaringen fra 13.
april med Warspite var at dette måtte bli en kombinert hær- flåte-operasjon. Angrepsdato ble satt til 15. april. Men generalmajor P.]. Mackesy,
som var øverstkommanderende for landstridskreftene, var uenig, og en
rask alliert seier løp ut i sanden. Som følge av dette ble Mackesy 20. april
stilt under kommando av marinesjefen, Jarien av Cork og Orrery. Ny angrepsdato ble satt til24. april. Dagen opprant med den samme snøstormen som hadde gitt tyskerne seieren i Gratangsbotn. Warspite, fire kryssere og en jager bombarderte Narvik. Noen landgang ble det ikke på
grunn av været. Tropper ble i stedet satt i land i Ballangen hvor de presset tyskerne mot Beisfjorden, og i Bogen på nordsiden av fjorden .
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Etter vanskelighetene 24. april ga Lord Cork opp forsøket på å
erobre Narvik direkte. I stedet fikk en fransk halvbrigade som var blitt
landsatt i Harstad, ordre om å rykke nordfra gjennom Gratangsbotn
mot Bjerkvik, 6. divisjon kunne dermed konsentrere alle sine krefter om
de tyske hovedstridskreftene i området østover. Den franske styrken
fikk imidlertid problemer med klimaet. Alpejegerne hadde nesten ikke
ski, og fant seg dårlig til rette i den dype snøen. De ble etter hvert liggende langt etter på høyre fløy, og det ble snart klart at de neppe var i
stand til å nå Bjerkvik. Uten å informere generalmajor Fleischer, holdt
den franske sjefen sine styrker tilbake mens han i stedet foreslo et direkte angrep på Bjerkvik fra Herjangsfjorden. Men Mackesy var tilbakeholdende. I London var tålmodigheten med Mackesy nå slutt. Churchill
presset på for at han skulle bli avløst av generalløytnant C.J.E. Auchinleck. Lord Cork bestemte seg for å utsette alle angrep inntil Mackesy
var fjernet.
Angrepet på Bjerkvik ble fastsatt til12. mai, men ble utsatt ett døgn
på grunn av været, uten at 6. divisjon ble informert. To franske bataljoner rykket inn i Bjerkvik 13. mai, mens en polsk styrke rykket fram
langs veien fra Bogen uten å rekke fram i tide. Heller ikke de franske
styrkene klarte å avansere i tyskernes rygg. Da angrepet på Bjerkvik
startet var stedet allerede forlatt. Likevel ble tre fjerdedeler av husene
skutt til pinneved og flere sivile ble drept av det tunge skipsartilleriet.
Angrepet var unødvendi~ og kunne vært unngått med oppklaring og
bedre samarbeid med de norske styrkene, som nå tok presset alene mot
tyskerne ved Storebalak-Kobberfjell og Kuberget.
Den bitre slutten
Situasjonen var i ferd med å bli kritisk for tyskerne i Narvik. I sjøen
stengte den britiske flåten . Via Sverige kom det etter hvert noe over 300
tyske spesialsoldater kamuflert som sykepersonell. Rundt 1000 mann
ble sluppet ned fra luften. Men noen vesentlig motvekt mot det allierte
overtaket ble det ikke av dette. Den eneste muligheten var å bryte igjennom nordover fra Trøndelag. Den allierte krigsledelsen hadde sett
denne trusselen da de franske og britiske troppene i Nord-Trøndelag
ble trukket ut. I telegram etter telegram var den engelske generalen C.
de Wiart pålagt å trekke tropper nordover for å sperre denne veien. De
Wiart avviste det som umulig. På norsk side ble det gitt ordre fra 6. di-
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visjon om ødeleggelse av alle kommunikasjoner nordover fra Trøndelag.
Men ordren ble oppfattet som falsk.
Det de allierte mente var umulig, motbeviste tyskerne. Tyske tropper
marsjerte i ilmarsj nordover fra Grong, og møtte ingen hindringer eller
motstand den 160 km lange veien til Vefsn. Her begynte motstanden 7.
mai, først fra norske styrker, og så fra allierte amfibiestyrker som var skipet inn. Styrkene ble splittet opp, og tyskerne fortsatte under motstand
fram over Saltfjellet. 22. mai var de nådd til Rognan i Saltdalen. Situasjonen var da så kritisk ved Narvik at det ble satt opp en spesialstyrke
på tre bataljoner med lett utstyr som skulle presse på foran hovedstyrken for å nå fram i tide. De nådde ikke lenger enn til Hellemobotn før
den allierte evakueringen ble kjent 7. juni.
Mens Bjerkvik ble besatt av polske, franske og britiske tropper, ble
området rundt Lægastind ryddet av 6. divisjon. Tyskerne trakk seg østover. 22. mai ble de kastet ned fra de nye stillingene Storebalak-Kobberfjell-Kuberget, og over til fjellpartiene nærmest svenskegrensen,
Haugfjell-Rundfjell-Bjørnfjell. Her forskanset de seg for den siste kampen. 6. divisjons styrker gjorde nå holdt i en hel uke. Det var stort
behov for en hvil. På svensk side av grensen sto fire tomme tog klare og
ventet. General Dietl beskrev stillingen som håpløs. Natten til 28. mai
satte franske og norske tropper over Rombaken fra Øyjord, og innledet
sluttkampen mot selve Narvik. Samtidig angrep polakkene Ankenes ved
Beisfjorden, og engelske krigsskip la seg foran Narvik og bestrøk mål i
byen. Angrepsstyrken mot byen kjempet seg fra landingsstedet på
Ornes opp i høyden på Taraldsvikfjellet, og svingte så inn mot byen.
Tyskerne satte her inn et innbitt motangrep, støttet av fly, men ble stoppet av artilleribeskytning fra Øyjord. Deri tyske motstanden ble splittet
og Narvik kom til slutt på norske hender. På andre siden av Beisfjorden
presset de polske styrkene tyskerne innover. Tyskerne fra Beisfjorden og
Narvik fulgte Ofotbanen mot grensen. Før den siste avgjørende kampen
i Narvikavsnittet lå deres hovedstyrker i fjellområdet rett nord for jernbanen mellom Rombaksbotn-Bjørnfjell.
I siste fase av kampen hadde general Dietl omlag 3700 kampdyktige
soldater. Nær halvparten av disse var lite skikkede matroser. Mot dem
sto vel 9000 norske og allierte soldater, av bedre kvalitet enn i SørNorge. De polske soldatene hadde mye å hevne, og sloss innbitt. De
franske fremmedlegionærene var erfarne soldater, og blant dem fantes
mange spanske frivillige , som kom fra Spania etter nederlaget mot
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Franco. De norske soldatene var ikke frivillige som i sør, men de kjempet under bedre orden og med bedre utstyr. Tyskerne lå i et høyfjellsområde uten dekning, så å si uten forpleining, og hadde ikke tunge
våpen. Deres lette bombekastere hadde liten effekt i den dype snøen.
De allierte hadde fordelen av en knusende artillerioverlegenhet og
tunge bombekastere. Luftwaffe var bare sporadisk i stand til å gripe inn,
på grunn av den lange flyavstanden fra Værnes.
Men kampen om Narvik ble ikke avgjort ved Narvik. Den ble avgjort i Frankrike og i krigskabinettet i London. 10. mai begynte den
tyske storoffensiven mot Nederland. 20. mai sto de ved kanalkysten. I
Storbritannia ble det parlamentarisk krise. Marineminister Churchill
overtok som statsminister, og ga ordre om full tilbaketrekning fra
Norge. Nå sto det om forsvaret av selve hjertet i det britiske imperiet,
de britiske øyene. Krigskabinettet fant det ikke nødvendig å innhente
råd fra noen norsk instans da det 23. mai vedtok å trekke styrkene ut.
Lord Cork fikk forbud mot å informere norske myndigheter om vedtaket. Først 2. juni ble 6. divisjon informert. Da hadde divisjonen ligget
i uvirksomhet i en uke for å hvile. Sluttangrepet mot Narvik ville britene
likevel gjennomføre. Det ville forvirre fienden, og ga en hardt ettertraktet alliert seier, den første i den andre verdenskrigen.
General Ruge og regjeringen ble orientert om britenes beslutning l.
juni, og dagen etter ble Fleischer kalt til Tromsø. Samme dag hadde de
norske styrkene etter en komplisert flankemarsj mot svenskegrensen
klart å finne et sted å angripe de siste tyske stillingene. Det var nå nesten
uframkommelig i fjellet på grunn av isløsning og stor vanngang. 2. juni
ble den første høyden ryddet for tyskere. Etter at Fleischer var kommet
tilbake til divisjonen, gjorde han et siste forsøk på å drive tyskerne over
grensen før evakueringen ble kjent. Norske militære prøvde å overtale
britene til en kort utsettelse. Men i fjellet satte det nok en gang inn med
uvær. Angrepet ble utsatt, og kom i gang først 7. juni. Samme kveld
meddelte Ruge at forhandlinger om kapitulasjon ville bli innledet. 6. divisjon hadde tapt kampen om tiden. Da general Dietl en tid senere traff
Ruge uttalte han at «det var 24, maksimum 48 timer om å gjøre.»
Fleischer hadde hatt et håp om at bare de tyske styrkene i Narvikavsnittet var slått, så ville 6. divisjon klare å holde fronten mot sør på
egen hånd, uten videre alliert troppestøtte. Det var grenseløst naivt.
Den tyske krigsledelsen kunne etter noen uker konsentrere mesteparten
av sine tropper i Norge på dette avsnittet, og hadde på sikt bruk for
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Kart 19: Angrepet på Narvik. Framrykkingen mot Narvik fra sør og den tyske tilbaketrekning
28.-31. mai.

Finnmark som ledd i angrepsplanene mot Sovjetunionen, som nå lå for
tur. Wehrmachts overkommando hadde heller ikke til hensikt å gi seg.
En flåtestyrke med slagskipene Scharnhorst, Gneisnau, fire jagere og to
mindre skip ble 4. juni beordret ut fra Kiel for å gripe inn i NordNorge. 6. juni fikk slagskipene kontakt med det engelske hangarskipet
Glorious og to jagere, som deltok i den engelske evakueringen. Alle tre
skip ble senket, og 1500 mann druknet. Scharnhorst ble såpass skadet at
oppdraget mot nord måtte utsettes. I tillegg til denne flåtestyrken hadde
Hitler bestemt at to hurtiggående dampere skulle frakte 6000 mann og
et dusin stridsvogner til Lyngen, som derfra skulle slå seg sørover. Innen
krigsskipene var reparert, ble tyskerne kjent med den allierte evakueringen, og aksjonen ble unødvendig.
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- Kapittel 22 -

Tap og krigsbytte
Få liv gikk tapt under felttoget tillands. Det var sjøkrigen som var mest
risikabel, og som også krevde de største menneskelige og materielle
tapene. Tyske skipstap var på kort sikt uerstattelige. Derfor var det viktig for Tyskland å overta mest mulig norsk skipsmateriell i intakt stand.

Tapene av liv
Selvsagt forekom terrorbombing, og sivile mål ble ødelagt. En rekke
byer og tettsteder ble lagt i grus, det er oppgitt tall på i alt 4000 ødelagte
bygninger. Men tallet på drepte sivile var lavt, tallene varierer mellom
185 og 300. Selv om det finnes eksempler på folkerettsstridig oppførsel
fra tyske militære, er det ikke mange, sammenliknet med andre krigsteatre i Europa.
Både nordmenn, briter og tyskere hadde sine langt største militære
tap til sjøs, og slik sett var felttoget i 1940 snarere en sjøkrig enn en
landkrig. Britenes største enkelttap var da hangarskipet Glorious og
jageren Acasta og Ardent ble senket 8. juni av en tysk flåtestyrke vest for
Nord-Norge. 1515 mann omkom og 25 jagerfly gikk ned med hangarskipet. 107 mann omkom da jageren Glowworm ble senket vest for
Helgelandskysten 8. april. Britene hadde i alt 1869 døde og sårede av
sine landavdelinger. De tyske tapene var offisielt 5660 mann, av dem
691 savnet. 2375 gikk ned med fartøyer eller ble drept på annet vis
under overfarten, 526 bare på Blucher. 1317 falt under kampene i
Norge, men av dem utgjorde 289 mann tap under sjøkampene ved Narvik 10. og 13. april. De tyske tap tillands skulle dermed være 1028. Tallet på sårede er oppgitt til 1604. Norske militære tap var 850 døde, av
disse 276 som gikk ned med panserskipene Norge og Eidsvold i Narvik
9. april. I underkant av 586 nordmenn falt altså under kampene tillands
eller på annen måte. Det er uklart hvor mange som ble såret, det opereres med tall fra 500 til 800. Polske og franske tap er oppgitt til omlag
500 mann.
Hvor mange ble i alt drept under felttoget tillands? 1028 tyske, 586
norske, omlag 400 britiske og 100 polske/ franske skulle i alt bli omlag
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2100 drepte. 214 De virkelige tallene ligger nok noe lavere, fordi de omfatter mindre enkelttap til sjøs og i luften som ikke direkte hadde med
feltoperasjonene å gjøre. Tapstallene må ses i forhold til at det på tysk
side deltok vel 100 000 mann, på alliert side vel 38 000 mann og på
norsk side omlag 50 000 mann på forskjellige tidspunkter, tilsammen
omlag 190 000 mann . Det utgjør 1,1 % tap , betydelig under vanlige
tapstall i infanteristrid under den andre verdenskrig. Det viser at felttoget var mindre preget av trefninger enn krigslitteraturen har gitt inntrykk av. Det fant sted blodige trefninger, som ved Fossum bro natten
mellom 13. og 14. april, og i Gratangen 24. april. Men slike tragedier
var et lite fåtall . Den norske litteraturen om felttoget overdriver ofte
tyske tap for å skape bilde av større motstand enn det var. Et ferskt
eksempel på det er beskrivelsen av kystartilleriets innsats ved Kvarven
fort i Bergen i kystartilleriets 100-årsjubileumsbok, hvor altfor høye
tyske tap er oppgitt. Kildene viser at byen praktisk talt ble overgitt uten
kamp , på tross av betydelige forsvarsmidler, og tapene var deretter. 215
De kjente tyske tapstall står i rimelig forhold til motstandernes tap og
rapportene om hendingene. Få norske soldater så i virkeligheten en tysk
soldat i felten, og enda færre løsnet skudd mot en. For de fleste artet
felttoget seg som venting, avbrutt av flyttinger. Det var også evnen til å
utmanøvrere motstanderen som avgjorde felttoget, ikke skuddløsning
og infanteristrid.
En annen myte er at de norske soldatene var så mye bedre til å skyte
enn tyskerne. Tapstallene avkrefter dette også. Her må vi imidlertid ta et
forbehold. De norske styrkene sør for Narvik var en frivillig hær, hvor
flere skytterlagsfolk hadde meldt seg med egne våpen. Deres skyteferdighet var høy. Men ellers er det med disse historiene som med fortellingen om de tre bussene med tyske soldater som norske sjåfører skulle
ha kjørt utfor stupet ved Skaret på Sollihøgda: Historien har vært gjengitt i flere bøker etter krigen, men har ikke noe med virkeligheten å
gjøre.
Tapstallene under felttoget samsvarer for Norges del med oppgaver
for hele krigen, da Norge tapte 0,3 % av sin befolkning. Sammenliknet
med østfronten, hovedavsnittet i den andre verdenskrigen, blir tallene
knapt registrerbare. Til sammenlikning tapte Sovjetunionen 6 %, Jugoslavia 10 % og Polen 17 %. Tallene viser framfor alt at den norske innsatsen var lav, sett i forhold til de landene hvor verdenskrigen fant sin
avgjørelse. Den norske krigslitteraturen forvrenger disse realitetene,
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fordi den ikke setter skildringene fra Norge inn i et sammenliknende
perspektiv. Mange tror derfor at de fem norske kystfestningene gjorde
hard motstand, fordi hendingene framstilles med adskillig dramatikk i
litteraturen. Men disse «dramaene» kostet tilsammen 17 norske drepte
og et lite antall sårete. Ironisk nok brukte de ansvarlige ved fire av festningene argumentet om å unngå unødig blodsutgydelse som begrunnelse for å kapitulere. Argumel)tet gikk siden igjen ved så å si alle kapitulasjonene i Norge.
Hva var «unødvendig» tap av menneskeliv? Noe fasitsvar finnes
selvsagt ikke på et slikt spørsmål. Men det finnes samtidige sammenlikningsgrunnlag. Vi kan tenke på den lille sovjetiske besetningen på
grensefestningen i Brest-Litovsk, som fra 22. juni 1941 og i en måned
framover sloss til siste mann, og bandt store tyske styrker. Vi kan tenke
på de britiske jagerflygerne som i uke etter uke høsten 1940 hadde tapsprosenter på over 50. Sjefen for Måkerøy fort ga seg etter fem dager
uten å ha skutt et eneste skudd mot tyske skip som passerte fordi. Han
hadde ingen tap. Forskjellen i tenkemåte er så stor at den kan være
vanskelig å forstå. Hans- og mange av hans kollegers innsats i kystartilleriet - kan ikke oppfattes som en krigsinnsats i egentlig forstand. Selv
så de sin opptreden i forhold til motstanderen mer utfra en gjensidig
kollegialitet, hvor militær verdighet var avgjørende, og slett ikke landets
eksistenskamp på liv og død. Den militære conduite gjorde at offiserer
kunne skifte side og lojalitet i en romantisk fortid, før nasjonalstaten
oppløste den personlige kongemakten. Det var tilbake til de gamle
idealene de søkte, de mange offiserene som så lett kunne bytte side, slik
også sjefene på Måkerøy og Odderøya gjorde.

Sjøoffiserene bryter tjenestereglementet
Norske sjøoffiserer var vel kjent med Tysklands fremste militære handicap: Landet hadde en liten marine sammenliknet med britene, etter at
den keiserlige krigsflåten var tatt i krigsbytte i 1918. Den havgående
handelsflåten var også langt mindre. Dette var mer enn tilstrekkelig
grunn til å presisere overfor skipssjefene betydningen av at fartøyene
ikke ble overlatt tyskerne i intakt stand. Det var tid til å formidle slike
ordrer etter at det var klart at angriperne var tyske. Det skjedde imidlertid ikke. Sjøoffiserene overga i realiteten nesten hele marinen til tyskerne.
Den tyske marines underlegenhet gjorde at skipstapene under angrepet
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var smertelige. Riktignok gikk bare to fartøyer tapt på grunn av norsk
motstand 9. april, Blucher og den lille minesveiperen R-17. Dagen etter
ble imidlertid krysseren Konigsberg senket av britiske fly i Bergen, krysseren Karlsruhe senket på vei fra Kristiansand, og Lutzow alvorlig skadet på vei til Danmark. Senere ble også slagskipet Gneisnau alvorlig skadet. Ti jagere, en torpedobåt og seks undervannsbåter gikk tapt. Det
alvorligste tapet var i Narvik, hvor over halvparten av Tysklands jagerElåte ble ødelagt. Under overføring av etterforsyningene ble 15 mindre
krigsskip og hjelpeskip ødelagt, i tillegg til artilleriskoleskipet Brummer
som ble ødelagt utenfor Danmark 14. april. 21 transportskip på til sammen 111 700 bruttotonn gikk tapt, et tap på omlag 10 % av transporttonnasjen som ble satt inn. Den tyske marineledelsen hadde ikke vært
innstilt på så store tap. Verftskapasiteten i Tyskland var sprengt. Mangelen på stål og andre viktige metaller gjorde det umulig å skaffe erstatninger på kort sikt. Det ble derfor et viktig spørsmål for marineledelsen
å sikre seg mest mulig av det flytende norske materiellet. Selvsagt kunne
ikke noe ay det erstatte tapene av krysserne. Imidlertid var det tapet av
jagere som skapte de største kortsiktige problemene, og her kom de
norske fartøyene vel med, særlig jagerne og mineleggerne.
Under Sparres tid som statsråd i Stockholm i 1900, var det fastsatt et
tjenestereglement for skipssjefene i marinen hvor det ble bestemt at det
var forbudt å overlate sitt fartøy til fienden. 216 Reglementet var utvetydig
på dette punkt. Paragraf 75, punkt l, slo fast at skipssjefen skulle holde
ut i kampen inntil hans motstander hadde overgitt seg eller flyktet, og
skulle i alle tilfeller tappert forsvare sitt fartøy «som en bra og ærekjær
offiser, kjempe til det ytterste og ikke stryke flagget så lenge det er ringeste mulighet for å kunne forsvare fartøyet» . Denne kategoriske bestemmelsen forhindret ikke det store flertallet av skipssjefer fra å overgi
sine fartøyer til tyskerne i stort sett intakt stand. Av de store fartøyene
var det bare de to gamle panserskipene Norge og Eidsvold, og Olav
Tryggvason som gjorde aktivt forsøk på motstand mot tyske sjøstridskrefter. Jageren Æ gir senket transportfartøyet Rada ved Stavanger om
morgenen 9. april, og ble selv kort tid etter senket av tyske fly. Jagerne
Draug og Sleipner dro til Storbritannia, den første allerede 9. april uten
å ha tatt del i kamphandlingene. Sleipner deltok aktivt i eskortevirksomhet på nordvestlandet i hele april, og var det norske fartøyet som gjorde
mest nytte for seg i 1940.
I tjenestereglementets paragraf 73 var det slått fast at skipssjefen
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skulle anvende alle de midler som sto til hans rådighet, «for å skade
fienden ved å erobre, senke, brenne opp eller på annen måte ødelegge
de fiendtlige skip eller kampmidler forøvrig». I strid med bestemmelsen
ble en rekke skip overgitt uten at de overhodet løsnet skudd. Det gjaldt
i Oslofjorden, i Kristiansand, hvor marinens to mest moderne jagere
Odin og Gyller, to ubåter og en torpedobåt ble overgitt uten å ha løsnet
skudd, i Bergen og i Trøndelag. Paragraf 73, punkt 2 av tjenestereglementet, omhandlet hva en skipssjef skulle foreta seg hvis han ikke
lenger kunne gjøre motstand. Fartøyet skulle da senkes eller ødelegges,
og alle offisielle papirer, signalbøker, ordrer med videre skulle tilintetgjøres. Det eneste forbeholdet man tok, var «såfremt besetningens redning ikke derved utelukkes». Svært få skipssjefer fulgte denne regelen.
De fleste som senket sine skip, gjorde det på grunt vann. Disse fartøyene ble senere tatt opp igjen av tyskerne, og i de fleste tilfellene lappet
sammen og satt inn i aktiv krigstjeneste i den tyske krigsmarinen.
Kritikken av marinens og skipssjefenes innsats under angrepet var så
massiv etter krigen at den rammet etaten som helhet. Av 85 offiserer fra
kaptein til kommandørs grad ble det foreslått reist tiltale mot hele 12,
og et større antall ble kritisert. Både kommanderende admiral Diesen
og admiralstabssjefen, kommandør E. Corneliussen ble kritisert av Den
sivile undersøkelseskommisjonen. Den militære undersøkelseskommisjonen sluttet seg til kritikken og føyde til at offiserene viste «en slik
mangel på initiativ, at det må sterkt beklages». I denne sammenhengen
er det også viktig å huske på at marinen var mobilisert alt fra høsten
1939, og at mannskaper og organisasjon var innøvd. Marinen kom derfor i en annen situasjon enn kystartilleriet, som bare var oppsatt med
reduserte besetninger, og en helt annen situasjon enn hæren, hvor bare
enkelte avdelinger hadde vært inne til nøytralitetsvakt. Marinens svake
innsats viser at velordnet mobilisering ikke var tilstrekkelig til å sikre
innsats i 1940.

Marinefartøyene som byttet flagg
Den militære undersøkelseskommisjon forsøkte i 1946 å skaffe seg en
oversikt over hvor store verdier det tyske krigsbyttet utgjorde. Materialet bygde for en stor del på opplysninger som var samlet inn av Sivilforvaltningen for hær og marine. 217 Oppgavene for hæren viste at den
største posten var våpenteknisk materiell, til en verdi av noe over 148
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Tyskerne fikk overlevert intakt norsk krigsmateriell i stor mengder ved overgivelsene under
felttoget. Her er noe av det samlet på Akershus.

millioner kroner, intendanturmateriell på 41 millioner kroner og flyteknisk materiell på 11 millioner kroner. Til sammen var oppgaven fra
hæren gjort opp på 214 300 000 kroner. I tillegg kom verdien av materiell fra Kjeller flyfabrikk og en betydelig mengde materiell fra Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Oversikten fra
marinen viser at den største posten var krigsfartøyer, på 44 millioner
kroner, minemateriell på noe over 14 millioner kroner og våpenteknisk
materiell på 13 millioner kroner. Til sammen er oversikten fra marinen
gjort opp på 95 400 000 kroner. En del mindre fartøyer er ikke inkludert i posten på 44 millioner. Det er heller ikke to jagere som lå til utrustning i Horten og Fredrikstad, og fire andre fartøyer som var under
bygging. Det samme gjelder diverse materiell på Marinens Hovedverft i
Horten. Marinens Hovedverft var fra våren 1942 lagt under heltysk forvaltning og ønsket ikke å avgi noen oversikt. Tallene for marinen er derfor for små. Verdien av det samlede krigsbyttet fra hær og marine er satt
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til omlag 352 200 000 kroner. Beløpet ble gjort opp i 1942-kroner. Beløpet tilsvarer syv ganger 1939-bevilgningene til forsvaret.
De fartøyene som ble overført til den tyske krigsmarinen var torpedojagerne Odin, Gyller, Troll, samt to fartøyer under utrustning, mineleggerne Olav Tryggvason, Glommen, Laugen, Nor, Vidar, Tyr, Uller,
Vale, Gor, panserskipene Harald Hårfagre, Tordenskiold, torpedobåtene
Snøgg, Lom, Ørn, Kjell, Skarv, Laks, Sild, Brand, Trygg, Stegg, minesveiperne Otra, Rauma, Falk, Hauk, Hvas, Kjæk, Dristig, undervannsbåtene
A 2, B 2, B 4, B 5, B 6, og i tillegg moderskipet Sarpen, oppsynsskipet
Farm, losjiskipet Nordstjernen og et mindre antall bevoktningsbåter og
tre nybygginger, tilsammen omlag 50 fartøyer.
Til sammenlikning kan nevnes at bare to jagere, Sleipner og Draug,
ubåten B l og tre oppsynsskip dro over til Storbritannia. Til sammen 19
fartøyer ble skadet eller ødelagt i løpet av kamphandlingene april-juni,
flere av dem ved at de ble senket av egen besetning på grunt vann.
Etter felttoget inngikk altså den største delen av marinens tonnasje
og fartøyer i den tyske krigsmarinen, som delvis erstatning for skipstapene under invasjonen. Det var nettopp for å unngå en slik situasjon
at de refererte bestemmelsene i tjenestereglementet var skrevet. Særlig
verdifulle var torpedojagerne og Olav Tryggvason etter tapene av jagerne
ved Narvik. Det var moderne skip som nå under tyske skipsnavn gikk
rett inn i skipslistene. Fartøyene gjorde nytte for seg på ulike frontavsnitt under hele krigen. Til og med de gamle patruljefartøyene fra før
første verdenskrig utførte eskortevirksomhet på Østersjøen under
resten av krigen. Det står lite om disse fartøyenes skjebne i marinehistorien, men desto mer om de to jagerne og den ene ubåten som.kom til
Storbritannia, naturlig nok.
Et så bemerkelsesverdig høyt antall skipsovergivelser krever en mer
inngående forklaring enn den som ble gitt ved hver enkel overgivelse.
Når en rekke skipssjefer hver for seg brøt sine instrukser omlag på
samme måte, må vi lete etter felles forklaringer i deres militære tenkemåte og opptreden. I det første døgnet søkte de, som sine kolleger i
kystartilleriet, i liten grad etter muligheter til å angripe fienden, og heller ikke etter å ødelegge sitt materiell, men etter en anledning til å kapitulere uten å miste ansikt. Usikkerheten hadde sin grunn i om det ikke
også denne gang kom ordre om å avvente situasjonen uten å åpne ild,
slik det hadde gjort tidligere. De hadde fått innprentet at det bare var
mot sovjetiske nøytralitetskrenkelser det var lov å skyte. De fleste sje-
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Mineleggeren Olav Tryggvason var det mest moderne fartøyet i marinen, og ble overtatt av tyskerne. Under navnet Brummer var skipet i krigstjeneste helt fram til krigens slutt, da det ble
ødelagt av egen besetning i Kiel.

fene fikk bare denne ene anledningen, da de tyske skipene passerte
gjennom skuddfeltene. Dessuten var de politiske signalene fra myndighetene at Norge i tilfelle krig måtte komme på rett side, det vil si p å
vestalliert side. Det var den britiske flåten og britiske stormaktsinteresser som spilte avgjørende rolle for dette valget. Disse signalene var oppfattet særlig klart i marinen, og mange skipssjefer trodde at de observerte fartøyene var britiske.
Men hvorfor ødela de ikke sine skip? Tjenestereglementets klare bestemmelser ble uten betydning, og marinens motto «For Konge, Fædreland og Flagets Hæder» ble tomme ord. Denne mentaliteten for kapitulasjon må ikke forveksles med sympati for angriperne. Selv om det også
fantes NS-medlemmer blant sjøoffiserene, var de færre enn gjennomsnittet blant krigsskoleoffiserene. Forklaringen må søkes på andre plan.
For det første var sjøoffiserene strengere disiplinert til å følge ordre enn
sine hærkolleger. Ved ingen ordre skulle ordre avventes. Marinens årvåkenhet mot eventyrere hadde en tung arv fra 1905 og skandalen med
Børresen. Nå var det uklart om landet var i krig, og det forelå verken
krigsmobilisering eller krigserklæring. Da gjaldt ikke bestemmelsene i
reglementet. Hvis det ikke var krig kunne hver enkelt sjef bli holdt ansvarlig for ødeleggelser av materiell som senere kunne komme til nytte.
Da det i annen omgang likevel ble krig etter 10. april, var det for sent.
De politiske myndighetene h adde gjort det vanskelig for marinen ,
mente mange, og ikke uten en viss rett. Den om~kiftelige virkeligheten
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hadde kollidert med det almene tankegodset blant offiserene, arven fra
18-hundretallet og mellomkrigstiden. Sjøoffiserene var ikke revolusjonære som søkte etter en anledning til å kjempe, de var embetsmenn som
vurderte om et uventet oppdrag lå innenfor deres stillingsinstruks.
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- Kapittel 23 -

Offiserskorpset i oppløsning
I løpet av de første månedene etter felttoget gikk hver femte offiser inn
i NS og omlag like mange andre inn i sentrale stillinger i okkupasjonsstyret. Når vi tar hensyn til de som forsvant ut av det aktive samfunnslivet og stillinger som følge av alder, sykdom og naturlig død, står vi tilbake med at en meget høy andel, kanskje et flertall , av landets
yrkesoffiserer byttet side i krigen. Selv om tallene endret seg mot slutten
av krigen, var det få som deltok i den militære motstandsbevegelsen
eller i annen motstand . Denne overgangen er telt opp og beskrevet i
Militære veivalg 1940-45. 218
Denne massive innmeldingen i NS ble kjent gjennom granskingen
etter krigen, men ble hemmeligholdt sammen med rapporten fra Den
militære undersøkelseskommisjonen og Det centrale granskingsutvalg,
som vurderte reansettelsene i forsvaret. De offiserene som skrev om krigen, noen av dem hørte til denne gruppen selv, visste det selvsagt. Men
okkupasjonshistorikerne har ikke omtalt det. Disse forholdene reiser
mange fundamentale spørsmål. Har historikerne oversett den mentale
forandringen som foregikk i offiserskorpset etter felttoget? Har historikerne feiltolket den politiske utviklingen i Norge sommeren og høsten
1940? Står vi overfor en helt annen sympati for aksemaktene blant autoritetspersoner generelt enn det til nå har vært antatt? Her er det ikke
bare et spørsmål om nyanser, men at et veritabelt jordskjelv har /unnet
sted, en kollektivt nyorientering i en hel yrkesgruppe.
De siste kapitulasjonene
Den britiske evakueringen fra Nord-Norge utløste en voldsom bitterhet
fra yrkesoffiserene. «Forholdet var jo at da britene gikk ut av Norge,
flammet det opp sånn voldsom bitterhet over de allierte at det ikke var
mange som den gang frivillig reiste over,» skrev Ruge som forklaring på
at nesten ingen offiserer ville reise til Storbritannia. 219 H åp og oppgitthet hadde svingt fram og tilbake flere ganger siden mobiliseringen, men
nå var tålmodigheten slutt. Raseriet ble satt ord på av Fleischer og hans
stabssjef, major Odd Lindback-Larsen, da de i navnet til 6. divisjon ba
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om at regjeringen innledet forhandlinger med tyskerne om å slutte fred
framfor å forlate landet.
Heller ikke regjeringen var i utgangspunktet innstilt på å forlate
Norge samme med de allierte troppene. Et alternativ var å dra til Finland eller Sverige. Et annet var å forbli i Nord-Norge hvis tyskerne
kunne godta en demarkasjonslinje med våpenstillstand mellom et tyskokkupert Sør-Norge og et regjeringskontrollert Nord-Norge. Planen
forutsatte at Narvik ble lagt under svensk styre. Men alliert støtte til planen forutsatte selvsagt at Norge ikke innstilte fiendtlighetene mot Tyskland ute. Handelsflåten ville da bli tatt av de allierte. Men mest naivt var
håpet om at Hitler ville godta en slik løsning etter å ha erobret landet
med makt.
Tyskerne ønsket ikke at regjeringen og Kongen forlot landet. Kretsen rundt Administrasjonsrådet arbeidet under hele felttoget intenst i
kulissene for fredsslutning, og for at myndighetene skulle returnere til
Oslo. Særlig var biskop Berggrav aktiv. Etter at regjeringen og HOK
evakuerte til Nord-Norge forsøkte han å få istand en delegasjon av stortingsrepresentanter eller andre innflytelsesrike personer som skulle reise
fra det okkuperte Oslo til Tromsø for der å overtale regjeringen og Kongen til å avslutte kampen og komme til Oslo. Den verst tenkelige løsning i hans øyne var at regjeringen dro til Storbritannia og fortsatte krigen derfra. Det kunne føre til borgerkrigstilstand i Norge som kunne
«ødelegge selve den norske ryggrad». 220 Men Berggrav lyktes ikke i å få
en stortingsdelegasjon til å reise til Tromsø. I stedet ble det rettet en
henvendelse direkte til Kongen og kronprinsen . Forretningsmannen
Johan Anker, en nær venn av kong Haakon, kom til Tromsø, offisielt for
å ta hånd om affærene til Norske Spitsbergen Kulkompani, som han var
styreformann i, og som regjeringen hadde nasjonalisert, men reelt for å
forsøke å få Kongen og kronprinsen til å vende tilbake til Oslo.221 Kronprinsen bestemte seg for å reise til Oslo, men en regjeringskonferanse
påla ham å reise med Kongen. Regjeringen kunne antakelig ha trosset
britene, men neppe de kongelige.
Det ble nå full strid mellom de militære og regjeringen. Verken Ruge
eller noen i HOK ville reise. Nygaardsvold lot en samlet regjering henstille til Ruge, noe som var ensbetydende med ordre. Ruge var innstilt
på å bøye seg. Men Ruges nye stabssjef, oberst Halvor Hansson, satte på
vegne av HOK og med henvisning til «hærens og folkets moral» i gang
en aksjon for å omgjøre beslutningen, og fikk sin vilje igjennom. 222 I
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Det hele er over. Overkommandoen på vei sørover. Fra høyre general Ruge, oberst Hansson,
oberstløytnant Roscher Nielsen, kaptein Holm, løytnant Lie og kaptein Holmen.

statsråd 7. juni vedtok regjeringen at Ruge og den militære ledelsen
kunne få bli i landet. Det var andre gang etter 9. april at den militære ledelsen obstruerte landets politiske beslutningsprosess. Etter konstitusjonell praksis burde Ruge blitt erstattet med en ny forsvarssjef, som da
regjeringen tidligere avsatte Laake. Men det var med en forvissning om
bred folkelig støtte at regjeringen opptrådte i Nybergsund 10. april. 7.
juni sto den foran stupet, og følte seg forlatt av alle, og våget ikke å
legge seg ut med de militære. I stedet fattet den et vedtak som umiddelbart innebar at landets militære øverstkommanderende helt meningsløst
ble etterlatt i tysk fangenskap , samme dag som regjeringen forlot landet
for å føre krigen videre i utlandet.
Situasjonen passet Ruge utmerket. Han samlet i sin person rollene
som de frivilliges helt, de slagnes trøst og de rasendes håp, for tyskerne
framsto han som en vennlig, men ubestikkelig motstander, og for offiserene som det organisatoriske midtpunkt etter nederlaget. Ruge hadde
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blitt enig med Koht om kapitulasjonsformuleringene, og 8. juni telegraferte han til legasjonen i Stockholm om at han ville ha kontakt med den
tyske overkommandoen i Oslo for å innstille fiendtlighetene. I de forhandlingene som fulgte i Trondheim 10. juni ble kapitulasjonen avtalt. I
henhold til kapitulasjonsavtalen ble yrkesoffiserene stilt overfor valget
mellom å avgi æresord til tyskerne om ikke mer å gripe til våpen så
lenge krigen varte, eller å gå i krigsfangenskap. I proklamasjonen fra regjeringen sto det at den militære striden i Norge foreløpig var over, men
at den fortsatte utenfor landets grenser. I en egen proklamasjon skrev
Ruge at krigen fortsatte utenfor Norge. Han hadde beordret en høyst
uvillig Fleischer til å følge regjeringen, og det bidro til å mildne inntrykket av det mytteriet som i realiteten hadde funnet sted. 223 Fleischer var
lojal og reiste. Han hadde høyere ansiennitet som general enn Ruge,
men gikk inn for å slutte fred. Vi kan derfor ikke se bort fra at Ruge så
ham som en mulig rival og problemskaper hjemme, og at han kunne
gjøre mindre skade i Storbritannia.
På samme skip som regjeringen og Kongen dro bare en yrkesoffiser
fra HOK, kaptein i Generalstaben, Aage Pran. En annen generalstabsoffiser, løytnant Sofus H . Skougaard, ble beordret til å reise som adjutant for general Fleischer, men avslo. Oberstløytnant Arne D. Dahl, sjefen for Alta bataljon, var blant de få som ikke undertegnet noe æresord.
Sammen med sin adjutant, kaptein Abraham Neset, og noen andre av
bataljonsbefalet, kom han seg til Storbritannia med en fiskeskøyte fra
Finnmark. Enkelte offiserer i marinen kom seg over til Storbritannia fra
Vestlandet. Noen få dro gjennom Finland og Sverige, som oberst Oscar
S. Strugstad og kaptein i Generalstaben, Ragnvald Ørnulf R. Dahl, Arne
D. Dahls bror. De fikk Ruges tillatelse til å gå inn i Finland ved kapitulasjonen. En tredje var kaptein i Hærens Flygevåpen, Ole Reistad.
Ruge var innforstått med å gå i fangenskap, og han hadde en plan
om at han som øverste militære sjef ikke skulle undertegne æresordet,
mens alle øvrige offiserer undertegnet. Dermed tok han ansvaret, og det
ble ingen splid. For at alle skulle føle seg overbevist, ønsket han en lovtolking av Norges Høyesterett. Tyskerne, på sin side, var informert om
det militære opprøret mot regjeringen, og ønsket selvsagt ikke å plassere
1000-1500 norske offiserer i fengsel. Tvert imot var det et stort behov
for dem i offentlig tjeneste. 17. juni henvendte Ruge seg til tyske myndigheter og ba om tillatelse til å forelegge spørsmålet om æresord for
Høyesterett. Dette ble avslått. Ruge henvendte seg så til advokat LB .

www.larsborgersrud.no

352
Hjort, tidligere nestleder i NS og hirdsjef, som med tysk tillatelse ga en
uttalelse, hvor han anbefalte at de avla æresord. Denne anbefalingen
sluttet Ruge seg til på en måte som i realiteten innebar en ordre. Etter
dette undertegnet samtlige norske yrkesoffiserer, som var tilgjengelige
for tyskerne, æresordet. Deretter ble de sluppet fri.
For regjeringen var æresordet et nytt sl~g i ansiktet. Men det var en
konsekvens av at de hadde etterlatt sin øverstkommanderende under
tysk kontroll. Det samme gjaldt den videre skjebnen til norske styrker i
Øst-Finnmark, som under hele felttoget hadde ligget i uvirksomhet. Regjeringen hadde før den forlot landet godtatt at styrkene skulle unntas
fra demobiliseringen. 224 Ruge og overkommandoen ønsket å opprettholde grensevakten av frykt for sovjetisk innmarsj, og på lengre sikt i
håp om at tyskerne ville la disse styrkene bli grunnstammen til en ny
norsk hær. Planene ble ikke noe av på grunn av tysk motstand, og
grensevakten ble demobilisert da tyskerne overførte styrker til ØstFinnmark i løpet av juli 1940.
I Sverige satt omlag 4900 soldater og offiserer internert utover sommeren, de fleste fra l. divisjon, og utgjorde et problem for regjeringen. I
Finland satt 236. 225 Både svenske og finske myndigheter ønsket å sende
de internerte hjem, etter at kampene var slutt. Etter initiativ fra Administrasjonsrådet forhandlet den svenske regjering direkte med tyske
myndigheter om vilkårene for hjemsending. Den norske regjering i London kunne ikke som krigførende offisielt godta at norske offiserer ble
sendt til Norge mot sin vilje, for å undertegne æresord eller gå i fangenskap, og rettet flere spørsmål til svenske myndigheter om saken. På den
andre siden ønsket heller ikke regjeringen at befalet fra styrken kom til
Storbritannia, hvor det ikke var bruk for dem. Regjeringens problem
bunnet altså i at de folkerettslige formalitetene den insisterte på slett
ikke stemte med de realitetene svenske myndigheter forholdt seg til.
Svenskene løste floken ved å sende styrken hjem, i tråd med ønskene til
Administrasjonsrådet og tyske myndigheter. De norske henvendelsene
ble ikke besvart. De internerte hadde ingen praktisk mulighet til å unnslå seg; så hjemsendingen var i praksis tvungen. Det var brudd på folkeretten. Administrasjonsrådet sendte kapteinene R. Heyerdahl-Larsen og
NS-veteranen, Odd Grahm til Halden og Magnor, hvor de i samarbeid
med tyske og svenske offiserer tok i mot 11 togtransporter i dagene 11.
- 24. juli, med i alt 3882 mann. Samtlige befal og menige måtte undertegne æresordet etter grensepasseringen, for å unngå å bli arrestert.
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Norske offiserer på Akershus etter felttoget .

De hjemsendte antok at tilbakesendingen skjedde med regjeringens
godkjennelse, og som en bekreftelse på at krigen var slutt. Hvordan
kunne en regjering som var i krig godta at dens offiserer ble sendt til
fienden? spurte de seg, og mente at de dermed sto fritt til å tre inn i de
stillinger som de som norske embetsmenn hadde krav på. I det Oslo
som de vendte tilbake til syntes krigen fjern . FD hadde vært i virksomhet uten brudd under hele felttoget, men underlagt Administrasjonsrådet, under navnet Hærens og marinens sivile administrasjon. 25. september 1940 fastslo den tyske Reichskommissar for Norge, J. Terboven,
at veien til karriere skulle gå gjennom NS, en nazifisert okkupasjonsstat
og tyske militære formasjoner, og avskaffet det norske forsvaret. Fra oktober 1940 ble departementet derfor omdøpt til Sivilforvaltningen for
Hær og Marine, og lagt inn under det nye Innenriksdepartementet,
hvor det lå til l. desember 1944, og deretter under Finansdepartementet for resten av krigen. Mange offiserer fikk stillinger der. Generalstabens krigshistoriske avdeling fortsatte også, men endret først navn til
Krigshistorisk Institutt, og deretter, i november, til Institutt for Historisk Forskning. En rekke generalstabsoffiserer fikk stillinger der. Oppgaven var å bevise at regjeringen hadde stått i hemmelig ledtog med bri-
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tene før 9. april. Offiserene ble pålagt å skrive fektningsrapporter, og
svært mange gjorde det. Jens H. Nordlie var med fra starten, sammen .
med kapteinene Vagn Knudsen og Jean Michelet fra hæren, og Karl E.
Johansen, John P. Øglænd og Rolf Scheen fra sjøforsvaret. Mange gikk til
det tidligere militære Norges Geografiske Oppmåling, som Paal Prisvold, Lars T. Heyerdahl-Larsen og Rolf Rynning Eriksen. En rekke offiserer fikk stillinger i Statspolitiet, Hirden, Førergarden, Frontkjemperkontoret, og etterhvert tyske militære formasjoner, da de kom i gang fra
tidlig i 1941. Arbeidstjenesten ga spesielt mange stillinger for offiserer,
særlig fordi forslaget om arbeidsplikt fra 31. august 1940 var undertegnet
av Ruges stabssjef, oberst Halvor Hansson, regimentssjef oberst Hans
Hiorth, oberst August Tobiesen fra FD, og generalstabsoffiser, oberstløytnant Johan Beichmann.og major Nils C. Bøckman. Forslaget var støttet av tyskerne. Både Tobiesen og Beichmann ble aktuelle som forsvarssjefer i London etter at Torp erstattet Ljungberg som forsvarsminister
sent i 1941. Men Tobiesen avslo å forlate landet, og havnet i tysk fangenskap sammen med Hiorth. Beichmann reiste og ble sjef for hæren.
De halvmilitære institusjonene ble redskaper for NS-styret, og ga det
respektabilitet. Det befal som bekledte stillingene i disse organisasjonene fikk stort sett ikke lov til å verve seg til fronttjeneste. De fleste av
de som forsøkte ble stoppet av Quisling. Blant disse var det flere som
etter krigen ble godkjent fordi de ikke hadde vært ved fronten, på tross
av at de gjennom sine stillinger og som offiserer hadde vært forbilder og
bidratt til rekrutteringen.
Offiserene går inn i NS
Det kan i ettertid være vanskelig å forstå hvor dramatisk de nye politiske realitetene ble oppfattet. Mye talte for at den norske nasjonalstatens tid allerede var over, 35 korte år etter 1905. Toppoffiserene bar
på hemmeligheter om den stille mobiliseringen, Laakes avskjed, kapitulasjonene, HOKs opprør i Tromsø og det etterfølgende æresordet, som
ikke kunne sies eller skrives, men som gikk lenger enn fordøyelsesevnen. Utgangspunktet var det konspirative mørket som omga mobiliseringssystemet, med dets sammenblanding av indre og ytre fiendebilder
fra før 9. april, og regjeringens doble nøytralitetspolitikk. Fienden ble
en annen enn den offiserene var forberedt på. Offiserene var bitre. De
følte at deres muligheter til å forsvare landet var blitt fratatt dem med
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forsvarskompromissene på 30-tallet, og at de var forrådt av regjeringen.
Mange hadde bare forakt til overs for britene. De hjemvendte offiserene
fra Sverige var så rasende på regjeringen, at til og med samarbeid med
fienden ble en slags protesthandling. Det skulle nå lite til før det raknet
i alle ender. Terbovens tale 25. september skapte klarhet om karriereutsiktene, og utløste et ras av innmeldelser i NS .
Tilsammen 1150 norske offiserer og befal av alle typer meldte seg
inn, svært mange i de første ukene etter Terbovens tale. Det representerte et dramatisk sluttpunkt i den utviklingen som offiserene hadde
vært igjennom siden 9. april. Nyere forsking har framskaffet materiale
som kan tallfeste omfanget. Av 12 231 befal av alle kategorier som etter
krigen ble gransket av Det centrale granskingsutvalg, ble 9179 godkjent
uten kommentarer, 569 ble godkjent med kritikk, 1072 ble forkastet og
118 ble innstilt til videre undersøkelser. 1298 ble ikke gransket, enten
fordi de ikke var befal pr. 8. mai 1945 eller fordi de var utenfor Norge
under krigen i 1940 og okkupasjonen. 10,09 %ble forkastet. I 48 tilfeller omgjorde FD vedtak om forkasting til godkjenning. I 11 tilfeller forkastet FD befal som hadde blitt godkjent. De 1072 som ble forkastet
fordelte seg på følgende grupper:
l. På grunn av innmeldelse/medlemskap i NS:
2. På grunn av tjeneste i AT (Arbeidstjenesten):
3. På grunn av innmeldelse/medlemskap i NS
og tjeneste i AT:
4. På grunn av unasjonal holdning forøvrig:
5. På grunn av passiv holdning under
mobiliseringen og krigen i 1940:
6. På grunn av arbeid for tyskerne el. i firma som
arbeidet for tyskerne:
7. På grunn av off.lkomm. verv, medlemskap
i lærerlaget, studiereiser til Tyskland m.v.:

496
101
56
66
88
222
43

Utover de 9179 som ble godkjent uten kommentarer, kan følgende detaljer nevnes:226
l . Godkjent med bemerkning om passiv holdning
under felttoget i 1940 og mobiliseringen:
2. Godkjent på tross av innmeldelse/ medlemskap i NS:
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3. Godkjent fordi de hadde fått ordre av Heimefronten
om å melde seg inn i NS, eller gjorde det i forståelse
med Heimefronten:
4. Godkjent på tross av tjeneste i AT fordi de hadde
fått ordre om det av, eller gjorde det i forståelse
med HF:
5. Godkjent på tross av manglende deltaking i 1940
pga. sykdom:
6. Godkjent på tross av arbeid for tyskerne
el. i firma som arbeidet for tyskerne:
7. Godkjent tross off.lkomm. verv, medlemskap
i lærerlaget, studiereiser til Tyskland mv.:
8. Godkjent med forskjellige andre bemerkninger:

21

49
14
166
26
25

I en undersøkelse av krigsskoleutdannede offiserer i sentrale stillinger
pr. 9. april1940, ble tallene høyere.227 Gruppen som ble undersøkt omfattet i alt 648 personer, definert ut fra kommando, stilling og gr"ad.
Før 9. april1940:
Medlem i NS , hird, sentralt verv i Samfundsvern, Leidang, eller
andre høyreekstreme grupper:
74, 11 ,4 %
Etter 9. april1940:
Medlem i NS, hird, førergarde, fronttjeneste, tysk
militær eller politi:
Viktige verv i okkupasjonsstaten som norsk politi,
Arbeidstjenesten, Sivilforvaltningen for hær og
marine, Institutt for Historisk Forskning:
Reiste/flyktet til Sverige/ allierte land:
I Tyskland (inkl. militære politiske fanger):

143 , 22,1 %
180,27,8%
205,31,6%

Godkjent for ansettelse uten merknad:
Godkjent med merknad:
Godkjent i alt:

312,48,2%
90, 13 ,9 %
402,62,0 %

Forkastet ved dom (inkl. påtaleunnl.) :
Forkastet ved gransking (men uten dom):
Forkastet i alt:

110, 17,0 %
18, 2,8%
128, 19,8 %
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Vi ser altså at medlemskap forekom i dobbelt så stor grad blant de
øverste offiserene som i hele befalsgruppen. Hver femte av offiserene
valgte okkupantens side i et tidsrom etter 9. april1940. Omtrent like
mange tok sentrale stillinger i nazistaten, og det må antas at de fleste av
dem hadde sine sympatier den veien. Tilsammen utgjorde disse nær
halvparten av alle, og gir grunnlag for å bruke betegnelsen «offiserspartiet» om NS. Hva sier tallene om forholdet mellom høyere og lavere
grad? Ikke en eneste general meldte seg inn i NS, i motsetning til hver
fjerde kaptein. Oberstene i infanteriet lå under gjennomsnittet, mens
rittmestrene i kavaleriet lå langt over. Høyest var tallene for eskadrenssjefer, kompanisjefer og batterisjefer i hæren. Hva med forholdet
mellom forsvarsgrener og våpenarter? Hæren hadde klart høyere tall
enn sjøforsvaret. Men innad i hæren var kavaleriet langt høyere representert enn andre våpenarter. 7 av 18 rittmestere meldte seg inn i NS, og
halvparten av de 18 ble forkastet. Blant hærens og marinens flyoffiserer
var tallene lavere enn gjennomsnittet. Helt annerledes var det med sjefspersonellet ved hærens og marinens skoler, hvor nesten halvparten
meldte seg inn. Som motpoler til infanteriets kompanisjefer kan vi se på
marinens skipssjefer, hvor bare 5 av 61 meldte seg inn i NS.
Tallene blant offiserene er langt høyere enn i andre yrkesgrupper.
Til sammenlikning utgjorde medlemskap blant alle embetsmenn og tjenestemenn i staten 5,6 %. For hele befolkningen utgjorde landssvik
"og NS-medlemskap i underkant av 3 %. Men for etater under Justisog politidepartementet var det også høye tall: For politiet 41 ,7 % og i
lensmannsetaten 28,9 %.
Blant de høye offiserene ble altså syv ganger så mange medlem av NS
som i den øvrige befolkningen. Det var et paradoks for en gruppe som
skulle lede befolkningen i krig, som selv hadde valgt væpnet forsvar av
landet som yrke, som var spesialutdannet for dette formålet og som hadde
avlagt troskapsed. I tillegg hadde de, i en tid med innskrenkinger, lyktes i
konkurransen om faste stillinger, og var blitt en militær og akademisk
elite. Stikk i strid med det man kunne vente var de altså langt mindre lojale overfor landets lovlige myndigheter enn den vanlige kvinne og mann.

Fra konspirasjon til kapitulasjon
Det fantes likevel en indre logikk som denne boken forsøker å vise.
Felttogets forhistorie tilbake til1814 gir elementer som langt på vei for-
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klarer den indre dynamikken bak sammenbruddet. Den moderne norske
militærbevissheten oppsto ikke i de heroiserte beretningene om 1808felttoget eller ennå tidligere. Det startet med nederlaget i krigen 1814,
da det norske offiserskorpset oppsto som en selvbevisst profesjon. Det
var en revolusjonær krig som startet under patriotisk patos. Til å begynne med var offiserene, og særlig hærens ledere ambivalente eller negative, fordi de ikke identifiserte seg med en borgerlig, norsk selvstendighetsbevegelse. Men så ble de revet med, bare for å oppdage at de ble
forrådt av Kongen og hans nærmeste under felttoget. Den militære tradisjon trenger helter, men det ble få helter etter 1814-felttoget. I stedet
ble det forræderianklager, avskjedigelser og dødsdommer, som fiendens
konge hindret eksekveringen av. Høsten 1814 var offiserene bitre og avmektige.
Etter 1814 ble revolusjonen avløst av karrieren. Etterhvert forsto alle
offiserer, også de som drømte om revansj, at den eneste veien til stillinger gikk gjennom fiendens kongemakt, som var påtvunget Norge som
landets egen. Den svenske Kongen ønsket å smelte Norge sammen med
Sverige. Stikkordet ble amalgamasjon . Ingen offiser i avansement kunne
unngå å forholde seg til det. Kongen satte dagsorden, og hans offiserer
måtte følge. De kunne være glade hvis de ikke ble tvunget til å delta i
demonstrasjoner mot Stortinget eller ved gatespektakler. Men med
sjefskommandoer kunne de ikke velge, de måtte konspirere. Konspirasjonen ble ett med profesjonen. Fjærprydede uniformsluer og gulldekor,
strålende sommermanøvre og kongelig staffasje gjorde nok inntrykk i
den stokholmske societet, men i Norge smilte folk litt av slikt. Det lå en
militær dobbeltmoral under, som alle forsto, men ingen snakket om.
Det endte med komplotter i 1884 og 1893, forræderianklager og avskjedigelser, som i 1814.
Først etter 1895 ble det mulig igjen å hente fram den militæ're patos
fra sommeren 1814. Fremragende radikale, militære ledere som Georg
Stang og Christian Sparre sto fram som talsmenn for en ny offisersmoral, med ny politikk, nye kunnskaper og ny teknologi som grunnlag.
Lykkejegere blant offiserene ble feid vekk, i det minste for en tid. 1905
ble offiserskorpsets beste år. Selvbevisste solte de seg en tid i ny troverdighet, inntil mellomkrigstidens offentlige fattigdom tvang dem til å
konkurrere seg i mellom om stadig færre stillinger, og skjerpingen av
klassekampen tvang dem inn i de gamle rollene fra før 1895. Det ble tid
for ubrukeliggjøring av mobiliseringsvåpen, hemmelige ordensvern i
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strid med Grunnloven, konspirasjon og statskupplaner som i 1893, og
høyreekstremisme, for mange. Så kom DNA, og alt måtte skjules også
innad i departementene. Skandalene lå på rekke og rad, og ingen visste
det bedre enn de militære selv.
De kollektive hemmelighetene skapte nervøsitet i korpset. Mange
karrierer sto på spill. I 1936 ble konspirasjonen oppdaget. Det uventede
skjedde: DNA inngikk kompromiss, og skandalen ble unngått. Men i
1938, da storkrigen pånytt banket på, forsto den militære ledelsen at
landet måtte skaffes en mobiliseringsordning som kunne brukes også
mot ytre fiender. For at mobiliseringen fortsatt kunne utføres ved indre
uroligheter og opprør, ble den planlagt som en stille mobilisering. Nå
var DNA orientert fra starten. Da 1940 kom hadde korpset delt hemmelighetene om sin historie med DNA i flere år. Offiserene var redusert
til en tjenende yrkesgruppe for den sosialdemokratiske stat, som de i
hemmelighet - kort tid før - hadde fryktet og konspirert mot.
I de lange linjene i tiden fra 1814 til 1940 dominerte den konspirative rollen. Bare i den korte perioden sommeren 1814 og noen år fra
1895 til etter 1905 var det samsvar mellom den offisielle forsvarsdoktrinen og offiserenes virkelige opptreden. Dette var perioden da Norge
hadde et ytre forsvar i egentlig forstand, med bred konsensus i befolkningen. I et slikt perspektiv var felttoget i 1940 en katastrofe, men ingen
uforklarlig katastrofe. Det regulære Forsvaret, med sin mobiliseringsordning og sine reglementer, gikk i oppløsning. I stedet fikk vi folkevæpning gjennom en irregulær, frivillig mobilisering, «et revolusjonært
opbud», som Ruge skrev, som brøt alle prinsipper for militær opptreden. Felttoget ble en folkelig protest, ikke bare mot okkupantene, men
også mot 'det militære og politiske systemet som hadde ødelagt landets
forsvar innenfra. I et retrospektivt lys kan antimilitarismen i arbeiderbevegelsen lettere forstås som forsvar mot en fiendtlig stat enn som årsak
til sammenbruddet. Felttoget ble i mentalitetshistorisk henseende en
gjentakelse av 1814. Mange offiserer mente at de politiske myndighetene forrådte hæren og lot offiserene ta smekken. Offiserene, som ut fra
sine kommandoer må søke maktens herre, byttet derfor side da den nye
herre lot seg søke. I 1940 sviktet regjeringen tre ganger. Først ved at den
i det avgjørende døgnet 9. -10. april ikke skapte krigstilstand, og andre
gang ved at den lot den militære ledelsen representert ved Laake ta ansvaret for dette døgnet. Det var politisk uærlig, sjofelt mot Laake og historisk svindel. Laake hadde siden 1938 forsøkt å gi regjeringen et for-
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svar. Etter felttoget sviktet regjeringen for tredje gang, da den bøyde seg
for Ruges mytteri, og dermed gjorde hans ordre til offiserene om å avgi
æresord mulig.
Den kollektive bitterheten etter å ha vært sviktet hadde offiserene
opplevd høsten 1814, da kongen og hans nærmeste forrådte hæren, og i
1895 da kongen lot sine trofaste, militære sjefer falle . I 1940 må denne
følelsen ha vært enda bitrere enn i 1814, siden den i løpet av så kort tid
rokket ved selve fiendebildet. Det var i virkeligheten en serie av kapitulasjoner under felttoget, først i sør og deretter i nord. To ganger utfordret den militære ledelsen regjeringen. Den siste, i nord, la grunnlaget for
en gjennomgripende moralsk, politisk og militær kapitulasjon under
resten av verdenskrigen, i form av æresord om ikke å delta i den videre
motstandskampen. Det var også Ruges fortjeneste . Han hadde full
støtte fra de fleste av sine kolleger, og fra hele den konspirative militærtradisjonen som hadde skapt dem.
Den lange veien tilbake
Utviklingen i offiserskorpset hjemme førte til alvorlige problemer for
norske myndigheter i Storbritannia, hvor man under general Fleischers
ledelse etablerte et nytt HOK. 228 Britiske militærmyndigheter la ikke
skjul på at man var lite fornøyd med Fleischer og HOK. Man konstaterte mangel på «security» og ville i det hele tatt ikke ha noe med dem å
gjøre og iverksatte militære operasjoner i Norge uten norske myndigheters kjennskap. Fra norsk side fikk man av samme grunn ingen kontakt med de øverste britiske militære som behandlet militære operasjoner. I stedet rekrutterte britene nordmenn til britiske avdelinger, som
ble sendt til Norge på operasjoner som britiske agenter. 229 Britenes misnøye var den virkelige grunnen til at Fleischer ble fjernet, og Forsvarets
Overkommando opprettet i 1942.
Den videre skjebnen til offiserskorpset i Norge faller utenfor denne
beretningen. Tross æresord bestemte tyske myndigheter likevel å internere offiserene. Rykter om internering sirkulerte blant offiserene fra
høsten 1941, da det var klart at felttoget mot "Sovjetunionen kjørte seg
fast og USA kom med i krigen. Det ble gitt flere advarsler til offiserene
om å komme seg unna. Noen ble arrestert i 1942 og noen tidlig i 1943,
mens hovedtyngden ble arrestert i midten av august 1943. Omlag 1300
ble internert i æresfangenskap i forskjellige tyske leire. Bare få deltok i
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motstandskampen. Men det må også nevnes at det fantes hederlige unntak av offiserer som gjorde fremragende innsats mot okkupantene og
NS. I siste del av krigen søkte endog enkelte tidligere NS-offiserer å bli
med i motstanden, særlig i Milorg, men vi finner også noen som ble med
i kompani Linge. Bare to av de tidligere NS-offiserene lyktes faktisk,
ved hjelp av naive og velvillige historikere, senere å omskape seg til
virkelige motstandshelter og endog motstandshistorikere.230
Da krigen var slutt skulle Forsvaret gjenreises. Det var praktisk talt
ikke noe tilbake av det gamle offiserskorpset fra 1940. Et møysommelig
arbeid startet med å sy sammen restene, dømme eller fjerne de som ikke
kunne brukes, og sikre at de som hadde innsett sine dumheter og feilaktige karrierevalg og i tide hadde skiftet side, ble beskyttet og kanalisert inn der man ønsket dem. Det var et intrikat puslespill, med mange
trekk, mottrekk og kompromisser. Det hastet. De politiske myndighetene trengte offiserer til Tysklandsbrigaden, som skulle stå under britisk
kommando, og de burde ikke ha for mange riper i lakken.
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160 A. Moland i Forsvaret. Fra leidang til totalforsvar, 1999, s. 95.
161 I TV-programmet «Hvorfor kom Norge med i krigen?» som ble sendt i
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www.larsborgersrud.no

369
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

209
210
211
212
213

Rapport fra major Munthe-Kaas, FKA, RA.
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skutt i forbindelse med bilen. Saken ble dysset ned og ikke undersøkt etter
krigen.
Denne og påfølgende rapport er sitert fra Gabrielsen, 1980, s. 67.
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Rapport fra kaptein J.H. Hellandssjø, 5. divisjon/5. distriktskommando,
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215 Fjeld, 1999, s. 54. Se major (R) Sven-Erik Grieg Smith: Kystartilleriet 100
år, HV-bladet l og 4/2000.
216 Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 5. mai 1900.
217 Sivilforvaltningen for hær og marine var navnet på det nazifiserte FD
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2 18 Borgersrud i Ugelvik Larsen (red).
219 Ruge 15.12.48, Den militære undersøkelseskommisjonen av 1946 (MU),
2504, RA.
220 Berggrav til Jens Hunseid 8.5.40, Pa 423, C, RA.
221 Berntsen, 1991, s. 540, Hartmann, 1971, s. 44. Berggravs referat av Ankers
beretning i Pa 423, B, RA.
222 Ruge, 1989, s. 184.
223 General Fleischer: Etterlatte papirer, Tønsberg 1947, s. 75.
224 Berntsen, 1991, s. 536.
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228 Rapport fra oberst Bjørn Christophersen «Ad London» desember 1946,
Pa 423 , C, RA.
229 I Special Operations Executive (SOE) hvor det under Norwegian Section
ble skapt en sabotasjeenhet med navnet Norwegian Independent Company No l (etter krigen kalt Kompani Linge), og den militære etterretningstjenesten Secret lntelligence Service, SIS.
230 Jens Henrik Nordlie og Rolf Rynning Eriksen.
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Militære forkortelser
HOK - Hærens overkommando
- Kommanderende general
KG
- distriktskommando, øverste regionale militære myndighet i komDK
mandodistriktet, ialt 6, som svarte til divisjonsområdene
ØK
- øverstkommanderende
- Forsvarsdepartementet
FD
IR l - Infanteriregiment nr. l
AR l - Artilleriregiment nr. l
DR l - Dragonregiment nr. l
tren

- materiell til transport av forsyning av ammunisjon, proviant

haubits
tennstempel

- krumbaneskyts
- del i sluttstykkelkilemekanisme som setter av patronens drivladning ved å slå mot fenghetten
- fjær som driver tennstempel
- for kanoner og haubitser betegnelsen på sluttstykket som
lukker kammeret. Tennstempel og stempelfjær er montert
sentralt i kilen, og blir automatisk spent ved at kilemekanismen åpnes

o.l.

stempelfjær
kile

Litterære forkortelser
AH
AN
d.avh.
h.oppg.
m.avh.
FHFS
FKA

HT
IFS

IP
MEW
NBL
NMT
NS

-

Bokverket «Arbeiderbevegelsens historie» (Tiden)
Bokverket «Aschehougs Norgeshistorie» (Aschehoug)
doktoravhandling
hovedoppgave
magisteravhandling
Forsvarets høgskole forsvarshistorisk forskingssenter (IfS)
Forsvarets Krigshistoriske Avdeling
Historisk Tidsskrift
Institutt for Forsvarsstudier (tidl. FKA)
Internasjonal Politikk (NUPI)
Bokverket «Marx-Engels-Werke» (Dietz)
Norsk Biografisk Leksikon (-1969)
Norsk Militært Tidskrift
Norges Sjøforsvar

www.larsborgersrud.no

372
NTF
NFAH
NTfS
Samt
U iT
UiB
UiO
KIN
NA
NIK
NF
O. i
SN

SÅ
VFH
VMF

vv

-

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens historie
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Samtiden
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Bokverket «Krigen i Norge» (FKA/Gyldendal)
Norsk Artilleritidsskrift
Bokverket «Norge i Krig»
Norges Forsvar
Operasjonenene i ... (distr.), bind i KIN
Bokverket «Norsk historie>> (Det Norske Samlaget)
Sjøfartshistorisk Årbok
Bokverket «Vårt folks historie>>
Bokverket «Våpen mot folket>> (Forlaget Oktober)
Vårt Vern
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ET KORREKTIV TIL den offisielle forsvarshistorien. Det militære forsvaret skal være et forsvar av landet. Det kan være
riktig å minne om at det ikke alltid har vært slik. Under 18oo-

tallet lot militærledelsen seg bruke av den svenske kongemakten mot de nye nasjonale og sosiale bevegelsene i Norge.
l1905 sto marineledelsen splittet mens landet var på randen
av krig. 1917-1940 forberedte man seg på å slå ned arbeiderbevegelsen, med ubrukeliggjorte mobiliseringslagre, hemme-

LARS BORGERSRUD

lige, grunnlovsstridige ordensvern og egen, stille mobilisering.
Mobiliseringskaoset og sammenbruddet under felttoget i 1940
ble resultatet. Mange av offiserene gikk deretter inn i NS og til

(f. 1949), statsstipendiat, stillinger i okkupasjonsstaten.
dr. philos og historiker i
Konspirasjon og kapitulasjon er en bearbeiding og utvidelse
moderne historie, har særlig av Lars Borgersruds bøker: Stille mobilisering, Den hemmelige
hatt norsk militær- og krigs- hæren, l tilfelle opprør, Unngå å irritere fienden , og artikkelen «Er
historie som forskningsfelt, du blitt gær'n Ljungberg?».
og har utgitt flere bøker og
avhandlinger som har kastet
«vi skal være glad for at vi har en militærhistoriker i Norge
nytt lys over norsk hi storie i
som med så stort talent våger å stille vedtatte sannheter på
tilknytning til den annen
hodet» HANS FREDRIK DAHL , DAGBLADET
verdenskrig. Hans seneste
utgivelse er Vi ville ikke ha «til glede for den interesserte leser og til inspirasjon for fortdem. Statens behandling av satt debatt om disse spørsmålene»
de norske krigsbarna (2oos).
PER OLE JOHANSEN, KLASSEKAMPEN

«ved å trekke linjene tilbake til 1814 og gi en omfattende
beskrivelse av forsvarets utvikling i de 150 å rene fram mot
den store krigen, har dette arbeidet fått en viktig ramme og
en sammenhengende og omfattende presentasjon som gjør
Konspirasjon og kapitulasjon til et verk man ikke kan komme
bort fra i norsk historieformidling»
SVEN EGIL OMDAL, STAVANGER AFTENBLAD

«Konspirasjon og kapitulasjon er meget godt skrevet, den inneO MSLAG EXIL DESIGN

Omslagsi llustrasjonen bygger på
foto av Herman W ika, av tyske og

holder en lang rekke interessante hendelser og trekk»
BJARTE BOTNEN, VÅRT LAND

norske offiserer på kurs i Norge
vi nteren 1939-40.
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