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Du regime er

KQmmanderende .general R~ kom for 8 dager .
siden til Nord-Norge og har nu sammen mea sjeten for 6. dlvl
sjon, general Fleischer, ,organisert forsvaret av denne lands
delen. (rt,neral Ru~e overtok stillingen som·kommanderende gene
ral i den vanskellgste peri'ode 8V landets hi torie og ble stil
let overtor en ul~selige oppgave. M~n.gener81 Ruge n~lte ikke
at By~~likk m~d a organisere forsvaretosa godt det overhodet
var mulig og a le,de torsvaret pe. den mateo som var mullg•.

Norsk elegrambyra har hatt en samtale med gene
ral RuC~ og b~dt ham gi en oversikt over kampene i 'Sor-Norge

Ger:eralen svarer! .
Du det tyske overfs11 ble satt 1 verk var sj~

forsvaret (marinen og kystfestningene) mobilisert og hadde ~rt

det slden .september" idet dog minesperringene dessverre ikke 0

var etabIer~. B~r~sett fra dette var denne del av forsvaret vert
altsa i orden,' ~vet og k1art til strid sa langt man kan bruke
a~ike uttry~k med det 1i1le ,og .delvis fore1dede utstyr vi hadde. "

AIle vet at disse ledd i forsvaret gjorde sin
plikt. O~ pa en mate som vil' ga over i historien. Andre kan be
dre enn meg skildre sj~forsvarets heltemodige undergang.'·

For hreren Is forholdene helt anderledes an enn
for sjBforsvaret. Burtsett fra et par bataljoner som var satt
o p som nBytralitetsvakt var hreren ikke mobilisert. '

Forst da marlnen og kys~festningene allerede
var i kamp tirsdag morgen gikk det ut ordre om delvis mobili
sering av hreren. O~_ .denne ordre hadde ikke en gang frem tll
alle aVdelinger. D n eneste underretning om mobllisering som
landet fikk aar dartor .en bemerkning i utenriksministerens ra
diotale tirsdag morgen, hvor han fortalte at mobiliseringen var
satt i gangr Dg denne meddelelse ble straks etter dementert fra
O~lo kringkaster, som i mellemtiden var kommet under tysk kon
troll .. .

Me s dette foregikk hadde tyskerne alIt satt seg
1 esiddeise av samtlige arsenaler i Sor-~orge og en stor del
av vare mobiliseringsplasser og beholdninger. ,De i"wdde allerede
besatt varekringkastere og brutt alle viktigere telegraf- og te
lefonforbindelser. Overk~mmandoent samtlige 5 sldlige divisjons
kommandoer og en rekke reg~entsstaber, hadde mattet rOmme sine
standkvarterer. deres mobiliseringsarkiv var i tyskernes hend ·

Dermed var en ordnet mobilisering av booren 1 .
S~r-Noree umulig. '.

,

:.: Me•• hvorledes kunne det norske forsvaret sa
klare a ta OPP kampen mot den overmektige fiende?

r Det 80m hendte i de f~rste 48 timer er e~¥
tor en star del uklart •. H handlet etter eget 0
grunnlag BV det han vis te, eller om ottest 1 e te 0
tuasJonen•.



- Det var mange begivonheter Born den almlndell'
mann ikke kunne forsta?

- Under disse torhold er det to larllg at e
og der hendte ting 80m ikke burde hendt. Jag vet f em e
lite til a turde d6mme, det far bil fremtiden
het her. Jag vil 1m d ertid er 1 a t at
hvor jeg virkellg k e te det som e d a,
strid seg. 0 den bet 18 e e er
ate punkt ble kje t a i 0
og ~e den gje em. 0 d

plasser og beholdninger i behold s6kte a mobil1sere etter
planene, flere av den ble hindret i dette ved tyske bombean
grep mot magasinene. t.ek • pa E erum~ Hel~ulandsmoen, H 18
moen. nw.~e steder forstyrret tyskerne mobiliseringen ved a
st6te trem mad avdellnger pa biler. .

Rusultatet ble at i hele Sex-Norge, bare avde
lingene pa Voss f4~ divisjon} 0c i Roms a1 (I. R. 11) kunne
gjennemf~re en noenlunde ordnet mobillsering,

Over alIt ellers var man henvist til Improvi
sasjoner: de aVdelinger og enkeltmeon som ikke allerede var i
tyskernes makt, pr~vde a samle seg og matte slass mens de gjor
de dette. Allerede tirsdag formiddag var slike lso1erte smA
strider i gang rundt om i landet. Jeg nevner eksempelvis jager
~ingens tapre d~dsk~mp ved Fornebu flyveplass og strlden pa
Midtskogen ved Elverum hvor en s8mmenrasket flokk av garde
rekrutter, ml1itffirarbeidere og frivl11ige stanset en tysk mo
torstyrke.

Disse isolerte stridshandlinger fortsatte med
~kende heftighet i de f~lgende dbger. sttuasjonen fortsatte

o -for5vrig a ~re uklar.
De jeg overtok kommandoen 11. april visste over

kommundoen bare dette:
Hundt om Oslo, fra Eidsvoll i ~st til Sollih~gda

i vest s5kte spredte norske avdelinger a de~~e epp for de tyske
fremstOt. V d Elverum samlet 8vdelinger av I. R. 5 seg. Om vi
hadde noen styrker i Glommendalen ved eller nedenfor Kengsvinger
var uklart. M~n antok det matte finnes norske styrker i Ostfold
men visste det ikke, - telefonforbiddelse dit kunne ikke skeffe
Om forholdene i T lemark, pa S~rlandet, ved Stavanger og i Tr -

, delag fantes ingen opp!ysninger. Derimot visse man at 4. di~l

sjon s5kte a mobilisere pa Voss og I. R. 11 i Romsd~g

F~rst i l~pet 8V en ukes tid - tildels f~rst

etter ennu lengere tid - fikk vi, ad omveier og gjennem utsendte
offiserer greie pa at isolerte deler BV 1. divisjon ste ved Mysen,
av 3. divisJon i Setesdalen og ~st for stavanger og av 5. divi
sjon ved St~ren og i Iildtr~ndelag. Hvor store disse styrker var
og hva de hadde av vaben og ammunisjon var fremdeles uklart.

Nar overkommandoen visste sa lite viI De fersta
at de enkelte lokale sj6fer visste ennu mindre. Rykter BV aIle
SIde var i om16p, Oslo kringkaster arbeidet systematist p8 a
forvirrlngen, var egen regjerings meddelelser nadde ikke ut 0 e
landet.



slag.

I Nord-Norge aa situ8sjonen alt fra fOrst a
forhapningsfull ute Den tyske styrke i Narvik var isolert, 6
divisjon var pa forhand delvis mobilisert, under en handlekraf
tig sjef.' Det var ingen grunn til engstelse her. Og vi hadde tor
Ovrig ingan midler til a hjelpe Nord-Norge sOrtra~ General 1e1-
scher fikk forelObig greie af~rene de~. .

· Det gjalt na a s~ke a beholde tast fot et sted
i S~r-Norge, og de forirlnsvis i Tr~ndelag, hvor det burde ~~e

lettest for de al11erte a gripe inn. All1ert hJelr i stort om
fang ble straks lovet. Det gjaldt ns a holde det gaende og dekke
TrBndelag mot s~r innti! hjelpen kom.

Med de svake og improviserte 8vdelinger vi
hadde, praktisk talt uten artilleri, var det ikke a te ke p8 a ta
opp noen avgj5rende strid fOr de al1ierte korn til hjelp. Vi matte
prBve a holde det gaende ved a stanse i en stilling til tyskerne
ble for sterke dar. Og sa flytte bart og langt bakover til en ny
stilling og gjenta apillet der. Og sa fortsette pa denne mate sa
~enge inntil allierte trapper kom.

Fa den mAten om vi pa Ostlandet til a kjempe
i en rekke stillinger bak hinann n, tra Eidsvoll - Ewrestua -
S llih6gda bakover til Dovre, idet vi etter han n trakk over til
Ostlandet de avdelinger vi kunne ta fra Voss og fra Romsdalen

Det ble et uavbrutt kapplBp mad tiden, pa den
ene siden, tyskerne som presset pa stadig hardere, pa den annen
side de allierte som skulle kamme til hjelp.

Det ble 3 harde uker for de svake norske trop
per som kjempet uavbrutt, dag etter dag, natt etter natt, uten re
server, allti i forreste linje. mot tungt artilleri. etridsvogner
og et overveldende press BV tyske bombefly som vi absolutt int
hadde a sette imot, ikke panservernskyts., ikke luftskyts og ikke
jager~ly.

- Hva sier De am de alliertes hjelp?
- I tre uker klarte vare aVdellnger oppgaven,

de allierte begynnte til s~utt a komme og i slikt omfang at jeg
kunne ala fast at krisen na snart ville ~re overvunne~. ar og
de all·iertes operas jon mot Trondheim kunne snart begynn~. Pa det e
tidspunkt korn de alliertes beslutning om forel~big a trekke seg
tilbake fra S~r-Norge og TrBndelag.

Beslutningen ble tatt ut fra overvelelser som
jeg ikke ken tale om her, den var nok vel overveiet.

Men for den norske ~r var beslutningen at

Vare trapper var pa forhand ut J~~t~. va e
munisjonsbeholdninger var s unnet inn, lett alene 0 error
dig ~kende tyske press kunne vi intet ut et ~

Det var en bitter t d tor 0
skje mest for meg som 1 di e t e er d· e
oldater 80m al1ti he e gt m g 0 8

S k. en det er 0 3 Qm e 81
i en 8 emmer a som a ed 3

om e 6a og me~

e1 e e
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arbeldere o.s.v; Bare vi som har stAtt midt oppe i det vet hva
aIle disse har slitt og hva de har prestert, hver pa sitt omrade.

Tenk pa hva slags hrer dette egentlig var. ut av
Oslo str~mmet f.eks. hundrer av menn som ikke kunne mobi11seres
fordi tyskerne sto i Oslo. De samlet seg om en eller annen til
feldig befalingsmann og ble til et "kompani" , de traff andre l1g
nende flokker fra andre kanter av Ostlandet og ble til en "batal
jon~ under en eller annen offiser som tok ledelsen o~s.v.

Tilfeldig samlet infanterister, artillerister,
matroser og flyvere i samme kompani~ tilfeldig utstyrt med biler
og chauff~rer som de hadde fatt Gud vet hvorfra, ble disse avde
linger etter hvert til stridsgrupper. Intendantur ble improvisert
og skaffet· mat ~ konene pa gardene kokte og stelte f.or de_tl. Sani
tet hadde vi intet av, det sprang opp av jorden under energiske
og initiativrike legers oppfinnsomme hender.-

- Har De noen spesielle minner fra disse kamp-
dager?

- Jeg husker et.sykehus jeg bes~kte i Gud
brandsdalen, stort, fullt belagt og ganske vel utstyrt. Sjefen
fortalte meg a~ han hadde startet 14 deger i forveien pa et vei-'
kryss i Eidsvoll, sivil og med en eske globoid i lammen. Flittige
hsnder, initiativ og arbeidsglede hadde skapt resten.

Jeg husker Dombas jernbanestasjon, bombet hver
dag, brent, Bdelagt, .jernbanen og telegrafen brutt hver ettermid
dag, reparert pa ny hver kveld av de samme utrettelige menn,-i
drift igjen hver natt. Med livet i hendene, uten s~vn gjorde dis
se mann sin gjerning, anonrme, ubemerket. Men aldri skal qe bli
glemt av noen av ass som sa dem.

\

Jeg minnes de militffirarbeidere som fikk ge~r i
hand for f~rste gang den fBrste natten pa Midtskogen og stanset
tyskerne der, selv forbauset over a vrere soldater •. D', seige, op
lanske eskadroner som dekket englendernes tilbaketog ved Tretten,
til de selv ble opslukt av tyskerne "a splendid regiment tt som den
engelske sjef sa. '- Jeg husker "SBrkBdalske skil~perkompani", .
flyktninger fra Oslo som hadde truffet hverandre i Nordmarka pa
vei- nordover og plutselig dukket opp som en hard O€. samme.nsveiset
biokk. Jeg husker vare flyvere som lurte seg frem med sine gamle
Fokkere og Mothfer, forbi og innimellem de hurtiggaende tyske
fly, allti rede til a ta en h~ilken som heIst risiko. .

4. brigade - vestlendingenes - fire dagers' blo
dig og selvoppofrende strid ved.Tonsasen, en strid som bandt store
tyske styrker og derved lettet stillingen i GUdbrandsd~len, mens
de engelske tropper ble landsatt i Romsdalen.

Hegra fort - en gammel-nedlugt skanse, som
holdt seg en maned, mel en tilfeldig besetning av menn som hadde
sarolet seg der og ikke ville gi seg. Jeg minnes mine "reisende"
offiserer som hver dag ble sendt dit hvor det mest knep, alIt!
i lIden, der det var farligst, h~yskolestudentene fra Trondheim
som arbeidet som frivillige i SBr-Tr~ndel~gt den gamle drosje
chauffBren som tilfeldigvis var kommett11 a kJOre seg den f~rste
dagen og 80m deretter·ble hos oss og senere la pa veiene nett 08
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sa forvel til
dot en gamme 1
igjen?

Og vi kqmmer -,igjen!

Jeg husker de r~mte gymnasiaster som gjorde
ordo~anstjeneste, og alle de tapre kvinner som fulgte oss som
sykepleiersker, telefonistinner, lotter o.s.v., en nattlig
kaffekopp i en bombet lottestasjon, en ung pike i skibukse som
ekspederte i en brennende telefonstasjon O,.S.V.

Og jeg sier til meg selv: La 'ga, at meget kunne
V'mrt gjort bedre, at noen sviktet' som man kunne ventet merc. av,
at mange viste at vi ikke var innstillet pa krig. Men allikevel~
I disse ukene vokste min tro pa vert folk, pa offerviljen, pa
seigheten, pa tro og tillid. Jeg har ·truffet den samme trc og
vilje her 'nord, bade blandt dam som h~rer hjemme her og blandt
dem s6tfra 80m er kommet hip oPP for a fortsette striden pa ny.
Jeg har sett at dette folk !kko viI d~ .

DB jeg ,forlot mitt siste kvater der sBrpa, og
den brogede flokk som hadde hjulpet meg der, var'
telegrafarbeider som sa 'til meg: Dere, kommer vel, .

dag i mitraljBseild og bomberegn, allti like bli og st~ pa
rattet.
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Kommanderende admlT&l forteller.
~--------~~--~-----~~-~---~-~--~

11/5 - 1940.

Marinens overkommando har na slatt oPP sitt
hovedkvarter i det frie omrade og leder operasjonene til sj6s
derfra. I Nord-Norge er 3. sj5forsvarsdistrikt organisert og
samarbeider med hreren og med de a~liertG sj~stridskrefter.

Norsk Tolegrambyra har hatt en s~tale med
kommanderende admiral Diesen, som har gitt oss n oversikt over
dot som er skjedd de forsto uken ottor det tyske overfellet.
Han forteller nBkternt og rolig om marinens og kystbefestnin-

ogenes kamp mot den tyske overmakt, mGn han gjBr oppmerksom pa
at fra flere avsnitt mangler en sikre etterretninger. Dette er
saledes tilfellet med kampene i Trondheims- og Stavangeravsnit
tot, og en savner ogsa viktige detulj~r fra kampen8 i Oslofjor
den.

Admiralen forteller at meldingen om at tyske
fart~yer var pa vei inn Oslofjordens m\mning kom tidlig natten
til den 9. april. Senere ble det m01dt at Bo1rerne og Rauer var
i kamp med endel stBrrG og mindrc fartByer. Vreret var usiktbart,
sa pa den maten hadds tyskerne ogsa h~ll med seg. I ly av m~rket
ble det mulig for tyskerno a foreta on landstigning, slik at
Rauer bI·:: tatt i IBpet av natten. Bolrerne: holdt. Ved Oscarsborg
kom dct til livlig kemp, og de op~lysninger vi har derfr6 gar ut
pa at slagskipet "Gneisenau" pa 26 tuscn tonn ble senket av tor
p~dobatteri8t. Den ble satt pfi grunn foran Oscarsborg, kom i
brann og skal ~ro glidd av grunnon og sunket. En mindre krysser
skal Vffire senket utcnfor festningen av vert artil18ri. Vi vet
ikke sikkert hvilken bat det er, "Blucher" har vrert nevnt.

Samtidig som dette gikk for seg, - gikk det at
par norske farttsyer inn til Horten, og "Olav Trygvason" korn i
kamp med dem og senket et par mindre fartoyer. Ut pa morgenen
ble Horten besatt. Tyskerne sendte et ultimatum. Det gikk ut pa
at dersom stedet ikke ble overgitt ville bJen bli bombet fra
luften og fra et par kryssere. Det fantes ingen torsvarsmulig
heter lengere. Tyske tropper var Iandsatt, "Olav Trygvason" var
skadet og under reparasjon, byen var apen. - Under disse forhold
ble byen overgitt.

Oscarsborg holdt stand mot overmakten tirsdag,
men festningen ble etter hvert bombet sander 08 sammen - dels
fra_luften, dels fra fartoyer. Vi vet ikke n5yaktig hvor lenge
den holdt seg, men det er sikkert at Oscarsborg bet godt fra
seg. Dersom ikke det hadde ~rt tilfellet ville det nok gatt enda
verre inne i Oslo. Antagelig torsdag Var sjBveien til Oslo spen
for tyskerJ.le.

- Det har ~rt meget snakk om de manglende min 
sperringene i Oslofjorden, hvorden henger det egentlig sammen me
den aaken?

- Da overfallet kom, var minesperringene 1
lagt ute En nOytral stat har Jo ikke lov til a egge ut mi
ute~ a notefisere det. Baken var oppe til be~~6~._~

t n e or e t
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var notefisert. Men det lot seg neppe gj~re a fa lagt ut minene
pa det tidspunktet, og selv om de var blitt lagt ut, ville det
knapt nok ha kommet til a spille noen stBrre rolle, su godt som
tyskerne var utstyrt med minesveipere og paravaner (enslags sne
plog roran baugen som kapper minene og skyver dem vekk fra bau
gen) •

Da krigen kom, fortsetter admiral Diesen, Is
endel smabater spredt langs kysten som nBytralitetsvern. Noen
konsentrasjon av styrkene vare ble det ikke tid til. Etter hvert
som vare sma fart~yer ble lens for kull og vann og ikke kunne
unnga bombingen, ble de senket av vare egne mannskaper for at de
ikke skulle falle i fiendens hender. Dette var saledes tilfelle
med tre torpedobater.

I Kristiansand kom overfallet utpa morgensiden
den 9. april. Det fBrste angrepet ble godt avvist med tap for
fienden av iallfall en krysser, - sannsynligvis "Ka~lsruhe".

Tyskerne trakk seg tilbake etter det fBrste angrepet. Men sa er
det inntruffet noe sam inneholder en mystifikasjon vi enda ikke
har fatt oppklart. De tyskerne kom tilbake et par timer senere
er de sannsynligvis blitt tatt for alliert unnsetning og har
fatt ga inn. - . De ~rmere omstendigheter omkring dette fo~hold

kjenner vi enda ikke til. Kristiansand falt tirsdag formiddag,
men dersom det ikke hadde inntruffet en mystifikasjon her hudde
festrtingen kWUlet fortsette kampen.

Om det sam er hendt i Stavanger vet i ingen
beskjed. Vi vet bare at jageren tt~ir" har senket et tysk tran
sportskiF, men deretter ble den rammet av en bombe i maskinrum
met og matte settes pa land med 10 arepte ombord.

I Bergen fant overfallet stdd mellem klokken
et og halv to om natten. Det ble tid til a legge ut endel miner,
og det sinket innlBpet et par tre timer. Tyskerne sveipet opp
minene med to satt minesveipere. Forholdene i Bergensleden ligger
slik an at festningen ikke kan ta til med a skyte fBr angriperne
er noksa nrer innpa, men vi maktet a gi en krysser £re fulltreffere
sa den ble sterkt skadet. Den skal senere sammen med en annen
krysser ~re·senket under e~ engelsk luftbombardement. Et ammu
nlsjonsskip som Ia ved Skoltegrunnskaien ble senket ved engelsk

ombing dagen etter. Angrepet ble sa dristig utf~rt ved stup
flukt. Det tyske mannskapet ombord pa ammunlsjonsskipet ropte
"heil Hitler", da de trodde flyet var skutt ned. Det gikk. helt
ned til skipet f~r bomben ble kastet, og det ble en fulltreffer
som rystet hele bydelen. Flyet selv ble slengt rundt i luften
under virkningen av den voldsomme eksplosjonen som fulgte, men
det kom seg uskadd vekk.

o .
Etter angrepet pa Bergen var fullfBrt trakk

yare fart~yer seg nordover og s5rover til Sognefjorden og Hur
dangerfjorden, der det ble etablert bevo~tningstjeneste. S ~

forsvaret sikret Sogn og Hardanger under mobil1seringen av
landstyrkene. H~rdungerfjorden var mest utsett, og der sOkte
a etablere en ytre sperring ved torpedobater 08 kano er om
tatt iland fra ooen av fart6yene. Dessuten og a ed
ble stjalet fr~ LerOy fort, som ar det s~ndre
og var blitt be att a t erne

•
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- Det hOrer stygt ut?
- Ja, det henger slik sammen etter de beretninger

jeg har fatt, at endel av bevoktningsfartOienes basetninger gikk
ut til fortet, demonterte hele gre~a og tok det med seg. De tys
ke kanonene ble montert pa lastebiler og inntok stilling pa lan
deveien pa begge sider av Hardangerfjordens ytre del. Det ble
flere harde trefninger inne i fjordene - blandt annet i Toka
gjelet innenfor Nordheirosund i Hardanger og i Uskedalen. I To
kagjelet tilintetgjorde vi en tysk motorsykkelpatrulje og tok
godt med materiell og to fanger. Selv mistet vi under disse
trefningene torpedobaten "Stegg" og motortorpedobAten "Sel", men
uten at det gikk noen menneskeliv tapt. - Mineleggeren "Tyr"
senket en tysk motortorpedobAt, og en tysk armert traler ble
skadet og satt pa ltind. - Tidligere var to store fiendtlige
handelsskip erobret av vare stjrker i HardHngerfjorden deriblandt
en fulllastet ti tusen tonn malmbat.

I Sognefjorden ble jageren "Garron borobet av fien
den. Den kom i bfand 0B ble Iandsatt. Besetningen ble berget.

Da det ikke var flere oppgaver a lOse i Sogne
fjorden og Hardangerfjorden ble de fartByer som var igjen truk
ket v8kk i god behold.

Marinens fly pa Vestlandet tok straks ved krigs
utbruddet inn i fjordene. Saledes ble det meste uV materielret
fra flystasjonen i Bergen med maskin?evrerer og runmunisjon reddet
rett for nesen av tyskerne. Flyene vare utfOrte flere veIlykte
speidertokter over de fiendtItge stillinger, blandt annet i Sta
vanger- og Bergens-avsnittet. Tyske ~ater utenfor kysten og
tyske befestningsarbeider i Hardangerfjordens munning ble bom
bet. - Like f~r vi trakk os~ tilbake fra Sognefjorden sendte
tyskerne frem et par norske mineutleggere som var tatt i Bergen.
D ble str&ks bombet &v vare fly, den ene ble senket og 30 tys
ke fanger ble tatt.

I et avsnitt utmerket ~rlig jageren "Sleipner"
seg. Det Iyktes den bl. a. a skyte ned 4 - 5 tyske fly, og den
var stadig ute i harde strabaser. Jeg sa den selv da den rauste
avsted ut over fjorden omsvermet av fiendtlige fly. Bcmbene
faIt rundt omkring den og somme tider v~r den helt borte i sjB
sprBytet, men den ble ikke truffet. Den fikk stadig utfOrt sine
0Fpdrag og kom tilbake i god behold, mJn det slet hardt bade
pa besetnin en og pa baten. Engelskmennene var ville av begel
string for "Sleipner"s bedrifter.

I Romsdalsfjorden ble en av vare torpedobater
bombet og senket. Ogsa i dette tilfelle kom besetningen seg unda.

Fra Agdenes Lar jeg ineen sikre etterretninger
Det foreligger bare det faktum at tyskerne korn sec forb!. De
gjorde landstigning og festningen ble tatt i ryggen.

Nordpa foreglkk kam~ene i Narvik, der vi led
de st~rste tap. De to gamle panserskipene "Eidsvoll o~ ffJorge
ble senket. Dot sies at at avo dem fikk senket den angripande
Jager og at en annen Jager bla sterkt skadet. Datal ena ~ a
denne kampen har vi ikke, og vi vet ikke med 81 ker at h 0

omange av gastene vare omkom



- Det h~rer stygt ut?
- Js, det henger slik sammen etter de beretninger

jeg har fatt, at endal av bevoktningsfart~ienesbesetninger gikk
ut til fortet, demonterte hele gra a og tok det med seg. De tys
ke kanonene ble montert pa Iastebiler og inntok stilling pa lan
deveien pa begge sider av Hardangerfjordens ytre del. Det ble
flere harde trefninger inne i fjordene - blandt annet i Toka
gjelet innenfor Nordheims~~d i Hardanger og i Uskedalen. I To
kagjelet tilintetgjorde vi en tysk motorsykkelpatrulje og tok
godt med materiell og to fanger. Seiv mistet vi under disse
trefningene torpedobaten "Stegg" og motortorpedobaten "Sel", men
uten at det gikk noen menneskeliv tapt. - Mineleggeren "Tyr"
senket en tysk motortorpedobat, og en tysk armert traler ble
skadet og satt pa l~nd. - Tidligere var to store fiendtlige
handelsskip erobret av vare st.)Trker i HardHngerfjorden deriblandt
en fulllastet ti tusen tonn malmbat.

I Sogn8fjorden ble jageren "Garmn bombet av fien
den. Den korn i b~and oB ble Iandsatt. Besetningen ble berget.

De det ikke var flere oppgaver a IBse i Sogne
fjorden og Hardangerfjorden ble de fartByer som var igjen truk
ket v8kk i god behold.

Marinens fly pa Vestlandet tok straks ved krigs
utbruddet inn i fjordene. Saledes ble det meste 6V materielret
fra flystasjonen i Bergen med maskin~e~rer og ammunisjon reddet
rett for nesen av tyskerne. Flyene vare utf6rte flere veIlykte
speidertokter over de fiendtIige stIllinger, blandt annet i Sta
vanger- og Bergens-avsnittet. Tyske bater utenfor kysten og
tyske befestningsarbeider I Hardangerfjordens munning ble bom
bet. - Like f~r vi trakk oss tilbake fra Sognefjorden sendte
tyskerne frem et par norske mineutleggere sam var tatt i Bergen.
n ble str&ks bombet &v vare fly, den ene ble senket og 30 tys
ke fdnger ble tatt.

I et avsnitt utmerket Sffirlig jageren "Sleipner"
seg. Det lyktes den bl. 8. a skyte ned 4 - 5 tyske fly, og den
var stadig ute i harde strabaser. Jeg sa den seIv da den rauste
avsted ut over fjorden omsvermet av fiendtlige fly. Bombene
faIt rundt omkring den og somma tider V8r den helt borte i sjB
spr~ytet, men den ble ikke truffet. Den fikk stadig utf~rt sine
0Fpdrag og korn tilbake i god behold, IDJn det slet hardt bade
pa besetningen og pa. batan. Engelskmennene var ville av begel
string for "Sleipner"s bedrifter.

I Romsdalsfjorden ble en av vare torpedobater
bombet og senket. Ogsa i dette tilfelle kom besetningen seg unda.

Fra Agdenes har jeg ineen sikre etterretnlnger
Det foreligger bare det faktum at tyskerne kom sec forbi. De
gjorde landstigning og restningen ble tatt i ryggen.

Nordpa foreglkk kam~ene i Narvik, dar vi led
de st~rste tap. De to gamle panserskipene "Eidsvol1 OF f'Jor e
ble senket. Dot sies at at av dem flkk senket en grI e
Jager og at en annen Jager ble sterkt skadet De 1 e e
denne kampen har vi ikke, og vi vet lkke mad s1 ke at

omange av sa tene vare a om



La meg ogsa nevne den gamle jageren "Draug",
sam korn seg vekk fra Bergen og senere senket et tysk trans
portskip. D~n berget endel av mannskapet og tok dam med seg som
tanger til Engl nd.

~ . Det har ~rt en hard tid, slutter admiralen.
Vare offiserer og vare mannskaper kan ikke roses nok for sin
holdning, og sijBnt vi har tapt meget, er stemningen fremdeles
den beste. Det er godt to i karene. Det samme ken en si am s1
vilfolket - ikke minst nar det gjelder kvinnene. - Jeg husker
srerskilt telegrafbetjening og lotter i Molde. De var pa plass
am bombene sprang rundt omkring. Maken til kjekke jenter har
jeg ikke truftet. 00 sa flyverne. De er na i fullvirksomhet i
det frie omrade. De har deltatt i kampene pa Narvikfronten og
kastet sine 250 kilos bomber og de kunne se at tyskerne hadde
respekt for dem. Men alt dette bI1T jo et kapitel for seg selv
senere •
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Redegj~relse fra fungerende sjef for hrerene

f!l!~~~~~

En representant for Norsk Telegrambyra be for
leden dag den fungerende sjef for hrerens flyvevaben 16fte litt
pa det s15r sam hittil av eode militrere grunner har innhyldet
det norske flyvevabens innsats.

F5rst am begivenhetene den 9. april am morgenen!
Det var t forteller han, klokken halv tre am mor

genen at vi pa Kjeller fikk den forste melding oroat tyskerne
var i ytre Oslofjord og i ferd med a forsere seg innover. S~ei

dervin~en pa KJeller, sam jeg var sjef for, var dessverre mon
tert pa hjul, fordi den nettopp i de dager skulle overfBres
til Sola flyveplass og skiftes ut med bombevinge der borte.
Alt flyutstyr var da pa vei vestover, dels med tog, deis med
bile Li~esa flysoldatene. - De det enna la dyp 8ne pa Kjeller
var det umulig astarte flyene pa hjul - sa de matte hurtigst
mUlig skiftes om pa ski. D't var ikk8 sa lett a fa gjort det
i en f&rt. Alle flyvGsoldatene var jo borte, men vi fikk de
mobilisert hjelp fra verkstedsvingen, og drev pa av aIle kref
ter. Etter hvert som flyene bl8 startklare, ble de sendt av
garde til den 8vtalte mBteplass pa Stensfjorden pa R~ngerike.

O~ tilslutt var det bare to av speidervingens fly igjen, da
de tyske bombemaskiner kom over oss. D8t ene fly sam enna var
pa hjul forsBkte a starte opp~ ~8n gikk rundt og matte oppgis.
Det annet som nettopp hadde fatt skiene pamontert rakk ikke a
komme opp pa vin~ene. De~ Ie bombet og brente OPP pa bakken.
O~ slik gikk det ogsn med de andre flyene som var igjen - unn
tagen Curtis-flyene, sam vi nettopp hadde fAtt og som ble spart
for bombing, men tatt av tyskerne da de erobret flyveplassen.
D0~ var en ulykke for oss at vi tapte disse utmerkede, helt
moderne jager- og kampfly. DeL var det baste materiell vi hed
da. Men de var nettopp mottatt og enna ikke startklare. JeB
k~stet meg inn 1 et av de siste fly som forlot Kjeller og gikk
til St~nsljorden. Hit kom det de 7 Fokkere og 2 Moth'er. To ev
rlyene var straks dlrigert OPP til et sted overfor H~ar for a
fa istand en stasjon for oss der. Fa grunn av bombingen fikk
vi intet utstyr med 08S, in en reservedeler og verkt~y - ikke
sa meget sam en skrun~kkel. Men vi slapp de unda med maskinene
og bevebningen.

- Hvorledes gikk det sa med mannskapet og materi
Lllet sam V8r pa vel til Stevanger?

- Det lyktes ~ fa varslet dem telegrafisk. Mann
ska,et ble stoppet og returnerte, men de ble stanset av tyskerne
i Drammen. Biltrans -orten greide a komme. seg unda ad sideveler
og omveier. De meldte seg noen dager senere pa Oyer 1 Gudbran 
dalen. Det var en sjersant som ledet denne transport og han
grelde a bringe dem fram, forbi og utenom de tyske tropper
SJefen for transportavdalingen - sam var kommet til Krist
sand og returnerte til Drammen, greide a komme seg da t
ne i Drammen sammen mad sine folk 80 - 90 mann Dc to
gjennem Lier, skaffet sag ski og g kk 0 er til a Ii en
lOperavdeling De mel ta seg ti tee

•
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tok i alle kampene herfra og opp til Vestre Gausdal, hvor
denne styrke ble tatt til fanSe. Hvordan det videre gikk mad
mine flyvesoldater veg jag ikke. Jeg vet bare at av de 80 -
90 mann var det bare' 20 igjen da de kom til Gausdal. Og kjen
ner jeg dem rett har de ikke BoIgt seg billig. Nestkomman
derende for troppen har en sett stupe uqder en av kampene pa
Toten. En vet ikke om han falt eller bare ble saret. Det var
godt gjort av disse gutter a greie seg sa godt som skilBper
avdeling, for det var jo ikke det de var utdannet til, men
til fly. Av speidervingens fly var tre pa forhand sendt ti~

Stavanger og et av dem var returnert til Forn3bo. Dette sis
te kom seg unda bombingen og meldte seg pa Stensfjorden. De
to som var kommet til Stavangor fl~y derfra sammen med bombe
vingen da Sola flyveplass ble bombet om morgenen. Et av disse
fly matte ned i Kongsbergtraktene pa grunn av bensinmangel,
og havarerte ved landingen. Speideren kom til skade og ble
innlagt pa sykehus, me~s fBreren tok seg fram til Gudbrarids
dalen alene og meldte seg til tjeneste i Oyer, Hesten av bom
bevingen fra Sola - en Caproni og 3 Fokkere, korn til Stens
fjorden og ble derfra sendt opp til MjBsa. Hit ble ogsa de
speiderfly dirigert sam var pa hjul. De pa ski ble sendt til
Mesnalien til NOOravatn. Til samlingsplassen pa Stensfjorden
kom ogsa to jagere av jag0rvingen, som hadde deltatt i luft
kampen over Fornebo. Den ene maskinen var uskadd, m0ns den
annen var gj8nnemhullat av kuler. Blandt annat var an kule
gatt tvers gjennem flyet like bak fBrerset0t. Men foreren
slapp fra det uten rift eller skrammer. Disse to jagere fikk
ordre om a ga OPP til Hamartrakten8. Her var den cne sa uhel
dig a lande i et varmehull pa isen, gikk rundt og matte opp
gist Det annet fly fikk Bdelagt hjulene ved landingen, idet
det kjBrt seg mot on isblokk. Men vi -fikk lappet pa det og vi
skal senere h~re mere am dette flyet.

Noen av flyene gikk til Nreravatn ved Lille
h~er. Fa Stensfjorden var det ogsa tre ~iederBefly, som ble
brukt til utdannelse av ~lyvere. Disse flyene ble dirigert til
Odnes i Nordre Land for at de ikke skul10 falle i tyskernes
honder. Om natten fikk vi hOre at tyskerne hadde ~rt over Min
nesund og Hamar og vi matte fortsotte videre - forst til Fefor
og siden til Ertedalen av h3nsyn til landingsforholdene, sa til
M~svatn, derfra vidcre til Solvang i Eggedal og tilslutt til
Vangsmjosen. Da vi var klar over at det ~ar risiko for spioneri
og angiveri matte vi iaktta den st~rste for siktighet og det
lyktes ogss °a gi inntrykk av at speidGrvingen var et eller an
net sted inne i Jotunheimen. Men i virkeligh6t~n la den 1 delen
vod Osterdalsvannot godt kamuflert. Ing-n visste hvor vi vert
Fikk vi f.eks_ en telefonbeskjed, ble dot bcstandig svart at i
skulle signalisere til avdelingen inne pa fjellet. Fa grunn av
var fatallighet og vare flys tekniske underlegonhet var 1 som
reg-l avskaret fra a oppta noen kemp med de tySk0 fly. Det kan
i sa honseende ~re nok a nevne at vare Fokkcres maksima a ti 
h0t var mindrc enn do tyske bombemaskiners marsjtakt for i e
ta10 om deres toppfart og ennsl deres jagerfly Vi matte se
a holda ss unda for a undga 6deleggclsor. Og d~t ro
hadde fatt tra ~rledclson 81 t pa A 0 e



, .

"

I

,

.-..

,
, ,.

•

'.•

·"
•

•

•

o
vart materiell intakt, og eventuelt s~ke nordover hvis Syd-
Norge matte oppgis. Men vi fikk da alllkGvel gjonnemf~rt var
oppgave - forbindolsesf1yvning og speiderflyvning. Srerlig var
vi po utkik ctter tyske fal1skjurmtropper. Og videre hadda vi
til oppgave a finne F8ssendo flyveplasser for de engelske fly·~
Men en stor dal av var f1yvning matte utfBres om natten -
uten noe sam helst utstyr for nattflyvning. Vi kunne jo ikke
he 1y8 hverken i maskinen e11er pa 1andingsplassen. Det vur
nrermest et under ~t det a1dri gikk galt. Men yare folk utvik
IGt jo en soorlig evne til a ta ~og frem i m5rket. Mon selv
om vi start satt var henvist til a holde oss mest mulig unda
og i skjul for den overmektigo flcnde - haddo vi jo vare even
tyr.

Et av jagerf1yene ble saledes dirigert til
Gardermoen for speiding for a S~ om Gardermoen ble brukt som
flyveplass. Da flyet var kommet OV6r plasson fikk det motor
stoPPt antagelig pa grunn av en skytning. For a fa motoren
igang lot flyveren maskinen for8ta stup og kom helt nGd i
granskogun. Flyot fikk klippet av begge vingene like inn til
st0nd ne og dot korn oPP igjen som n helt ny type med betyde
1ig forkortsde vinger og med un grantopp midt i motoren. Men
flYV0ren utfort~ sitt op~drag, blandt annct speiderflyvninger
over ko~nunikasjonslinjcn langs Mjosa og korn tilbake til sitt
kvartor pa VangsmjOsen - nrermGst sam Gn ambulerondo granskog.
Da var flyet og motor6n sa medtatt av sitt mBto mod skogon at
det matte ettcrIatos v'd neste fIytning. , Og da hadde vi in
tet jag(Jrfly igJen. Det fBrste v~r jo allorodo Bdelagt v d
Hamar. Dot vi na hadde tilbako var bare Fokkure og Moth'or •

. Capronimaskinon matte ogsa utturl&tes pa grunn av tckniske
mangl r. Av og til ble vi bombet av tyska fly, dog uten storre
skoda. Alt ialt troT jGg Ht lkke mere enn fern flyer blitt
Bdelagt p~ den maten. Men enkelte av flyene hadde jo bare a
ga i skritt og slapp unda pa en mirakulOs mate. En Fokker skul
Ie lande pa ·sj~en i Limingen i Nord-TrBndelag med et tysk fly
over seg. Han kom ned og kjBrte flyet bent inn i en lave, hvor
parten til alIt held var apen og her forsvant flyet for tyske
ren, som sikkert har hatt vanskelig for a begripe hvor i all
verden det norske flyet plutselig var blitt av. Det kan man
kalle kamuf1asje!

Og sa fulgte vi da de norske flyene pa re-
• 0 0 0trett, fra sted tll sted - Do bas, Andalsnes o~ Snasa. Men am

de norske aVdelinger etterhanden ble nOdt til a overgi seg,
vare fly korn seg allti unda og na er de eltsa her.

La mer til slutt, sa han, fa benytte denne
leilighet til a sende en takk til alle clem sam har visst oss
vennlighet og hjelpsomhet, og sam har lagt at overstrlmmende
hjertelag for dagen. B~nder og skogarbeidere har hjulpet oss
til a fa maskinene kamuflert. De har tatt Bksene fatt og har
i en furt hugget t~r for a dekke oss. Over alt hvor vi kom 
enten garden Vbr star eller liten, ble det allti skaffet plass
til oss. Husrum, varme og mat - og ingen ville hOre snakk om
betaling•.

• - ..---------...
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Dette savidt flyvesjefens beretning, sam taler
for seg selv. Men denhandIer, som man viI se, bare am fIy
ene fra Syd-Norge. Men ogsa flyene ~ra TrOndelag og Nord
Norge har gjort sin store innsats, sam vi senere skal komme
tilbake til. Detvar i hBr grad a Bnske at det utmerkede
personell i hffirens flyvevaben, som tross tredje rangs mate
riell, har vist sa stor personlig dyktighet l oppfinnsomhet
og praktisk tillempning etter forholdene, na etter hvert
kunne bli utstyrt med materiell sam er motstanderen like
verdig, slik ut de for alvor kan fa vist hva de duer til.

ed det mindreverdige materiell sam vare flyvere har dis
ponert, har de etter de hittim foreliggende oppgaver Bde
lagt mellem 20 og 30 tyske fly, og forovrig lOst de opp
gaver sam hor ~rt stillet dem. - Herunder ogsa kampdyk
tighet' pa bu}~en. Her faIt saledes sjefen for bombevingen,
loytnant Hansen, for en handgranat under en kamp pa Dovre
etter en tapper innsats.

_...... -.. ..-----------
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Forsvaret £tV N8rvik val' omhyggelig forheredt
for de tropper som vi kunne samle der. Det var gJort ferdig
befestninger ag'de ble besatt i tide. For a oppna dette matte
Elvemoen nesten blottes for tropper og de tropper som fra lan
det skulle f~res frem dit ble hindret av u~r. Det tlske angrep
hIe den 9. april rettet samtidig mot Narvik og Elvegardsmoen.
Tyskerne 0 pnadde en fullstendig overraskelse. De narske trop
per kom seg ikke til a skyte; og:den narske sjaf i Na~vlk ~is~
tet troen pa at det nyttet a kjempe. Han ble fratatt kommandoen
og hans etterf51ger fBrte de deler aV Narvik befestninger, som
kunne samles, ut av byen. Han etablerte en forsvarsstilling
tvers over Ofotbbnen ved Djupvik. - Heller ikke ved Bjerkvik
ble det kamp, og t¥skerne bredte seg straks nordover, og i de
f~lgende duger 6gsa·vestover. r fBrste omgung kunne bare et im
provisert kompani av 6. divisjons skole settes imot fienden.
De nadde frem til Gratangen Turisthotell og satte se fast her.
r de fBlgende d~ger hle de etter hvert presset tilbake til
Fossbakkeh. De lBste sin oppgave i a'oppholde fienden. - Den
fiendtlige fremrykkihg v8stover over Vegfjellet ble stanset

av skytterlagsmedlemmer 0.1. Og etter hvert kom.ogsa de opp
satte n~ytralitets8vdelingertil stede. Vaktavdelinger ble
skutt frem a Fjordbotneidet mellem Gratangen og Lavangen. En
kraftig 'forsvarsstilling ble etablert ved Fossbak..l(en i Kol.
banskaret. Fra denne utgangsstilling ble det muliG a ga an
grepsvis frem. Det besluttedes a s5ke a ta den nordlige del av
Gressdalen og passene over til Gratangen. Om.mulig oosa omra
det ved fjellhBgda og dermed adgangen til Gratangseidet. Fla
nen gikk ut pa angrep pa Lapphaugen fra Fosshakken og Gress
dalen. Samtidig skulle en annen gruppe o~ en b,.. taljon tr1:Sndere
ga frem over Fjordbotneidet til fjellskraningen nordfor Gra
tangen Turisthotell for ved iid a hindre fienden fra a komme
tilbake fra Lapphaugen.

Det var forste gang pa mange menneskealdre,
- iallftill forste gang her 'nord - at den norske hoor skulle
foreta en angrepsoperasjon. Det var s~kt a ~kape sikkerhet mot
tilbakeslag ved at forsvarssti11inger var besatt bbk angreps
kolonnen. Ved Fossbakken Vbr to enge1ske kompanier betrodd den
ne oppgave. E~lers ble bare norske trapper brukt. De siste da
Rene fBr angrepet hadde det ~rt pent ~r avbrutt av snebyger,
men om kvelden f5r angrepet skulle begynne, ~ket sneby~~ene i
hyppighet og gikk etterhanden over til regu1rer snestorm. Ope
rasjonen over Rauvvannet matte fBrst reduseres og senere hel
oppgis. Ogsa pa de andre fremrykkingslinjer var det srerdeles
vanskelig a bevege seg. Men meldingen om fremrykkingen mot Gra
tangen mot Lapphaugen IBd til a begynne med ikke ugunstige.
Den bataljon som gikk over Fjordbotneidet nadde sitt mal, men
meddelte, at den ikke kunne se ve!en og derfor haIler ikke
kunne lose sin oppgave. Bataljonsjafen ba derfor om at man
fortsatte over Gratangen. Dette ble tillatt og bevegelsen
gjennemf~rt.

Den 24. april om kvelden var Gratangen be
satt, m n det kostet sa store anstrengelser at soldatene ikke
orket a ta de sikkerhetsforholdsregler som hadde ~rt ~nskeli8e.
For a dekke den fremsendte bataljon ble .en annan bataljon, Alta
Bataljon, trukket fram og tok stilling i den nordlige utgan 8
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Fjordbotneidet for a sikre Tr~nderbataljonens rYEg pa
venstre flanke. - Den fBl~ende morgen anerep tyske batal
joner i Gratangen og oppnadde en fullstendig overraskolse.
Bl.a. pa grunn av at de sendte sivile fram mot de narske
poster. Bataljonen kom i en_fortvilet stilling, men verget
seg i forbitret kamp hele dagen. De fBrste meldinger tydet
pa at bataljonen var gatt til grunne, men i l~pet av det nes
te dogn kom befal og soldater enkeltvis og gruppeviE til
bake, sllk at bataljonen fikk tilbake omtrent to trodjedeler
av sin styrke. Angrepet mot Lapphaugen kunne ikke Gjennem
f~res pa grunn av uvooret. Resultatet av denne operasjon var
derfor forelBbig at vi hudde fatt vare tropper frem i stil
linger, som truet fiBndens forbindelser, men noe definitivt
resultat var ikke oppnadd. Tysk~rne pa Lrpphaugen oppga
imidlertid kampen. Skolekompaniet fulgte etter samtidig som
Alta B_taljon presset pa fro Fjordbotneidet. Dot lyktes den
ne gruppe ved en rekke mindre foretagender a sikre seg hoy
dene syd for Gratangen. D-rved var det Sk8pt erunnlag for
en ny operas jon. ~t ble orgGnisert to stridsgrupper. E for
frE.;mrykking over Gratangseidet oe; en for fremrykl.':ing over
Gressdalen. Fremrykkingen skulle begynne den 30. april med
hovedvekten pa fremrykkingen gjennem Gressdalen, hvor fien
den syntes a ha bare svake styrker. Vare forberedelser var
imidlertid ikke forblitt ubemerket. Fienuen fikk tid til a
treffe motforholdsregler. Strids_ruppen i Gressdalen hIe be
skutt fr fjellpartiene arnkring Britatind og defileet ned
til Vassdal ble meldt besatt. T skerne tr&kk forsterkninger
til se~ og fremrykkingen stoppot opp midt nede i Gressdalen.
Syd for Gratangseidet hadde den h5yre stridsgruppe i dJnne
tid renset app og befestet seg. Den 30. april Jearn frE.nsk
mennene til Nord-Norge, og det ble bostemt &t en fransk ba
taljon skulle delta i operasjonenc over Gratongsoidet. Denne
fikk anvist selve veien og Lbbergdalen sam fremrykkingsom
rade og ble tildelt et norsk kampani skilopere for sikrings
ag for troppstjeneste.

Den 1. mai ble operssjonene gjenopptdtt.
Fremrykkingen langs veian og gjennem Labergdalen blt: :flsB
kert av ild f~a fjellomradene. Det samme gjaldt framdeles_
fremrykkingen gjennem Gressdalen. Det ble n~dvendig a ta
fjel1partiene. 1ellsm Labergdalen og Gratangseidet bl~ denn
oppgave l5st det kompani av I. R. 15,- som v~r avgitt til
den franske bataljon. 118m Gratangseidet og Gressdalen
gikk Alta Bataljon 2 av I. R. 15 av til ogsa I. R. 16 frem
st~ttet av bergartilleri. Denne gruppe erobret i seige kam
per Leigastind, Britbtind og Roasn6 og besbtte 6. mal fjel
let h01t frem til Brinken ned mot Leigasvatn. Ost for Gress
dalen ble toppen av BUkkefjell besatt av vare trapper. En
videre fremtr ngon matte stans~s i pavent8 8V rt de franske
tropper pa Gratangseidet skulla na frem pa linje mod vare
tropper. Forsokene p& a tronge frem u8vhengig av dette, mat
te oppgis pa grunn av ild fra flankerte stillinger. Imidler
tid hadde var erobring av fjellomradet i virkeligheten gjort
d fien tlige stillinuer pe Gratangseidet uholdbare, og de
franske troppor den 13. mai st~ttGt av britiske krigsskip
gikk i land i Bjerkvik, faIt det tyske forsvar i dette omrade
sammen. Don operasjonsperiode oppe i fjellet som ne er av-



sluttet er pa grunn &v fo~holdene f~rst og fremst blitt en
kamp ~ellem norske og tyske.av4~~inger. Oporasjo~ene har
foregatt 1 en tid da f6rcforholdene har vansk·~liggjort alle
tilfBrslor. Den ene vei etter den annen har mattet stenges
fordi de var ufremkommelig6~ og de transportlinjer som ble
organisert i fjellene har bokstavelig talt smcltet bort un
der 8vdelingens fBttor.

Tross disse forhold har vare DVdelinger
i ukbr oppholdt seg og kjempet i hByfjellGt i opptil 1000
meters hoydv.

Mot dG vanskcligbeter naturforholdene
skclpte har vare soldater S&tt inn seig vilje og hardt ar
beid~ og vare soldater sur pa disse ukers#operasjoner med
stolthet. De viI ogsa se pa den mod glede fordi det har lyk
tes a gjennemforG dem mod forbaus nde sma tap. Isrer nar en
tar i botrdktning den styrkon som var satt imot oss og den
en8rgi fienden har vist i sine bestrobelser for a stanse var
fremrykking.

•

•

•
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RedegjBrelse fra sjefen for 6. divisjon, general
~!~!~£h~~_gQL2'

En representant for Norsk Telegrambyra har
hatt en samtale med Bverstkommanderende i Nord-Norge, sje
fen for 6. divisjon, generul Fleischer, og bedt ham gi et
lite overblikk og resum~ over de operasjoner, som i disse
ager hur fBrt til at Bjerkvlk-omradet er befridd.

General Fleischer uttaler: Da de norske trop
per tirsdag nadde frem til Bjerkviktrdkten var forste 8V
snitt &v felttoget i oroten avsluttet. Som det vil ha frem
gatt av den operasjonsoversikten som ble levert av 6. divi
sjon den 15. mai, begynnte krigen ogsa her under meget u
gunstige forhold. Tyskerne hadde med sitt plutselige og
brutale nngrep blitt herrer over Narvikavsnittet, som var
meget vanskelig a angrlpe og meget lett a forsvare. De had
de o~sa pa Elvegardsmoen satt seg i besiddelse av en meng
de vaben, ammunisjon og kloor, som var nBdvendig for var
op~setning. Den fBrste oppgave var a ringe inn tyskerne og
lamme deres bevegelsesfrlhet. Datte lyktes ved hjelp av de
svake militooravdelinger som var tilstede og de frivillige
hjelpeavdelinger, som ble satt opp rundt omkrine i Nord
Norge. De frlvillige var til stor hjelp bade i de f~rste
va~skelige ddger og har ogsa ~rt det senere.

Etter ~t det hadde lykkes a s~mle flere av
delinger, gjaldt det a ~re opp troppene til a angripe. De
fMrste oppgaver gikk bare ut pa a pGtrulere trem mot tys- ·
kernes linjer. Dette glkk overraskende godt. De norske pa
truljer viste seg a ~re minst jevngod med tyskerne, som
stadig hadde storre tap enn ass. Derpa ble det satt igang
angrep over hele det store fjellparti nord for det indre av
Ofotenfjorden. Denne kemp har ~rt en utholdenhetspr~vet

som sikkertfa andre soldcter enn de fra Nord-Norge hadde
kunnet greie sa godt. Det har ~rt a ligge oppe i fjellet
i snehuler. Avdelingene har vrert uten telter, uten varma
og uten bivuakkutstyr .1 dagevis. Det har ~rt en luksus a
kunne komme tilbake til et telt i skoggrensen. Det var og
sa sa f& norske tropper,' at det ikke var mulig A av15se den
sa ofte som onskelig. I de ~rste tre uker kjempet n~ske
tropper ogsa faktisk talt alene. I den siste tid har de
~rt kraftig og godt stBttet uv franske soldctter. Landset
tingen i Bjerkvik ble forberedt og st~ttet av den engelske
flats, mens franske 8vdelinger gikk i land. Det synes sam

, .
om folk flest undervurderer hvor vanskelig det har ~rt a
trenge tyskerne tilbake. Men far huske pa, at overult e1
lers har tyskerne gatt frem. Det a ta Narvik er ogsa en
stor oppgave, selv om den tyske styrke kanskje ikke teller
sa mange tusen munn. Dessuten.har vi fatt en ny front 1 syd
i Halogaland. Det viI her trenges sIt det vi ken skatle av
egne troPFer, 'og dessuten mest mulig hjelp annetsteds fra.
Jag viI hape at denne hjelp viI komme hurtig nok og kraftig
nok. .

t det har ~rt mullg a utfOre kampen
lands her nord skyldes fOrst og fremst at den engel e
har vist sin absolutte overlegenhet overtor den t b

den hurtig og sa tullste di ela alla
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ogsa st5ttet operasjo~ene pa en utmerket mate, til tross
for at de hur hutt meget beskjedne hjelpemidler til sin
radighet.

..-------------....
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Redegj~relse fra B~erstkommanderend~ fOf flyvabnet. .
1_No!:g:NQ!:6~.. '. .. ...-. ........ . '..-

Da fjellomradet nord fqr Vassdalen hIe tatt
for kort tid siden, var operusjonene p~ en mate kommet inn
i en ny tase pe norske tropper ~adde' inntil da mattet l~se

ooppgavene pa det n~rmeste ale~e .. Veq den operasjoneoverslkt
sam Bv~r~tkommanderende nylig gav over denne periode ble
flyyev&benets innsats ikke behdndle~, fordi det norske fly
vevaben dan g ng fremdeles v<r henvist til sine egne res
surser og det ville ~rt f'rlig a meddele hvor sva~e dis
se var Dette forhold er na en et,

Overstkomma~derende har gitt Norsk Telegram
byra en oversikt over flyvevabenets medvirkning under ope-

•rasJonene,
Halogaland flyveavdeling hadde ved krigsut

bruddet enna lkke mottutt sine moderne flYt AVdelingen had~
de bare seks gamle Fokkere med liten fart, SjBforSVbrets
flyveavdeling bestod BV tre moderne Hei~ckel bombefly og
to gamle M,F ~fly, de ~iste med meget liten fart,

Det ble de sistnevnte som foretok den fBrste
krigsflyvning, Den gikk ut p~ i de f5rste krigsdager i en
meget uklar sitwsjon a f:)re overstkommanderende med stap
sjef fra Ost-Finnmark til Tromso-omradet Det skdl i denne
forbindelse nevnes at de to norske fly senere hur foretatt
en re ke flyvninger og det under ganske dr8matiske omsten
digpeter for a brinG8 sjefer og generalstabsoffiserer ti+
deres poster,

I de fBrste krigsdager ble det en viktig
oppg~ve for flyverne a holde forbindelsen med de rapper
sora lli1der IDHjor Omdah~s ko~nando var kommet ut uv Narvik
oB stod ved OfotbDnen, Det var Halogalcnd fIyve~vdeling
som fikk denne opl-'gave, ~t fBrste forsBk po. a opprette
forbindelse med styrken ved hjelp 'v fly mislykkedes. Fly
et ble m~tt med mitraljBseild, men fors~ket bleogjentatt
og lyk~es. Det var vesentlig ammunisjon, men ogsa proviant
og ligqende som pIe fBrt over, D~nne forbindelsesflyvn~ng

sluttet dog med et belclCJgelig uhell, Sjefen for Haloga
lLnd fIyve~vdeling, major Feiring, utfBrte en slik flyv~

ning den b, april, Denne dug hadde de norske ~tyrker mat
tet g~ tilbake, Major Feiring kjente ikke noe til detto
Han Iandet inncnfor de fiendtlige linjer og ble internert

I forbindeise med d~sse flyv~inger ble de~

konstatert '. t 11 tyske fly hndde gatt ned pa Hartvikvann
Den 14, april ble Halogaland flyveuVdelin~ beordr~t ti+ a
angripe dipse fly og gjorde det $BmmB dag med tre f~y

som bombet og beskj~t de fiendtlige fly~ Fienden kunne ikke
komme opp fra vannet, men fors~kte a ~age st5rtbanor~ Dat
te arbeide ble i de f61gende d..ger s1;adig hlndret av yare
flyvere og tils1utt helt oppgitt av tyskerne Det er dog
muli at det lyktes tyskerne a redde ett a v flyene

•
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I disse deger var vare sj6flyvere pa jakt
etter fiendtlige fly som ver nodlandet pa forskjellige
steder und8r de darlige ~rforhold sam da radet. Det lyk
tes blandt annet a ta to f~y uskadd.

Den 24. april bef'ynnte den norske alminde
lige fremrykning. Denne ble forberedt ved nByaktig speiding
med fotogrofuring fro HaIogalQnd flyveavdelings side. Etter
handen som vi fikk erfaring for hva flyverne kunne makte,
ble oppguvene utvidet til bombeoppdrag som stadig ble tet
tere knyttet til operasjonene. De f5rste bombeoppdrag av
denne art gjaldt den tyske forsyningsnlinJe over Gratangs
eidet og ved fotografering ble det fastslatt hvorledes
tr8ffene la un. Blandt annet ble broen over Storvennet ~de
Iogt pa denne mate.

Senere ble fiendens forsvarsstillinger tatt
under bombing. Det Vdr vcnskelig a konstatere den materi
~Ile virkning GV sIlk bombing, m~~ det var lett a konsta
tera ~t tr ffsikkerheten var utrolig stor. En bombing av
hByde 244 p~ Grntangseidet var i sa henseende illustrerende.
Flybombingen ble derfor tru.kket inn som direkte Iedd i
kampene, og fIrene bombet de punkter vare IandtroFper net
topp angrep. Vare tropper hadde full tillit til vare bombere
o~ det hendte at yare 8vdelinger ba om bombing av mal som
la sa noor inn pa linjene at Iedelsen ikke vaget a gi fly
verne oppdroget. I parentes bemerket akal nevnes at ett 6V
flyene iverksatte en slik bombing pa eget initiativ og til
liten var fullt berettiget •

•

Ogsa sj~forsvorets flyvere ble etterhvert og
etter eget 5nske trukket inn i operasjonene tillands. De tok
del i operasjonene bade pa Grotangseidet og i fjellene om
Leigastind_ .

7. mai medvirket flyvere av ~r og flate i
kamper som ga ass herred~mmet over fjellene pa begge sider
av Leigastind og de ongrep som tilslutt drev .fien den ut av
fjellomradet ble forberedt ed bombing av begge flyveuvde
linger. Sj5flyverne 10 for sin del blandt annet fire 250
kilos bomber pa hByde 697.

Man ma ~re oppmerksom pa at denne virksom
het hrr ~rt utf~rt 1 en periode da moderne fiendtlige fly
har kunnet orbeide uforstyrret av, jagere og luftvernartil
leri.'·V&re flyvere har i virkeligheten bare hatt sitt sunde
omdBmLlli a beskytte seg med, men det her vist seg a ~re godt
nok. SjBflyveGvdelineen har ikke mistet et eneste fly. IIa
logaland flyveavdeling hir mistet tre fly, men bure ett fly
er gatt t pt ved sammenstBt med fiendtlige fly og dette sam
~enst~t v~r visstnok li~e overraakende for de fiendtlige
som for vare flyvere. Vare flyvere har ikke hatt noen falne,
men to skadede.

--.._........-_..- ...
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General Fleischer forteller om da Narvik ble tatt.-------_....-_---------------- ....--_...~ ..........--------------- ...--
En av Norsk Telegrombyras medarbeidere

hur h8tt en samtald med sjefen for 6. divisjon, general
major Fleischer, om gjenerobringen BV Narvik mandag.

Det ble en dramatisk og begivenhetsrik dag,
sier generalmajoren. De tropper 80m skulle delta, marsjerte
frem til innlustningsstedene i nrerheten ~V Oy'jord og Sei
nes sent sondag aften, mens britiske krigsskip korn inn
fjorden og la seg i en halvcirkel om den nordre del BV Nar
vikholvoya. - Krigsskipene a net iid mot de punkter hvor
man hadde konstatert fiendtlige stillinger og hvor det var
sannsynIig at fienden hudde styrker. Blcndt annet ble det
skutt mot apningene i de to tunnal er som var nrermest byen.
Norske og allierte batterier ved 5yjord deltok ogsa i skyt
ningen. Britiske fly holdt vakt i Iuften.

Kl. 24 ble de fBrste tropper sendt over i
sma landsetningsskip. Det Var fr~nske aVdelinger som skulle
danne et brohode for 18ndsetningen. De kom over og fikk satt

oseg fast u~en Sffirlig sterk mot stand • Umiddelbart etter ap-
net imidlertid tyskerne at hertig ortilleribombardement mot
k~l~n ved Oyjord og de tropper som stod ferdig til a ga om
bO.i'd der. Det ble ogsa skutt en del skudd lenger innover
hvor tyskerne antok at vart artilleri stod. Krigsskibene ap
net imidlertid straks en heftig ild mot de omrade hvor de
tyske kanoner V0r i stilling og bragte dem til taushet. Over
skibningen av tropper gikk senere uten vesentlige tup. Det
ble st~dig skutt med mitraljBser og ge~rer mot batene. Et
ter at brohodet Var d3nnet DV frQns~ e ~vdelinger fUl~te

norske tropper som skulle erobre og besette fje110mradet
5st for Narvik og derfra trenge inn i byen. Franske avdelin
ger som senere ru1gte etter, skulle rykke inn i byen langs
stranden. De sbtte' ogsn i 1'· nd et pur stridsvogner, men san
den i fjmrD v~r for blBt og de kunne ikke komme videre.

Det f5rste angrep hedde Byensynlig kommet
overr3skende pa tyskerne, men det korn hurtig forsterkninger
til og det ble en voldsom knmp fBr nordmennene og franskmen
nene hadde arobret den br&tte fjellsiden opp for Ornesset.

Noen tyskere var blitt innelukket i en tun
nel og slass lenge f5r de overga seg. Det var tydelig blitt
tilkalt hjelp sydfr uv tyskerne, for utpa morgensiden mandag
korn det seks s~re bombefly som begynnte et heftig bombarde
ment ~v de britiske krigsskip og av traktene omkring Oyjord.
Det var voldsomme eksplosjoner og det v~r et under 8t lngen
av skipone ble rommet.

Etter ~t flyene vor reist igjen avtok det tys
ke forsvar ut over rnorgenen og vor praktisk talt avsluttet
ved 12-tiden. Dd h.. dde kampen vart i temmelig n6yaktig 12 ti
mer. O· 'pe i fjellet hvor nordmennene kjempet t varte kampen
end- noen timer lenger. De mest kampdyktige ~v de tyske trap
per gikk gakover i fjellene 6stover, mens de andre gikk app
i Bcisfjord. Ut pa ettermlddagen v~r Narvik helt besatt av
norske og allierte trapper og det ble inniedet fortOlgel e
langs jernbanen og oppaver Boisfjord. Det var en hard kam
med adskl11ige tap. t ver et stort hell for de

o
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Etter 8t flyene var reist igjen avtok det tys
ke forsvaT ut over morgenen og VaT praktisk talt avsluttet
ved 12-tiden. Dd h. dde kampen Vart i temmelig nByaktig 12 ti
mer. O· pe i fjellet hvor nordmennene kjempet t varte kampen
end noen timer lenger. De mest kampdyktige bV de tyske trop
per gikk gakover i fjellene ~sta~er~ mens de ndre gikk opp
i Bcisfjord. Ut pa ettermlddagen v~r Narvik helt besatt a
norske og ollierte tropper og det ble innledet for e e
langs jernbanen og oppover Beistjard. Det var en
mad adskl11ige tap t ver at start hell for e

General Fleischer forteller om da Norvik ble tatt.-----------._----_..._...._--_.-----..---_... .- .....~------_.-_--.-.~--

En av Norsk Telegrombyras medarbeidere
hor h8tt en samtald med sjefen for 6. divisjon, general
major Fleischer, om gjenerobringen av Narvik mandag.

Det ble en dramatisk og begivenhetsrik dag,
sier generalmajoren. De tropper 80m skulle delta, marsjerte
frem til innlustningsstedene i nrerheten ~v Oy·jord og Sei
nes sent sBnd6g aften, mens britiske krigsskip kom inn
fjorden og 18 seg i en halvcirkel om den nordre del av Nar
vikhulv5ya. - Krigsskipene a net ild mot de punkter hvor
man hadde konstatert fiendtlige stillinger og hvor det var
sennsynlig at fienden hudde styrker. Blandt annet ble det

. skutt mot apningene i de to tunnel er sam var ~rmest byen.
Norske og allierte batterier ved 5yjord deltok ogsa i skyt
ningen. Britiske fly holdt v kt i Iuften.

KI. 24 ble de f5rste trapper sendt over i
sma landsetningsskip. Det Var fr~nske aVdeIinger som skulle
danne et brohode for landsetningen. De kom over og fikk Batt

oseg fast u~en Sffirlig sterk motstand • Umiddelbart etter ap-
net imidlertid tyskerne et heftig ~rtilleribombardementmot
k~13n ved Oyjord og de tropper sam stod ferdig til a ga om
bO.i'd der. Det ble ogsa skutt en del skudd lenger innover
hvor tyskerne antok at vart artilleri stod. Krigsskibene ap
net imidiertid straks en heftig ild mot de omrade hvor de
tyske kanoner vur i stilling og broote dem til taushet. Over
skibningen av trapper gikk senere uten vesentlige t8p. Det
ble st6dig skutt med mitraljOser og ge~rer mot batene. Et
ter at brohodet Var dannet DV frnnsxe 6vdelinger fUl~te

norske trapper sam skulle erobre og besette fjellomradet
Bst for Narvik og derfra trenge inn i byen. Franske avdelin
ger som senere fulgte etter~ skulle rykke inn i byert l8ngs
stranden. De sdtte ogan i land et p~r stridsvogner, men san
den i fjmra vcr for blBt og de kunne ikke komme videre.

Det fBrste angrep hsdde 5yensynlig kommet
overr3skende pa tyskerne, men det korn hurtig forsterkninger
tll og det ble en voldsom knmp f~r nordmennene og franskmen
nene hadde arobret den br6tte fjellsiden opp for Ornesset.

Noen tyskere var blitt innelukket i en tun
nel og slass lenge fBr de overga seg. Det var tydelig blitt
tilkalt hjelp ~ydfra av tyskerrle, for utpa morgensiden mandag
kom det seks s~re bombefly som begynnte et heftig bambarde
ment ~v de britiske krigsskip og BV traktene omkrlng Oyjord.
Det var voldsomme eksplosjoner og det v~r et under et ingen
av skipvne ble rammet.

-
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og VDr blitt Bvet i bruken av dem. Tyskerne brukte nemlig
handgranater i stor utstrekning.

I selve byen Narvik var det nesten ingen
kamp. Byen ble frivillig rommet av tYskerne. Kampen ble
utkjempet ved londsetningsstedet og oppe i fjellsiden.

Det fBrste inntrykk ved innrykningen 1
byeri var &t selve byen var mindre skadet enn ffi8n skulle
trodd, men hdvne- Of jernb8neo~radet skal Vffire meget ode
lugt. Tyskerne hddde drevet et systemntisk Odeleggelses
arbeid i flore duger og byen h~r ogsa ~rt skadet ved
krigsskipenes bombiirdemerit. For landsetnlngen og wrlig for
tilbakefBrin~en av sArede Vbr det meget generende ~t mon
ikke kunne b nytte noen av de kaier som fentes_ Di se skul
Ie ~re underminert og det stod oppslag at det ver livs
f~rllg a komme nffir dem.

Byen vaT helt eVukuert pa den nordre side.
De eneste som var igjen, var folkene p& grubeselskapets
l~ndeiendom. Men lengre syd i byen bodde folk i sine egne
hus.

.... .._----------
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