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1940 Operasjon Detmold
Detmold er kodeordet tyskerne brukte for angrepet på Trondheim, eller for hele Trøndelag for
den saks skyld, skjønt steder utenom Trondheim, Værnes og noen mindre militæranliggende
områder var mest uten betydning for tyskerne i den innledende fasen. Det tok lang tid før
"dalstroka innafor" ble besøkt. Dette kapittelet omhandler for det meste den innledende fasen av
okkupasjonen av Trøndelag. Det skal bemerkes at det ofte benyttes "tyskere" som et generelt
begrep, men spesifikt var det nok østerrikere som deltok i operasjonene i Trøndelag de første
ukene.
Passivitet fra norske myndigheter, og det brukne gevær's holdning i årene før krigen, gjorde at
landet ble tatt på senga den 9. april 1940. Det var som om ansvarlige lukket øynene for det som
rullet opp på kontinentet. I ettertid overrasket det derfor ingen at det tyske krigsskipet Admiral
Hipper, med sitt følge, kom seg lekende lett forbi vaktbåtene Fosen og Steinkjer ytterst i
Trondheimsfjorden. Rett nok var været ganske så dårlig, men det er klart at de ble raskt oppdaget
likevel, hvorpå Brettingen fort omsider åpnet ild med to skudd med 21 cm batteri og sju skudd
med 15 cm batteri. Tre tyske jagere satte i land bergjegere, marinejegere og kystartillerister for å
innta Agdenes festning. Slik åpnet angrepet på Trondheim og Trøndelag. Ref. historiker Stig
Tore Nordberg, som er min kilde og hvorav jeg har hentet litt stoff ut av en mengde detaljerte og
dokumenterte sider han kaller: "Operasjon Detmold - angrepet på Trondheim". Dette er et stort,
krevende og meget kvalifisert arbeid av historikeren fra Østfold.
Ombord på Admiral Hipper i Trondheimsfjorden var Kapitän zur See: Heye, kommandør for
de fem skipene i Skipsgruppe Drontheim, hvis oppdrag var
å bringe landgangsstyrkene til sine bestemmelsessted, for
så å returnere til Tyskland. Sammen med ham var oberst
Weiss, Kapitänleutnant Dr. Sonnemann og
Korvettenkapitän Wegener på kommandobroen til
rådslagning. Oberst Weiss var regimentssjef for
Bergjegerregiment 138 med stridserfaring fra Polen. De
beste soldatene i regimentet ble valgt ut til å delta i selve
landgangsoperasjonene. Kapitänleutnant Dr. Sonnemann
var en tidligere marinejeger som hadde som oppdrag å
skaffe den tyske kommando kontroll over næringslivet og
samferdselen i Trøndelagsfylkene. Korvettenkapitän
Wegener ledet skipets ildledersentral under dekk og bak
panserdører. Ombord var også 38 britiske marinefolk som
ble plukket opp i Stadthavet etter en trefning med HMS
Glowworn dagen før. En landgangsstyrke på 900 mann
delte rom med skipets mannskap på 1 600. De hadde fått en
innføring i sju punkter om nordmennenes folkelynne,
Adm Hipper laster inn Bergjegere i Cuxhaven
og om hvordan nordmannen skulle behandles:
den 6. april
1.

Nordmannen har en utpreget nasjonalfø1else. Altså: Unngå alt som kan krenke den
nasjonale ære.

2.

Nordmannen er ytterst frihetselskende og selvbevisst. Han avslår enhver tvang og
enhver underkastelse. Han har ikke noen sans for militær tukt og autoritet. Altså:
Lite befaling, lite harde ord.

3.

Nordmannen er i sitt vesen innesluttet og tilbakeholden, langsom i tenking og handling,
dertil også mistroisk mot alle fremmede. Altså: Intet «Hetz»-tempo. Gi tid.

4.

Nordmannens hjem er etter gammelgermansk oppfatning hellig. Gjestfrihet blir
gjerne vist. Eiendom er ukrenkelig. Hjemmet blir ulåst. Tyveri er nesten ukjent og
gjelder for skam. Altså: Unngå ethvert uberettiget inngrep. Tyveri er under enhver
omstendighet forbudt.

5.

Nordmannen har ingen forståelse av krigen. Det sjøfarende og handelsdrivende folk
har sympati for England. Altså: Unngå politiske diskusjoner.

6.

Nordmannen liker en hjemlig, hyggelig tilværelse. Han kan vinnes gjennom vennlighet,
ved små oppmerksomheter og anerkjennelse av hans person. Altså: Ingen
påtrengenhet, særlig ikke overfor kvinner.

7.

Det tyske språk blir nesten forstått overalt. Altså: Tal langsomt og tydelig!

Alt dette med referanse til historiker Stig Tore Nordberg.
Tyskerne hadde full kontroll, gjort sine forberedelser trolig gjennom mange måneder, samt
rekognoserte flittig med egne fly fra Amiral Hipper. Disse rapporterte raskt tilbake at det så ut
som Norge sov, hvilket landet hadde gjort ganske så lenge militært sett.

Admiral Hipper passerer Munkholmen

Kort tid etter at Admiral Hipper gled forbi Munkholmen, iversatte okkupanten landsetting i
retning Brattøra. Oberst Weiss hadde nok gjort sin hjemmelekse og antok at raskeste vei til
militær ledelse i Trondheim gikk via Ravnkloa og direkte opp Munkegata til Divisjonskontoret
øverst ved Domkirka. De ulike vakttelefoner glødet hos Forsvaret, politiet og i redaksjonen hos
Adresseavisen. Forvirringen var stor. Noen ønsket handling, andre var mest lammet. Det tok ikke
lang tid før mindre tyske patruljer var å se oppover hele Munkegata, spesielt utenfor
Hornemannsgården. Noen hadde nok matet Tyskland med opplysninger på slutten av 30-tallet.
Min hybelvert mens jeg gikk på gymnaset, fortalte meg at han under førstegangstjenesten var
beordret sjåfør i 38/39. Han kjørte rundt på Værnes med tyskere.
Oberst Weiss med sin adjutant Lindemann, og to oppassere, ble også med inn til Brattøra, for
senere å bli satt over kanalen til Ravnkloa. Dr. Sonnemann inntok jernbanestasjonsbygningen,
hvor han ba om å få tale med direksjonen. I påvente at den kom, satte han seg inn i togrutene og
inspiserte stasjonsområdet. På 2. klasses venteværelse ble det opprettet et slags stabskontor eller
forbindelseskontor til den tyske kommandoen.

Leutnant Koke i 14. kompani skulle ta 5. divisjonens kontorer øverst i Munkegata. Det gjorde
han enkelt og greit ved å spasere oppover fra Ravnkloa med 20 mann. Straks bak kom oberst
Weiss og hans følge. "Obersten hadde studert kartet over Trondheim, samt bilder og kjente seg
godt igjen da han så Stiftsgården", forteller Nordberg. Så dukket hotell Phoenix opp på høyre
side. Obersten hadde for lengst bestemte
seg at denne bygningen skulle huse hans
hovedkvarter. Oberst Weiss så en drosje
ved blomstertorget. Den ble rekvirert.
Obersten og Lindemann kjørte oppover
til siste bygningen på Munkegatas høyre
side, til Divisjonskontoret, og gikk inn
for å møte oberst Frisvold. Klokken var
da ifølge historiker Stig Tore Nordberg
0635. På utsiden sto to gamle kanoner
som dekorasjon og en norsk vaktsoldat,
Jakob E. Kalvatn fra Magasinvakta, som
nå ble komplementert med to tyske.
Trondheim by ble tatt med en drosjebil.
En drosje skulle også stå sentralt dagen
derpå da Værnes ble tatt.
Det norske artilleriregimentet holdt til på Kongsgården ved Domkirken. Regimentssjefen,
oberst Strugstad, oppsøkte sin nestkommanderende, major Holtermann i hans hjem. Sammen
kunne de fra Holtermanns bolig i Gudes gate på Singsaker iaktta oppankringen av de tyske
krigsfartøyene. Senere dro de til Kongsgården, hvor det vrimlet av okkupantens soldater
utenfor. Oberst Strugstad forsøkte å sende ut en ordre om at de mobiliserte som møtte opp,
skulle dra videre til Værnes. Hva som skjedde utover dagen er noe uklart. Den tyske ledelsen
hadde noen møter med Divisjonskontoret og byens politiske ledelse. Utover det synes det som
oberst Weiss var opptatt med å etablere sitt hovedkvarter på Hotel Phoenix. Noen hevder at
Strugstad og Holtermann spiste middag
hos Holtermann før majoren dro til
regimentets øvingsavdeling Øyanmoen
på Værnes, hvor han skulle ta imot de
mobiliserte. Dette virker merkverdig,
og viser en underlig holdning, mildt
sagt. Som høyere sentrale offiserer
sitter en ikke fredelig og spiser middag
mens en ser på at landet blir hærtatt
noen meter unna. Disse opplysningene
som jeg har lest hos historiker
Nordberg, vil jeg karakterisere som
oppsiktvekkende. De er hentet fra en
rapport Strugstad skrev etter krigen, og
gir en kraftig ripe i Holtermanns
ettermæle.
Oberleutnant Matthias er en av de få
fra okkupanten som har fått sitt navn i
historien her i Trøndelag. Det skyldes
det faktiske forholdet at han var den

første som ble beskutt fra Værnes, samt at han var den første som landet med sin Ju52 på Lade.
Hans oppdrag var å finne egnede landingsplasser for fly i Trøndelagsområdet. Med stor
sannsynlighet kom han først inn over Trondheim, hvor han så at tropper hadde gått i land i byen.
Han satte derfor kursen mot Værnes i håp om at egne tropper hadde inntatt flyplassen i form av
signal - et utbrettet hakekorsflagg på bakken eller hvite signallys. Plutselig begynte to mitraljøser
å fyre løs mot ham, slik at flygemaskinen ble gjennomhullet av en rekke treff. Han trakk opp og
forsvant over Gevingåsen og nærmet seg Trondheim igjen i lav høyde langs fjorden. Ju52maskinen var begrenset skadet. Matthias fant så en slette ved Devle gård, hvor han satte
Junkeren ned. Det viste seg at 30 enkeltskudd hadde trengt inn i flykroppen. Det var skader i
seks bensintanker, likeledes på oljetanken til midtmotoren, bensintilførselen til motorene og
høyderoret. En mann var skadet. Det var Feldwebel Kropp som hadde en skuddskade i låret (ref.
Nordberg). Kort tid etterpå nærmet nysgjerrige trondheimsgutter seg. Stig Tore Nordberg sier at
Feldwebel Pomplun åpnet en metallboks og delte ut kjeks til guttene. Unge Håkon Eidissen var
en av disse.

Feldwebel Kropp er skadet i året, og guttene fikk kjeks

Det ble sendt meldinger til Flughafen Kiel-Holtenau, hvor 1. Staffel til 105-vingen tar av med 11
Ju52-maskiner, hvis hensikt var å frakte drivstoff til Trondheim, 500 liter pr. fly, samt deler av et
flyplasskompani. De forlot Tyskland som „kettenweise“, det vil si i grupper på fire fly, og
navigerte trolig ved hjelp av langbølgesignalene fra Vigra og Hamburg
kringkastingsstasjoner. Været var som nevnt ikke det beste denne
aprildagen.
Et par timer senere fløy de lavt over Trondheim, hvor de observerte full
tysk kontroll. Oberleutnant Pfeffer, Staffelkommandøren, velger å fly
mot Værnes, hvor de ble møtt av mitraljøseild. På vei tilbake mot byen,
ble de beskutt av sine egne, blant annet fra flak på selve Admiral Hipper.
Ingen av flyene blir truffet. Pfeffer observerte oppskutte hvite
markeringslys like øst for bebyggelsen i byen, og førte lederflyet i den
retningen. De fleste flyene fulgte etter. Besetningen til Matthias sendte
Håkon Eidissen 29.11.2013

opp hvite markeringslyskuler for å tilkjennegi et trygt og brukbart landingsalternativ. Sju av
maskinene gikk inn for landing på landingsstripen til Matthias, mens en Kette fortsatte i en annen
retning. Ett av flyene var uheldig under landing, nesepartiet havnet i en grøft og ble lettere
skadet.
Oberst Weiss holdt utpå kvelden en
våpengrenkonferanse i hovedkvarteret, samtidig
som Oberkommando der Wehrmacht i Berlin
sammenfattet de daglige rapporter. Ref. Stig
Tore Nordberg. I sentrum av Trondheim samlet
det seg en rekke skuelystne. Ingen grep til
våpen, tross de var langt overlegne i antall.
Situasjonen var uoversiktlig både for byens
myndigheter og innbyggere. Kanskje håpet de
på engelskmennene. Okkupanten var selvsagt
også usikker på situasjonen.

Bilde fra Tore Greiner Eggan

Det heter seg at major Buchner spiste hotellfrokost på Hotel Phoenix den 10. april sammen med
sin regimentssjef, oberst Weiss. De ble nok der og da enige om å sende en bilkolonne innover på
riksvei 50 til Værnes. Major Buchner fulgte etter i drosjebil. Ved Hell beordret major Buchner
kolonnen "holdt", ga noen instrukser til offiserene og kjørte så videre i drosjen til Værnes.

Major Buchner ankommer Værnes den 10. mai i drosje

På Værnes hadde det kommet inn meldinger om at fremmede styrker hadde passert Malvik. På
dette tidspunktet hadde Værnes fått beskjed om ikke å gjøre motstand. Litt senere ble
plasskommandant, major Vetlesen varslet om at det hadde kommet en tysk offiser med drosjebil.
Ca. kl 10 den 10. april 1940 stiger major Buchner ut av drosjen, som han betalte for, går inn til
major Vetlesen og overtar Værnes. Så tok Buchner drosje tilbake til byen.

På Øyanmoen ved Værnes ventet Holtermann. Det hadde fra morgentimene den 10. april blitt
utdelt våpen, uniformer og utstyr til de som meldte seg til tjeneste. Det ble meldt at en mindre
tysk styrke forflyttet seg langs veien fra Stjørdalshalsen. Styrken stoppet opp og en offiser på
motorsykkel fortsatte til han ble stanset av Holtermanns kontrollpost. Den tyske offiseren ba om
å få tale med leirkommandanten og fikk kjøre videre til leiren. Motorsykelisten ble ført frem til
major Holtermann. Offiserene hilste hverandre på militært vis. Den tyske offiseren var løytnant
Herrmann.
Ved nitiden hadde 11. Kompani fra 3.
Gebirgsjägerregiment nr. 138 gått i land fra Bruno
Heidemann ved Sutterøya under ledelse av
Hauptmann Trumpfheller. De avventet videre ordre
avhengig av major Buchners møte med Vetlesen på
Værnes, samt utfallet av det som i ettertid ble kjent
som det korte møte mellom major Holtermann og
løytnant Herrmann. Hermann utgjorde en fortropp
fra de som gikk i land ved Sutterøya. De stanset
utenfor Øyanmoen, som de nok trodde var Værnes.
Klokken er nå omlag 1100, og Hermann kjører som
nevnt på en motorsykkel frem til Holtermann. Etter
møte med Herrmann, aktet ikke Holtermann å
vente på den tyske sjefen, men satte kurs østover.
Major Holtermann møter løytnant Herrmann
Kort tid etterpå kom det ordre til kaptein
Trumpfheller om oppbrudd og inntakelse av Værnes. Trumpfheller ledet sine menn i et antall av
296 i rask marsj forbi Stjørdal Hotell og opp til Værnes. Se side….. Det snødde ganske tett. Kl
1315 marsjerte de inn på Værnes og overtok leiren. Ikke en eneste tysker hadde ennå ankommet
Stjørdal, de var alle østerrikere. Og slik skulle det bli i flere uker fremover, med unntak av noen
mindre tropper fra Luftwaffe.

Klokken nærmer seg 1300, onsdag 10. april og Kompani fra 3. Gebirgsjägerregiment nr. 138
marsjerer i lett snøvær forbi Stjørdal Hotell under ledelse av Hauptmann Trumpfheller

Det var et blandet vær, rullebanen på Værnes var gjørmete. Om formiddagen den 13. april
foretar Oberleutnant Matthias, Oberfeldwebel Pomplun og Feldwebel Krause en befaring til
Jonsvatnet. De tre flyplass-spesialistene slo ganske tidlig fast at isen ville holde selv for de
største tyske flyene med last. Oberleutnant Matthias var nok stolt over anerkjennelsen fra
Oberstleutnant von Temsky (ref. Stig Tore Nordberg).
Den 15. april kom det til de første regelrette bakketrefningene mellom okkupanten og nordmenn
i Trøndelag, i det som skulle bli kampen om Hegra festning. Telegrafist Erling Graabræk hadde
fått med seg en melding om at okkupanten hadde mistet en offiser under det første angrepet på
festningen. Det var løytnant Herrmann, født 20. november 1916 i Werdau, Østerrike. Han var
nestkommanderende til Hauptmann (kaptein) Trumpfheller, og den som altså snakket med
Holtermann om overgivelse.
Oberst Weiss taler til det
norske folk utenfor Phoenix

Fra Fornebu kom den 20. april generalmajor Woytasch oppover, og landet på Jonsvatnet i
Falkenhorsts eget fly. Det var førerens fødselsdag. Presis klokken 11.00 startet paraden fra
Divisjonskontoret øverst i Munkegata. 1. Kompanie av 138. Gebirgsjägerregiment ledet an. I det
avdelingen defilerte forbi æresoppstillingen utenfor Hotel Phoenix, slo avdelingen over til
parademarsj, eller det nordmennene kalte "hanemarsj". Oberst Weiss tok to skritt frem og talte til
borgerne i Trondheim, inkludert selvsagt en gratulasjon til føreren. Obersten takket så av som
Stadtkommandant , og overlot kommandoen til Woytasch. (ref. Stig Tore Nordberg). Oberst
Weiss dro nordover og ledet angrepene over Liza mot Murmansk i 1941, og overlot bergjegerne
fra Gebirgsjägerregiment nr. 138 til oberstløytnant (senere generalløytnant) Paul Klatt.
For Namsos sin befolkning var det annet enn parademarsjer og gratulasjoner. Ved 10-tiden kom
tyske fly fra Ålborg og Fassberg i Danmark, fra Leuneberg i Tyskland og fra Stavanger og slapp
sin dødbringende last over byen. Tre innbyggere overlevde ikke bombeangrepet. Kjøpmann

Gustav Eliassen ble drept i egen kjeller. Sjåfør Oskar Lindgaard Olsen ble drept i kjelleren på
Grand Hotel og sagbruksarbeider Aksel Homo ble drept i kjelleren under Kaffistova. Noen av
flyene mellomlandet på Værnes på tilbaketuren (ref. Stig Tore Nordberg).
I Verdal kom Hauptmann Dittrich i strid med nordmenn. Det fremste laget i 1. Zug oppfattet det
slik at de kom i kryssild mellom stillingene på nordsiden av elven og forsvarere i husklyngen på
sørsiden av elven. De hadde ingen radioforbindelse med egen nordgruppe eller svar på oppskutte
signallys. Jo lenger de lå i disse stillingene, økte risikoen for at fienden ble tilført forsterkninger.
Et koordinert angrep fra begge sider av broen ville sannsynligvis gi et mindre tap enn å ta den
bare fra en side. Etter en time med fiendeberøring tok Hauptmann Dittrich sin beslutning. Han
ville ikke vente ytterligere på 3. Kompanie. Dittrich ga 2. Zug ved jernbanebroa ordre om å gå
hardt på. Snart kunne sørstyrken og nordstyrken forenes. 162 nordmenn fra
motormitraljøseskavdronen av Dragonregiment nr. 3, samt 30 britiske ingeniørsoldater hadde
forsvart broene. Da den tyske nordgruppen falt dem i ryggen, lastet trentroppen ammunisjonen
opp på lastebiler og fraktet den i retning Stiklestad. De ammunisjonsløse norske forsvarerne ble
dermed tvunget til å gi opp sine stillinger, og forflyttet seg også i retning Stiklestad. Ved
Stiklestad ble nordmennene stanset av britene. Den britiske sjefen, Captain Godfrey, beordret
den norske eskadronen til å rykke tilbake i retning Verdal. Nordmennene lystret og inntok en
stilling ved Gudmundhus. Uten å varsle de norske, trakk så britene sine egne styrker ut. De
norske soldatene var svært forbitret over britenes ledelse og kampmoral. Selv ventet de med å
trekke seg ut til de mottok en uttrykkelig ordre fra egen ledelse (ref. Stig Tore Nordberg).

Innløpet til Aalberg var fortsatt tilfrosset. Jageren Paul Jacobi måtte vende og gå mot den isfrie
Kirknesvågen på Inderøy, med tanke på utskipning. Følgebåtene gikk i skyttel fra jageren og inn
til Kirknesvågen havn. Hauptmann Trumfheller med sitt 11. Kompanie ble først brakt i land. Så
fulgte Hauptmann Lorch med sitt 14. Kompanie, MG-kompaniet. En enslig bil ble også brakt i

land. Så kom feltkanonene som foreløpig måtte trekkes med soldatkraft. Hauptmann Hackl satte
sitt 13. Kompanie i tetposisjon så snart det var kommet i land og planla hovedstøtretning Vist Steinkjer. Feldwebel Berger og sambandslaget hans ble fraktet i land med fiskefartøyet ”Fisk”.
Dagen før har han stolt deltatt i paraden foran Hotel Phoenix, for deretter å ha brukt et par timer i
byen sammen med kameratene på en handlerunde (ref. Stig Tore Nordberg).
Det kom inn en meldingen om mulig fiende i Sparbu. Etter noen timers marsj falt de første
enkeltskuddene, fulgt av mitraljøseild. Feldwebel Berger hørte lydforskjellen mellom fiendtlige
og egne flerskuddssalver. En motorsykkelordonnans ankom staben og meldte at de fiendtlige
styrkene ved Hustad var engelske. Berger var temmelig forundret, han hadde nok regnet med at
de fiendtlige styrkene var norske. Han fikk gjort senderen klar, og meddelte at 1 500
engelskmenn var i Steinkjerområdet, i følge opplysninger fra en engelskmann som var tatt til
fange (ref. Nordberg). Fortroppen, Hackels 13. Kompanie, ble raskt trukket tilbake og fikk
sikringsoppdrag. Bataljonsstaben opprettet en kommandosentral i våningshuset til en forlatt

Engelske soldater tatt til fange og kjørt til Trondheim

bondegård. Lorchs 14. Kompanie med kanonlag og MG-lag ble sendt frem til Gangstad. Sjefen
for de fire kanonene og den 80 mann sterke kanonbesetningen, Leuntnant Röttgers, konfererte
som så ofte før med MG-lagenes sjef, Leutnant Ringhofer for å få opprettet gode, effektive,
felles stillinger. Hester til å trekke kanonene hadde de ”lånt” på Kirknes- og Hembre-gårdene
(ref. Stig Tore Nordberg).
To mann dukket senere opp hos staben med 16 fanger, alle tilhørende 4. Lincolnshire Regiment.
Fangene ble kroppsvisitert før de blir sperret inne i kjelleren på gården. Bataljonstaben diskuterte
situasjonen. De stod nå overfor en tallmessig overlegen fiende, med ingen muligheter til selv å få
forsterkninger, noe fienden imidlertid hadde. Sambandet med Trondheim var brutt, fordi jageren
Paul Jacobi hadde gått mot Trondheim og kommet utenfor sambandsrekkevidde. Major Schratz
tok en beslutning. Han ga ved middagstid ordre om intensiv, konsentrert ild fra samtlige kanoner

og alle MG-er, fulgt av stormangrep på infanterivis med håndgranater og håndvåpen. Staben
forflyttet seg til en av Gangstadgårdene. Etter en heftig strid beordret den engelske major Black
ved 18-tiden sine to britiske kompanier til tryggere stillinger i skyttergraver noe vest for Vist
(ref. Stig Tore Nordberg).
Okkupanten hadde altså beveget seg nordover, og den 21. april skjedde den første trefningen i 2.
verdenskrig mellom tyske og engelske hærstyrker. Det skjer ved Krogs gård, litt nedenfor Hustad
kirke på Inderøy. Her ble Harry Prike (21) og Ronald Maurice Smith (19) de første British Army
soldiers som ble drept i 2. verdenskrig. De tilhørte Lincolnshire Regiment. To kamerater fra
samme avdeling ble også truffet. Først George Fredrick Roe, som blir såret, men dør senere
samme dag av skadene. Og George Humphrey, som døde av skuddsårene den 27. april.
Sistnevnte er gravlagt på Stavne i Trondheim, mens de tre første ble lagt i en fellesgrav på
Hustad kirkegård i lag med den østerriske Gefreiter Franz Raaber (f.1917) fra 13/G Jg Regt 138
Nr.146. Sistnevnte senere flytte til Stavne, deretter Havstein (X-66)
Paul Kiddel, som i dag bor på Steinkjer, var på 80-tallet soldat
i det engelskmennene kaller Territorial Army (TA). I 1992
kom han på vinterøvelse til Rinnleiret. Disse soldatene under
krigen ble kalt for Saturday Night Soldiers, fordi de trente på
lørdager, men var resten av uken ordinære sivile med vanlige
jobber. Paul Kiddell fattet naturligvis interesse for det hans
landsmenn hadde gjort i vårt område i begynnelsen av krigen.
Han oppdaget at to av navnene som står på minnesteinen i
parken i Verdal, faktisk var feil. En av de engelske soldatene
som var blitt drept, levde sågar i beste velgående i Woolwich i
England frem til 1990 vel uvitende om at han hadde en grav i
Norge. En annen soldat fikk aldri en kjent grav, men ble
liggende som "an unknown soldier". Soldater ble erklært
drepte, fordi noen har sett en eller annen falle. Bruk av ordet
Paul Kiddel
tap ble feilaktig synonymt med drepte, og det ene tok det andre.
Etterkrigstiden telte døde i rekordfart, spesielt blant okkupantene. Fienden ble virkelig
mangfoldiggjort i en rus av glorifisering og heltestatus. En forståelig og menneskelig handling,
men så ufattelig historisk ukorrekt. Denne unøyaktigheten kaller engelskmennene så betegnede
for "The Fog of War." Paul Kiddell har virkelig "ryddet opp" i en del myter i Nord-Trøndelag.
Totalt ble trolig 11 britiske soldater drept i kampene i Innherred våren 1940. Ref. også antall
drepte ved Hegra, Garberg o.l. Her har tåka virkelig vært tykk i mange år. I Hegra har tallene
vært oppe i 260 drepte tyskere. Ingen tyskere ble drept i Hegra, de var østerrikere. Jeg har funnet
tre drepte i forbindelse med slaget om Hegra festning. Ved Garberg i Selbu har tallene florert
mellom 164 og 500 drepte "tyskere". Jeg har funnet tre (se Stjørdalens krønike, bind 9, side 116).
En kan selvsagt ikke utelukke at tallet døde var litt høyere, f. eks totalt fem-seks både ved Hegra
og Garberg, og at en eller to av disse ble sendt hjem eller havnet i arkivet under ukjent "ort".
Men dette er meget, meget lite sannsynlig, faktisk utenkelig, siden det var så tidlig i krigen og
troppsjefene nok hadde kontroll på sine soldater på alle vis, også arkiv- og seremonimessig. Så at
det ble drept flere enn tre fra okkupasjonsmakten under slaget om Hegra, tror jeg ikke på.
Det hvite flagget ble heist over Ingstadkleven fort søndag 5. mai kl 05.15. Major Holtermann
hadde forlengst innsett at de ikke kunne fortsette grunnet primært mangel på forsyninger
(mat/vann). Beleiringen av Hegra festning kostet okkupanten tre drepte: Hans Joachim
Herrmann, f. 20.11.1916 - d.15.04.1940, Johann Finz, f. 15.02.1917 - d. 25.04.1940 og Richard
Schmitt, f. 03.09.1913 - d. 04.05.1940.

På norsk side regner vi med seks drepte som følge av beleiringen av Hegra festning. Da
Holtermann valgte å forlate Hegra festning, var det trolig 189 personer under hans kommando til
stede på festningen, av en styrke som på sitt meste telte 250 mann og en kvinne. Da fenrik Lasse
Hellandsjø førte Hauptmann (kaptein) Giebel inn til major Holtermann, hadde ingen fasiten og
fremtiden klart for seg, selvsagt. I ettertid vet vi hva som skjedde, og hvilke grep de norske
myndigheter og det norske folk gjorde mellom 1937 og 1947. Det er selvsagt lett å gå fra å
dømme, til å fordømme, etterpåklokskapen
behersker vi alle. Men likevel, når alle som
levde på den tiden er borte, tror jeg ettertiden vil
åpne noen arkiver som gjør at norske
myndigheter, disposisjoner og folkets innsats vil
komme i et annet lys, for ikke å si et underlig
lys. Hegra festning var i det minste en av de få
hendelser i norsk historie som ga oss håp om at
noen tenker litt, og har et minstemål av vilje,
stolthet og manns mot.
Siden Norge ikke var med i 2. verdenskrig som
fullbyrdig nasjon, fikk vi heller ikke delta under
fredsforhandlingene og oppgjøret etterpå. Vi ble
parkerte på sidelinjen. Det er mange som føler
at England styrte oss både før, under og de
første månedene etter krigen. I krigens sluttfase
deltok en gruppe amerikanere i NordTrøndelag, under ledelse av den senere CIAFenrik Lasse Hellandsjø førte Hauptmann (kaptein)
sjefen William Egan Colby. Denne
Giebel inn til major Holtermann
amerikansk fallskjermstyrken hadde sin
hovedbase på Gjevsjøen fjellgård i Snåsa. Her
fant den eneste trefningen mellom amerikanske og tyske soldater på norsk jord sted under andre
verdenskrig. Det hevdes at disse amerikanerne ble nektet av engelskmennene å delta i
fredsparaden i Trondheim den 17. mai 1945.
Det er mange som ikke forstår så mye av det som skjedde i 1814, enda mindre i 1905, "men 1940
er totalt umulig å skjønne", sier enkelte. Jeg møter stadig flere og flere som sier at de aldri har
skjønt hvordan kongehuset, regjeringen, andre offentlige myndigheter og deler av den militær

ledelsen kunne stikke av våren 1940, og så utrope seg selv til helter i ettertid. Trønderen, general
Carl Gustav Fleischer, ble en helt - i en annen klasse for mange i etterkrigsgenerasjonen.
Det var en ynkelig statsminister som sto på perrongen på Hamar jernbanestasjon den 9. april og
gråtende bønnfalte Hambro om å få tre tilbake. Nygaardsvold var psykisk og fysisk utslitt,
"trolig grepet av panikk", skriver Aage G. Sivertsen i boka 9. april 1940. En stiller ikke sine
plasser til disposisjon i det landet blir utsatt for angrep. De kommende timer og dager skiftet
kongen og statsministeren på å gråte. Det innbød ikke til særlig tillit. En leder ikke sitt folk ved
gråt. Ref. også side…….. Hadde statsministeren gått av 9. april 1940, av nervemessige hensyn,
ville det blitt vanskelig å dømme ham for en slik beslutning. Man blir ikke straffet for å ha blitt
syk, men ettermælet og æren ville neppe fått ståkarakter. Kanskje er statsministerens psykiske
helse på dette tidspunkt, etter at tyskerne angrep, et for lite omtalt tema.
De sentrale aktører våren 1940: Birger Ljungberg, Halvdan Koht og selveste Johan
Nygaardsvold var alle uforstandige i sine embeter, mener noen. Uforstandige blir vanligvis stilt
til ansvar. Sett i relasjon til andre som ble dømt straks etter krigen, er det uforståelig at
regjeringen gikk fri. Kongen også, selv om han kanskje kan komme under formildende
omstendigheter. Det smarte Nygaardsvold gjorde i forbindelse med debatten i Odelstinget den
18. oktober 1948, var å selv be om å bli stilt for riksrett. Han visste på det tidspunktet, som alle
andre, at han hadde flertallet i Protokollkomitéen. Selvsagt hadde han fått beskjed fra øverste
hold i sitt eget parti om at det ikke ble noen riksrettssak. Det norske folket hadde avgjort. En
glemmer fort. AP ville aldri dømme seg selv. Det var bukken som passet havresekken. Men det
var både pinlig og nedverdigende for Gubben. Taktisk og teknisk kunne han fortsette, men han
ble trolig kamuflert hyllet og så sparket. Nygaardsvold var en meget slagen og bitter mann etter
krigen, kanskje like mye sveket av sine egne. Slik følte han det i hvert fall. I grunnen synd.
"Nygaardsvold var et stykke Norge", skriver historiker Aage G. Sivertsen. Han hadde gjort så
mye bra for folket og landet, men sviktet trolig når det gjaldt. Mange mener han fikk panikk. Et
nytt eksempel på det historien har vist oss så mange ganger: Noen kan lede i fred, men faller
fullstendig sammen i krig.
Nyere forskning, blant annet gjort av Egil Ulateig, som kom med
ny bok denne høsten om tyske fallskjermsoldaters angrep i Lesja
og Dovre, viser med all tydelighet det mange av oss har trodd,
nemlig at det var ingen supermakt som hærtok landet vårt i
april1940. "Den brukne geværs holdning" fra Nygaardsvold og
Arbeiderpartiet hadde indoktrinert befolkningen. Det var mange
som derfor straks etter krigen snakket om riksrett i forbindelse
med kongehuset og regjeringen, som ikke bare stakk av, men rotet
det virkelig til for seg selv, folket og landet våren 1940. Det
skjedde mye rart under flukten gjennom Nord-Gudbrandsdalen, som burde ha vært satt under
lupen. Men da som nå, "det er makta som rår", og myndighetene "skrev selv" den offisielle
versjonen i datidens historiebøker, for ikke å si skolebøker. Å sole seg i glansen av heltemot er
den enklestes kunst. Naiviteten og likegyldigheten har ingen grenser. Mange kunne den gangen,
hadde muligheten og viljen, men de fikk ikke lov. Å stanse selv de største supermakter er mulig
når en går under heraldikkens faner, har manns mot, offervilje og lar seg styre av den sterkeste
kraft som rår, nemlig ære.
De norske myndigheter sviktet i 1940. Nygaardsvold, Holtermann, Gerhardsen og flere, vil trolig
ikke overleve å bli satt under mikroskop. Fremtiden vil dømme fortiden hardt når enda flere
arkiver åpnes. Vel så viktig som å åpne nye arkiver, er å se på historien med distanserte og nye

øyne. En ny generasjon er nådeløs i vurderingen av 2. verdenskrig. Det er det som preger
Sivertsens fremstilling om aprildagene 1940, og det er neppe tilfeldig at han velger å kalle boka
– et historisk bedrag. Sannsynligvis er dette bare begynnelsen på en rekke bøker og nye artikler
som ikke vil godta seierherrens ensidige og man må si naive fremstilling.

