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-:-:NØKKELFIGUR: Major Frithjof Hammersen var major i etterretnings- , 
tjenesten i tyskernes overkommando på Lillehammer, en nøkkelfigur 
som fikk troverdighet helt i toppen i London. 

:=: Foto: FRIGJØRINGEN, Gyldeflda/1994 

General Montgomery 
;: ville frigjøre Norge 

sydfra i april194S, 
.;; men Eisenhower nøl

te. Jens Chr. Hauge 
avdekker «en annerle

; des tysker». 

NILS MORTEN UDGAARD 

~'riheten kom til Norge i mai 
1945 etter et enda mer ner
vepirrende politisk drama -

~ ute og hjemme - enn vi hittil 
har vætt klar over, fremgår 
det av Milorg-lederen Jens 
Chr. Hauges bok ·,F'rigjørin-

- gen", som utkommer i mor
gen. F'or første gang navngir 
Hauge selv den tyske majo
ren Frithjof HamDler~ell, 
som var Hjemmefnmtledel
sens helt avgjørende kon-

"_ takt i staben for de 350 000 
- hØyt væpnede tyske solda

tene som stod i Norgp. da 
sammenbruddet kom. 

Hauge viser også til nyere 
historieforskning som av
dekker at britenes gl'ueral 
Montgomery den 20. april 
1945, mens hans styrker 
stormet frem i Nord-Tys
kland nær Danmark, foreslo 

~_ at han skulle gå rett på, 
-«right on to", til Sverige ug 
• Norge. Men da måtte gene

ral Eisenhower, de alliertes 

øverste militære sjet~ gi bri
ten kommando over en hel 
amerikanske arme. Eisen·· 
hower nølte. Han ville unngå 
kamp med de tyske styrk.:
ne i Norge, og konsentrerte 
seg om å sikre et godt for
hold til de russiske allierte 
midt i Europa. 

Kritisk fase 
Bade Praha og Berlin kun

ne Eisenhower befridd vesL
fra. Men han holdt seg tilba
ke. Skulle amerikanerne 
tatt Praha, fryktet han at 
russerne ville svare med il 
komme først til Danmark. 
Det kunne gitt Stalin en helt 
annen innflyteise i Nord-Eu
ropa i sluttfasen enn briter 
og amerikanere Ønsket. Nå 
ble det Montgomerys styr
ker som vant kappløpet 
med russerne om de tyske 
østersjø-havnene Wismar 
og Lubeck: Han slo sovjet
generalen Rokossovskij 
med fattige 12 timer, etter 
fem og et halvt års krig. 

Under sammenbruddet i 
mai-dag'ene nektet tyskerne 
tørst å ta Norge med i sin 
kapitulasjon. Ville de bruke 
Norge og soldatene der som 
en «pant" til siste slutt? Ei
senhowers strategi val' å lå 
til en ordnet kapitulasjon 
og-sa i Norge, for å unngå en 
blodif( nedkjemping av tys
ke styrker som hnldt 1':1 sin 
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PARADEN: 15000 fra Hjemmefronten paraderte foran Slottet del 

"0oldfltære" fordi ingep tysk 
lf'lier ieng-er kunne gi dem 
ordre om å legge ned våpne
ne. l!;n slik kamp ville lagt 
Norge l ruiner, etter at kri
gen egentlig val' forbi! Fa
natisme og den gamle 
prøyssiSke æreskodeks val' 
tilstede i mange av de tyske 
oftiberenes hoder; det var jo 
en ubeseiret' kjempearme 
~om stod i Norge. De tenkte 
pli dlisto!'h,ns don1" i eget 
llj'·llllanu. 

Her val' det at Hamll1l'r
S(;ll korn inn i bildet. Han 
var major i etterretningstje
nesten i tyskernes overkom
mando ~l<1 Lilldwmrner. en 
nøkkelll~tUI' som fikk tI'over
(lighet helt i toppen i Lon
don, da han var mannen 
som kunne meddele at felt
marskalk Erwin Rommel -
tYSk miliU"r sjef i ]'rankrike 
"lt"r D-dagen - val' blitt al· 
V(jrlig "kadet i en bilulykke. 

Hamrnersen tipset Hjemm 
fronten om planlagte aks} 
ncr, blant annet da studel 
tene ble arrestert. «Vanli~ 
militære hemmeligheter r, 
pet han ikke. Hans mot 
var il. bidra med sitt Li! i 

det en gang' i fremtiden kUl 
ne bli et godt forhold me 
lom et nytt Tyskland c 
Norge», skriver Hauge _. c 
kaller ham «en all uer led, 
tysl,er». Hammersen svevel 
livsfare fra sine egne id, 
han informerte den norsl, 
motstandsbevegelsen. 

Norsk mor ------
Den tyske majoren hadd 

norsk mor, fØdt Smith og' fl 
Arendal, og han var mobil 
sert som etterretningsmaJ( 
fra sin jobb som shippinl 
mann i Hamburg. Ojennol 
kontakter i det kirkelie 
miljø, blant andre bislwjJ E 
vind Berggra vs bånd til de 
Økumeniske bevegelse 
Tyskland, kom han i kOl 
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r» tipset Milorg 

juni 1945. Til høyre for kong Haakon stilr Jens Chr. Hauge. 

takt med mutstandsbeveg· 
elsen ~- der Hauge i siste fase 
«monopoliserte» denne nøk
kelkontakten. 

Sent pa kvelden 7. mai 
1945 satt Hauge i kjelleren 
pa KNA-hotellet i Oslo og 
forhandlet nettopp med 
Hammersen om hvordan en 
tysk uvergivelse skulle /lune 
sted. Majoren ringte stadig 
til Lillehammer, avsl~rte for 
fØrsLe gang at han hadde 
konLakt til hjemmdroutf'll 
ug presset på fur a tå en 
avlale. Da Hauge og hans 
folk ville ha adgang til NRK 
ful' å. sende ut meldinger til 
det norske folk, nektet tys
kerne, og svarte med å mo
bilisere to bataljuner (,il fur
svar av det hvite huset pa 
Mari,;nlyst. 

~~~tygt ut ~ __ ~ 
«Det var litt aven natt», el' 

Hauges nØkterne Iwmmen
tur nesten 50 år ~enere. Det 
sa stygt ut en st und, som 

om det kunne s~ære seg. 
Tyskerne nektet å overgi 
seg til hjemmefrontens «si
vilister»; de fikk forsikringer 
om at overgivelsen skulle 
s~e til regulære norske og 
allierte styrker. Det ble be
stemt at tyskerne selv skul
le holde disiplin i egne rek
ker, med et visst antall 
håndvåpen. På norsk side 
var kravet at folk måtte 
mcrke en grunnleggende 
endring I situasjonen mel
lom 7. og 8. mai; hvL; ikke, 
kunne situasjonen i landet 
komme ut av kontroll. Noen 
måtte ta vare på begeistrin
gen sum veltet frem i det 
norske folk etter fem års 
krig og ukkupasjon. 

Kompromisset ble kunn
gjøringen 8. mal fra avisene i 
fellesskap, «Oslo [Jressen», 
med den j ilswriske over
slerilten ,,", .11' kamp er kro
uet med "der". Men etter 
krav fra <lverkommandotm 
på Lillehammer- «den had
(lP. ennå makten", skriver 

Hauge ~- ble annet avsnitt 
endret i erklæringen fra 
Hjemmefrontens Ledelse. 
Det lød tilslutt: «Fienden 
har nå kapitulert, og snart 
vil:i helt ut være herrer i 
l, ,,,:let. Men husk: Kapitula
sjun er ikke det samme som 
fred. Fienden har ennå vå
pen". 

Boken avdekker aL Ham
mersen. som furskere tidli
gere IUlr henvist til, hadde 
en heiL sentral rolle i en av
gjøn·ude fase i norsk histo
rie. Hittil har Hauge ikke 
sagt mye om ham offentlig, 
åpenbart av frykt for at han 
skulle få forræder-stempelet 
på seg i Tyskland. Men grad
vis ble denne frykten borte. 
Hammel'sen tikk en fØdsels
dagshilsen fra den norske 
Milorg-sjelen. Og da majo
ren døde for ea, 10 år siden, 
sendte Jens Chr. Hauge et 
kondoiallsebrev .. ~ som fami
lien lot offentliggjøre i en 
lokai tysk avis 

Klassiker 
om fri-

• • gjørmgen 
Det er med bØkel' som med 
mennesker ~- de kan modnes 
med arene og bli mer spenn
ende for hvert nytt møte. 

Jens Chr. Hauges «Frigjørin
gen" er en slik bok, som Gyl
dendal mandag semler ut i 
en ljerde revidert utgave. 
l\:rigsårcne:> Milorg-Ied"r er 
ikke en munn som kommer 
med all sin viten på en gang; 
Hauge innarbeider andres 
og egne informasjoner un
der full kontroll. Han skriver 
om frigjøringen av Norge, 
om norslce, tyske, allierte og 
svenske tanker og handlin
ger, om de dramatiske uke
ne våren og sommeren 1945, 
da han selv sto midt oppe i 
begivenhetene. Det ble førs
te gang Norge lærte denne 
30-aringen a kjenne, man
nen som hadde ledet og ar
beidet under jorden og som 
sto i spissen for de 40000 
milorg-soldatene som tråd
te frem med eplekniekers, 
selbustrømper og slcyggelu
er. En dag i juni marsjerte 
de neduver Karl Juhan, hils
te Konl,l'en ug fursvant inn i 
nasjonens historiske folklo
re. 

Hauge beretter om selve 
frigjøringen, slik han fØrste 
gang gjorde i det store sam.· 
leverket. «Norges Krig 
1940-45", i 1950. I mellomti
den er boken utbygget. De.'} 
har faLL klassikerens dybde 
ug perspektiv, spenningen 
fra en virkdighetens thriller, 
nærheten fra en forfatter 
som også må skrive um seg 
selv, ug den har fått et vak
kert utsf~ende ved hjelp av 
Jakob Weiclemann og Kaare 
Espulin Johnsons «Finn
marie fritt - 1944». 

Og' Nils Aas. Han har teg
net en eldre mann som sit
ter på en benk og skuer ut 
over Nurge, foran et nytt og 
siste kapitel: «Tilbakeblikk 
50 ål' etter". Dcr trekker 
Hauge, som runder 80 ål' til 
vårens jubileum, opp de 
lange linjene. Han er raus 
mot svenskene og mener vi 
burde ha forstått dem bedre 
og takket dem mer i 1\)45. 

Tyskel'llc nærmer han seg 
nølende og sier det nå slik: 
«I etterhand må vi ogsa kun
ne erkjenne at den tyske ok
kupasjon av Norge arLet seg 
relativt sivilisert fra Wehr
machts side, til en Fandens 
olclmpas.lon å være. Samti
dig tilføyer vi at nazisme, 
llitierisllle og Gestapo er, og 
vil fortset.te å være bannord 
i Norge for alltid". 

Jens Chr. Hauge: 
FItWJØItlNGEN 
Gyldendal, 19fH. 
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