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Innledning
Bibliografien tar sikte på å r egis tre r e den litt erat ur som fore ligger om Molde og Romsdal i kr igstiden 9. april 1940 til 8. mai
1945. Litteratur hvor Molde og Romsdal bare nevnes uten næ rmere omtale, er ikke tatt med. Det samme prinsipp er fulgt når
det gjelder lokale publik asjon er som innskr enker seg til å nevn e
krigstiden. Bibliogr afi en omfatter ikke avisartikler, unntatt i de
tilfelle hvor de er inntatt i samleverker . I ett tilf elle h ar en imidledtid funn et grun n t il å ta med en større serie avisartikler . Såvidt mulig er også billedstoff angitt.
Molde og Rom sdal har fått en forhol dsvis br ed plass i litte r at ur en om kri gsbegiven het ene i 1940. Det skyldes for det første
den militære rolle distriktet kom til å spille. Alt 8. april kom
Romsdalsk ys ten i bren npunkt et. I de noter som den briti ske og
den franske utenri ksminister ved 6 t iden om morgenen overr akte u tenriksmin ister Koht, ble det meddelt at alliert e sjøstr idskref ter samme morgen hadde lagt ut minefe lter i norsk territo ria lfarvan n på 3 steder langs kysten: Ved Stad, på Husta dvika
og ved innløpet til Vestfjorden. - Vi vet nå at det i vir keligheten bare var det sistnev nte minefelte t som ble lagt ut. «Det
andre minefe ltet ut enfor Bud nær Molde ble ett er planen etablert ved at to jagere varslet trafikkerende om en fare som ikke
eksisterte», skriver den britiske kr igshist orik er dr. T. K. Derry.
Men dette visste ikk e norske myndigheter dengang, og den norske marine overtok patrul jerin gen utenfor Bud fra de britiske
jegere som så trakk seg tilbake .
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Da det tyske angrepet sa tte inn dagen etter, var Møre inf. reg . nr. 11 en av de Iå milit ær e enheter i Sør -)Jorge som fikk
anlednin g t il å gjennomføre en ordnet mobilisering . And alsnes
ble hovedbase , og Molde subs idiæ r base for det britis ke ek spedisjon skorps i Sør-N orge, «Sickleforce». De siste briti ske trop per ble evakuer t fr a Åndalsne s 2. mai k l. 0200. - Sjø for svarets
overkommando, som hadde etablert seg i Molde den 21. april ,
forlot byen den 30. ved m idnatt med et bri tis k tr anspo r tskip.
Om kvelden neste dag, den 1. mai, dro general Ruge me d Hæ rens over komm ando .fra Molde med den br itiske ja ger «Dian a»
med kur s for Tromsø.
På Ner land i Vistdal en hadde 2. divisjon under general Hvin den Haug sitt siste hovedkvarter . Her fikk gener alen bemyndigelse til å kapitulere, som øvers tbefalend e for de norske styr ker i Møre og Romsdal. Kapitulasjonen ble undertegnet på Rin dal Gjestg iver i 3. ma i. Samm e dag ble forhand lingene fortsatt
på Grand Hote ll Bellevue på Ånd alsnes, nå mellom gener al Hvinden Haug og den tyske genera lløytnant Pel lenga h r .
Distr ikt et ble imidler tid ikke bare et m ilit ær t sentrum . I noen
hektisk e da ger i apr il var Molde landets fak tiske h oveds tad, idet
Kongen, Kro npr insen, Regjering en og en betydn ingsfull del av
sentral administra sjonen var samlet her, ett er dr ama tiske ferder
ned gjennom Romsdalen . Til Molde ble også Norges Banks gullbeholdn ing før t.
Det er nat urli g at disse forho ld har satt sin e spor, såvel i den
rent kr igshistor iske litteratur som i de ikke få erind r inger som
er skrevet, både av militære og sivile . Blant de siste st år u tenr iksmin iste r Ha lvdan Kohts og statsråd Try gve Lies bidrag
sentralt.
Okkupa sjonsti den kom derimo t ikk e ti l å arte seg stort an der ledes i Molde og Romsdal enn så ma nge andre ste der i land et.
Den rent okkupasjons hi stor iske litt erat u r er da også mege t sparsom. Men omkrin g i forenings- og fi rma historikker og u like
andre publikasjon er finnes det meg et stoff som kas ter lys over
forskj ellige sider av denne tid en. I det hele for eligger det således
et ga nsk e omfattende material e om hvor dan disse årene a rt et
seg - med tyske okkupas jonstropper og ru ssiske krigsfang er ,
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med naz ifiser ingsforsøk og motstandskamp - og alle da gliglivets problemer som kr ig og rasjonering førte med seg.
Forut en bøker og artikler på norsk, som naturlig nok utg jør
hovedtyngden, omfatt er bibliografien også skrifter på engelsk,
fra nsk og tysk. Som et ti Jlegg til for tegnelsen over den trykte
lit tera tur er tat t med en oppgave over det utrykte material e som
er inn sam let av Molde Kri gs'histori enev nd og som bero r i Romsdalsmu seets Kr igshistoriske Avdeling .
Ved ut arbei delsen av bibliografien er beny ttet Bibliog rafi til
Nor ges Historie, utgitt av Historisk F orenin g, og Norsk Militær historisk Bibliografi, utgitt av Fo rsvarets Krigshistoriske Avde ling. De aller fleste av de oppførte skrif ter har også vær t gjen nomgått, noe som har vært helt nødvendi g, da det ikke allt id
gå r fre m av titlene om og hv or det forekom mer stoff om Molde
og Romsdal. Bibliografi en innehol der også endel materia le som
ikke finnes i de to foran nevnte bibliografier . Men den gjør like ·
vel ikke noe k rav på å være fullstendig, og må i det hele sees
som det amatørarbeide den er. Offentliggjøre lsen vil forhåpent lig bidra til at bibliografien kan bli supp lert, slik at den ette rhvert gjennom tillegg ka n oppnå tilnærme t fullstendigh et.
VerdifuJlt vil det også være å få registrer t alt det stoff som
fi nnes i dagspressen, både i lokala vi sene og i Oslopressen, gjerne
også i andre organer som eksempe lvis Deutsche Zeitung in Nor wegen . :\'oe i de nne retnin g ha r vært gjort i Kristiansund , hvor
«Registrering av kilder og litteratur vedrørende bybrannen i
Kristiansund i 1940» er utarbeidet av gy mnasiast A nne Furseth,
etter lekto r Egil Husbys initi at iv . Bibliografi en er trykt i Nord møre Historielags årsskr ift for 1968. I Molde og Romsdal er det
all grunn til å følge eksemplet , og gjerne utv ide rammen for re gistrer ingen. En systematisk inns amling av erindringsstoff vil
også kunne g i meget verdifullt materiale .
I tilknytning til bibliogra fien er gjeng itt noen spre dte utdrag
fra selve littera turen. En har søkt å finne frem til kar akteristiske avsnitt som k an kaste lys over vesentlige sider av krigstiden
- både april -maidagene i 1940 og okkupas jonsårene . Men mere
enn glimt kan det ikke bli, så rikt som stoffet er.
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Leslie S. Haywoo:i . London 1942. 46 s.

s. 8- 19:

1. Usjesko 6 en -

Moen, Eirik -
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Th e Aandalsnes

se «Romsdal i krig».

Area.

55 M olde F otballkl ubb gjennem 35 år . 1911. Molde 1946. 25 s., ill.
S. 15- 17: Kr igsårene

19/ 6 -

1946.

1940-4 5 av Alf Strande.

56 Mordal, Per : Romsdals Fellesbank A / S 1927-1967
bakeb likk . Oslo 1967. 114 s., ill.

. E t til-

S. 52- 60: VI. Fra 9. april t il 10. mai 1940.
S. 61-64: VIII. Olokupasjonså rene.

57 Mord al , P er: Hj emmesty rk ene, en rapport t il Hjemmefrontens Histo riein stitutt, Oslo. - Romsda1smus eets årbok for
1969. Molde 1970.
58 Moulton, J . L.: Th e No rw egian Camp aign of 1940 . A Study
of Wal'fa re in Three Dimens ions. London 1966. 328 s., Ill.
S. 152 f. om An dalsne s.
S. 166-1 91: 7. Defeat in the Gudbrandsdal.
S. 192-213: 8. Th e End in Central Norway .

59 M unthe-Kaas , 0.: Krig en i Norge 19/iO. Operasjonene gjen nom Rome rik e-Hed ema rken -Gudbrandsda len-Romsdale n.
Bind I L Utgitt ved Den krigs h istoriske avdeling. Oslo
1955, ill.
(S. 235 bilde av t ysk fly bo mbardeme nt av Anda lsne s 26/ 4 1940.)

60 Nav elsak er, Ivar: Krigen i Romsdalen og nor dre (}u.dbraiuisdal 19lf0. (Ånd alsnes ) 1947. 10 s.
(Særtr ykk a v And alsnes Avis.)

Niels en, R. Rosehei· - se «Norges krig 1940-1945».
61 Nord lie, J. H .: Kort oversikt over kampene i Norge våren
19/iO. Undersøkelseskommisjonen av 19fi5 . Innstilling. B i-

lag B. 1. Oslo 1947.
(S. 108, 114, ganske kort.)

62 N org es kri g 1940-1 945 . Hovedred.: Svei-re St een. Billedred .:
Arnol d Eskeland. R ed.komite: Paal Berg, Elias Corneliu ssen, E inar Gerh ard sen, Gunnar J ah n, Øyvind Lorentz en,
Otto Ruge, Didrik Arup Seip, B. 1-3. Oslo 1947-50, ill. Kart.
B. I . - R. Roscher Nie lsen: Krigen i Nor ge apri l- juni 1940. (Om
Roms da l og Mold e s. 216-22, 254-266 , 304-3 05, 346-349, med rik t
b illedsto ff. )

63 NS årbok 1942 . Utgitt av Rik spro pagand aled elsen. Redaksjon Willy Klevenberg. Gjøvik 1943. 208 s., ill.
S . 81-83: F. 0. 15 (fyl kesorga ni sasj on en) - Romsdal og Nordmøre (med oppgave over pa rt iapp arat og tillitsmenn.)
S. 183-184: Møre og Rom sda l fyl ke. - Kom muner og ordførere .
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64 NS årbok 194if. Utgitt av Rikspropagandaledelsen. Redaksjo n
Willy Klevenberg. Gjøvik 1943. 192 s., ill. (Innhold s. LV).
S. 101-103: F. 0. 15 - Møre og Romsd al . (Fylkeskontor: Molde)
(med oppgave over partiapparat
og tillitsmenn .)
S. 183- 185: Møre og Romsdal fylke. Kommun er og ordførere.
(Det utkom ikke flere enn disse to NS årbøker.)

65 Oberkommando der Wehrmacht. Ber ich t e.
(om Norge særlig i B. I., s. 129-247), B. 1-3 . Ber lin 1941-43.

66 Os, Edvard: Sandøy i Romsdal. 1 bandet. Bygdesamfunne t.
Molde 1961. 817 s., ill.
S. 781-786: Krigshendingar.

(2 fotos).

67 Parelius, Nils: Fra Krigstiden 194 0-1945, Dagboksb lad, brev
og artikler. Molde 1970. 193 s. Stenciltrykk.
S. 173-175: Et tragisk krigsminne. To russiske fanger r ømte fra
Bud, ble tatt på Nordmør e - skutt i Arødalen (gjengitt i Ro ms dal Folkeblad 10. juni 1968, s. d. også trykt i Romsdals Budstikk e.
S. 176-180 (om krigsminnesmerket i Arødal en).
(Ytterlige re materiale, særlig om krigsfa ng eleiren e i Romsdalsarkivet.)

Parelius, Nils - se «Kr igen i Norge ».
68 Parelius, Nils: R etiro på Fannestrand en. Urd nr . 20, 1953.
(Frk. H. Johnsen forteller om Re tiro i april -ma i 1940 .)

69 Pettersson, P.: Molde og Romsdals Handelsst andsforenin g
1856-1956. Spredte trekk fra en handels bys historie. Molde 1956. 103 s., ill.
S. 84-87: (Om virksomheten

i okkupasjons t iden).

70 Picht, Wi;rner: Felttoget i Norge. Over satt av Konrad Sundlo og Nils Jønt vedt . Oslo 1940. 80 s.
( Omfatter tiden 9. april - 4. mai 1940.)

71 Polititidende. Utgitt av Oslo politi for rikets politimyndigheter. Nr. 84, 1940. Fredag 22. novemb er . (Oslo 1940).
Side I. B. Pågrepne og fengslede personer.
(Oppgave over 19 arresterte personer inn satt i Molde hjelpe fengsel i tiden 12-16/11 1940, nemlig rektor Leif Heg gstad , lektor Erling Eriksen og 14 skolee lever (gymnasiaster i avga ngsklassen) siktet for tyskfientlig virksomhet , samt 3 personer for
ulovlig våpenbesittelse. «Skolesa ken » er omtalt av Jako b Bolstad: Kri gsdag er og olokupasj onsår s. 28-30: SD's tørste store
aksjon i Molde.)
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72 Polititidende. Nr. 10 1941:
Redaktør Jakob K. Bolstad pågr . av tyske sipo 24/1 , tyskfien t lig
virksomhet, pluss 3 gutter 17/1 av tyske sipo.
(Jfr. nr. 20 og nr. 58, 1941, om løslatelse.)

73 Polititidende. Nr . 38 for 21. mai 1941:
(12 personer pågrepet etter ordre fra det tyske sipo i mai og inn satt i Molde hjelpefengsel, 7 av dem for «forn ærmelig opptrede n
mot den ,tyske hærmakt >, og 4 for fors ti kkelse eller t ilbakehol delse av krigsbytte, blant de siste lensmann K olbein Gule i Bolsøyl j fr. nr . 44 : Gule løslatt 5/6 .)
(Henvisningene til Polititidende ta r ikke sikte på å væ re fu llstendige. En ha r bare tatt med noen tilfelle av mere omfattende
a~i'esta sjoner.)

Raknem, I ngvald -

se «Romsdal i krig ».

74 Riksadvokatens Meddelelsesblad nr. 48 (juni 1948):
Innhold: Høyesteretts dom av 13. mai 1947 og Fro sta ting
lagmannsretts dom av 20. september 1946 mot H enry Oli ver Rinnan m. f l . Oslo 1948. 213. s.
(S. 27-28: Post 3, «Moldesaken », s. 72: Po st 2 om Molde , s. 73-74 :
Post 8 Mittet i Romsdal, s. 89: Post 2 om Molde, s. 93: Post 16
om Romsdal , s . 96: Post 1 om Molde, s. 97: Post 7 om Romsda l,
s. 100: Post 11, Romsdal, s. 123: Post 1 om Molde, s . 128: Post II
om Molde, s. 134: Post 3 om Romsda l, s. 147: Post 3 om Molde ,
s. 160-161 om Molde, s. 196: P ost 1 om Romsd al.)
(Dommen er ikke trykt i Norsk Retstide n de.)

Risting, Johs. -

se «Krigen i Norge».

75 Rolfsen, Wilh. Mii.nter: Fra Oscarsbor g til Hegra. Oslo 1945.
276 s.
(S. 236: Kort omtale av «Glasgow» i Molde.)

76 Romsdal i krig 1940-1945. Eit skr ift vigt til minne om dei
som let livet i denne striden. Utgjevar: Romsda l Mållag.
Åndalsnes u. å. (1946) 56 s., ill. Kart.
Innhold:
Dei fa lne. Av Eirik Moen (dikt).
f'Øreord. Av I ngvald Raknem.
Romsdølene i krig. Kaptein Engelbrekt L erheim forte ! om romsdølene i strid.
Toralf Ørnulf Berg . (Minneord, usignert) .
Øverda len i krigstida. Ein samtale med Pa ul B red eli , Verma .
V-posten. Av Arne Ekre.
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Kviltorp . Den løyndomsfulle staden . M. E. 2 fo rte !.
Då fy lkesmann Uth eim rømde. (Us ignert) .
Ein spion gjekk i land. Sven s ømme for te! om korl eis han kom
~eg unna klørne på Gestapo.
Russ arane pfi. Vågs tranda. (Us ignert) .
Dei tyske styrkane i Rom sda l. (Usignert) .
Litt om korleis heimestyrkane
i Molde vart til.
For talt for
, Romsda l i kri g» av sjefen for H. S. i Molde, Siver t Eikr em.
Russaren i høgf je llet . Av Arne Randers Heen .
I hØgborg a til Gest apo. (Usignert, m en oppg itt å vær e skrev et
av skriftets redaktør, lektor Ingvald Raknem J.
Ymse fr å Harøya under kri gen . Av El ia s P. Huse.
I utlæ gd. Av kaptein Per Sæbø.
Skoten blir den som ......
(Usigne rt ).
Krigsofra frå Romsda l. (Med por tret ter) .

77 Rug e Otto: Krig ens dagbok . Annen ver denskrig
bilder. B. I. Oslo 1946.

tekst og

S. 337-448: K am pen i Norg e april-jun i 1940.

78 Rypdal, Olaf: For fred og fridom - krigsminne (1940) i A.
Skeidsvoll: Bygdebok for Tresfjo rd . Bergen 1959.
s . 603- 610.
Røgeberg, Olav -

se «Kr igen i Nor ge».

79 Scheen, Rolf: Norges sjøkrig 1939-40. Utg. med tillatelse av
Sjøforsvarets overkommando. B. 1-2. Ber gen 1947.
ill. kart.
80 Schistad, A. & Co. Molde. 1838-1963. Molde (1963) 15 s., ill.
(S. 5-6: Aprildagene,

okkupasjonstiden.)

81 (S elmer, Odd) : 50 år i bygn ingsbr ansjen . A. Lønseth 19051955. Molde (1955) 16 s., ill.
S. 10- 12: Kri g og gjen oppb yggin g .

82 Seve, Niels de: Molde bys historie. B. Il Oslo 1963. 483 s. , ill.
S. 446-447 : Aprildagene.

(Med 4 bilder ).

83 Solemdal, P.: M oldes 3 lcirker . Molde u . å . (Etter skrift dat.
novbr. 1957). 40 s., ill.
S. 12-14: Molde kirke s brann 29. april 1940.
S. 17-19: Kr igsskadetakst for d en br ente k irk e.

Solø, Roald -
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se Bir keland, Eiliv.
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84 Steen, Erik Anlcer : Norg es sjøkrig 19110-1945 . B. 3. Sjøfors varets kamver og vir ke på Vestlandet og i T rønde lag i 1940.
Oslo 1956. 448 s., ill. kart. Bibliograf i.
Kapitel 18: Reorganiseringen av 2. SjØforsva rsdistrikt. Oppret tels en av Ha rd a ngerfjord , Sognefjord og Rom sdalsfjord sjøforsvarsavsnitt . s. 263-279.
Kap itel 23: Hendelser i Rom sdalsf jord ~iøfors varsa vsnitt .
La ndsettin gen a v britiske tropp er i An:::alsnes. Ødele ggelsen av
Anda lsnes og to rp edobåten ,,Try gg». S. 363-383.
Kapitel 24: Hendelser i Romsdalsfjonl sjøforsvarsavsnitt.
Den
britiske evakuering fra Andalsnes. He n delser i Alesund, Molde
og Kr istiansun d. OpplØsnin gen av Rc,:nsdalsfjord sjøforsvarsavsni t t. S. 384-405.

85. Storm-Bjerlce , H elge: Klar ti l kamp. Be ret ningen om de no rske motortorp edobåters innsats i l<analen og på Norskekysten under verdenskrigen 1940-l 945. Oslo 1953. 192 s.,
ill. kart.
(Om besøket i Molde ma i 1945, s. 171, 4 bilder s. 160, etter frigjøringen .)

86 Strand, Rol f : Orlcestermusilck en i Molde . Molde 1962. 48 s.,
ill.
(S . 24-26 om kri gstid en .)

St rande, Alf - se «Molde Fotballklubb».
87 Sæbø, Asbj ør n : Grytten og Voll Sparebank 18 77-1957.

tehandel - Pen gar - Bankar - Banksokn a Åndal snes 1960. 140 s., ill.

ByBanksoga .

S. 106-108: Ny k ri g 1940-1945.
S. 108-110: Denne banken i 1940-1945.

88 Sæbø, Asbjørn, Tr esfjord Mei eri 1920-1970. Åndalsnes 1970.
30 s., ill.
S. 21-22 : Okkup asjons tiden.

se «Romsdal i Kri g» .
89 Sælen, F'rithjof: Sjellands-Lars en. Med forord av viseadmiral
Thore Horve. Bergen 1947. 414 s., ill. kart.
Sæbø, Per -

(I forbindelse med omtalen av skøyten «Nords jØen»s forli s i okt ober 1941 på Norctmørskysten berettes om hvorledes Leif Lar sen og 4 av h ans folk t ok seg fr em fra Nordmøre over Romsdal
ti l Gamlem på Sunnmøre, hvor de fikk ta k i en skøyte som
brak te dem til ba ke til basen på Sh etlancl .. Om den de l a v turen
som gik k fra Eid e på Nordmøre til F eten i Fr æ n a, med tur
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ut ti l SvenØy (SvinØy), tilbake til Feten, så med båt t il Vest nes. /
og derfra dels med bil dels til fots via Fiksdal til Gamlem fortelles s. 100-108. Kartsk isse med ru ten innteg net baker st i boken . Jfr. den kortere fremst illin g i D. Howar th: Nordsj øbussen. )
90 Sømme, Sven: På flu kt over fjellen e i 1944 - Forord a v E . L.
(Erli n g L eig h ) Ett erskr ift av Sv . B . ( Sve r r e Berg ).
Molde og Romsda:s Turi stf orenings årbok 1889- 1964. Molde 1964.
S. 40- 68, ill. , kar t.
(Oversa t t etter forfa t t er ens ut rykte man uskript på engelsk av
Arne Grønn ingsæt~ r. Det oversat te ut gjØr bar e en mindre del
av man uskr ipte t . SQm omfatt er forfat ter en s opplevels er som etterretningsagent i Romsda l , hans pågripelse på Ot røya, tran sport en til Andal snes via Molde - og flukt en . Det foreliggende
avs nitt begyn ner med avre isen fra :'vlolde og ender med at forfatteren kommer frem ti l Gåsbu ved Aur sjøen.

Sømme, Sven - se «Romsd al i krig» .
<Sømme har opply,t ti l Nils P ar elius at den in terv juform oppsettet her ha r fått , skyldes redak tøren av skr iftet , som på egen
h ånd og ut en samtykke fra ham hadde bea rbeide t hans ma nu3
og gitt det form av et inte rvju, som altså. er hel t fin gert. sømme var lit e fornøyet med den måte hans art ikkel ble presente rt
på. I Molde og Romsdals Turistforenings år bok 1889- 1964 vil en
derimot finne fcrfattere ns aute nt iske beretni ng. )
91 Tømmerb alclc, Olav H .: 'spor tsk lubben «Træf f » gj ennom 35
år. Utg itt i anl ed ning klubbens 25- å rs j ub ileum 1. ok tobe r
1949 . Fe s ts kr ift ets reda k tør : . ... Mold e 1949. 52 s ., ill.
s. 40-41: Kr igsåre ne 1940-1 5.
92 Ulst ein, Rag;wr : Engla ndsfar ten. B. I. Alarm ·i. A lesm1d. Oslo
1965. 329 s., ill. kart.
S. 71-7 2: Skøyt en «Noreg> av Steinshamn, j fr. s. 75 - 78 og M/ B
«Fisk ergut ten > som gikk fra Ste insha mn, jfr . s . 285 (Båt - og
person list en).
S. 151- 156 : «Viking> fra Molde. Se også s. 312 (båt - og pers.registeret) og s. 27~.
s. 295 : M/B «Kvikk> fra Aukra (båt- og pers .regi steret ).
s. 303: M/ B «Sandøy I> fra San døy (båt - og pers .registeret) .
(Dette er sam t lige båter som gikk ut fra Molde og Romsdal i
okkup asjo nst iden.)
93 Våre f alne 1939 -1945 . U tg itt a v den n or ske stat. B . 1-4. Oslo
1949 -1951, ill.
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94 Vårt folks historie. B. 9, Oslo 1961. Av Chr . A . R. Chris tensen.
(Om Mol de, s . 194, 203, Andalsnes
navnregisteret.)

188, 192, 205, se ellers steds-

95 Aarø Aittomobilselskap 1908 Molde 1948. Molde (1948) 27
s., ill.
S. 19-23: Krigen preger bi ltr afikken.

Tillegg:

96 Hubatsch, Walther: «Weseriibung» . Die deutsche Besetzung
von Danemark und Norwegen 1940. Nach amtlichen Un terlagen dargestellt, mit eimer Anhang : Dokumente zum
Norwegenfeldzug 1940. 2. vøllig neu bearbei tede Auf lage
1960. 586 s., ill . kart.
S. 136 («Sleipner• og det angitte minefelt på Hus tadvika)
S. 161, 166, 169 f. 183-185 (Andalsnes mv. )
I «Anhang A 1: Die Lageberichte des Weh rm achtsfilh rungssta bes iiber die Besetzung von Dån ema rk und Norweg en 7. April
bis 14. Juni 1940», n evnes Andalsnes, Romsdalsfjo rden, Molde
m . v. en rekke steder i t iden 14. april - 2. mai. Se s. 255-305, jfr .
s. 454 f., 472, 474. (Den første utgave kom i 1952).

97 Isfjorden Id retts lag 1918-1968.
S. 17: Krigsår ene -

Åndalsnes 1968. 83 s., ill.

laget i dvale.

98 Meringdal, Odd: Rauma komm . kraftv erk 1918-1968.
dalsnes 1968. 101 s., ill.

s. 35:

Krigens år var mange -

Ån -

og lange.

99 Skrondal, Olav: Andalsnes Realskole 50 årsskrift 1917- 1967.
Åndalsnes 1967. 44 s., ill.
S . 7-8.

100 Strandli, J. og Rolf Larsen: Andalsnes Idrettsforen in g
1917-1967 . Åndalsnes 1967. 125 s., ill.
S. 13: «Oppløsning » av foreningen.
S . 31-32 : Fotballen i krigsårene.
Ved en l apsus under nummererin gen fa lt 2 tit ler ut, slik at det derfor ble nødvendig å gi disse a-nummer, nemlig 43 a og 45 a. Bib liografien omfatter da i alt 102 titler .
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Utrylct materiale i Romsdalsnn.se ets krigshistorisk e avd eli ng.

Mottatt fra Molde krigshi sto rienevnd v/ Per Morda !.
Innholdsfort egnelse:
Niels de Seve m/f l.: Molde høger e skole.

0 . S . Nås :
Olav Aasen :
Gunnar Solli:
Ø. A . Wiborg :
Søren Mordal :
S. Stenmarck:
Sigrun Wiborg :
Olaf Stavilc:
Harald Hjer t ø:
Nen Høstmark :
Jakob Bolstad :
Romsdal Mållag :

Molde Folkeskole.
Molde Forsyningsnevnd .
For syn ingsfor holdene i Molde og dis triktet.
Situ asjonen i Molde under siste del av
krigen .
Motstandsbevegelsen og arrestasjoner i
Molde og omegn.
Krigshendelsene i april 1940 i Romsdal.
Lottene i kr igsdagene 1940.
F iske og sk ipsfart. Kr igsfor lis.
Idr ettsarbe idet i Molde i okkupasjon så rene.
Røde Kors hjelpekorps.
Historisk e da ta fra krigshand lingene
i Molde.
Romsdal i krig 1940-1945.
Nemnda s korrespondanse .
Nemndas protokoll.

I samme mappe er innlagt:
Rolf Møller :
Spred te tre kk fra de he ktiske dager i
Ivar Hallsteinsen:
Sverre Berg:

april 1940.
Billedre g ister med k ommentar, an går tyske
byggverk og an legg foto grafert 1947.
Dagbok fra felttoget i Romsd al,
ført 11/ 4-3 0/4 1940.

Dette stoff sorterer
oppbevares der.
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under den kr igshistoriske

avde ling og

Utdrag

fra disse

bøkene:

Nordahl Grieg: Friheten. (Diktet «Kongen», første del).
E. A. Steen: Norges sjøkrig. Sjøforsvarets kamper og virke på

Vestlandet og i Trøndelag.
Nini og Kristian Gleditsch: Glimt fra kampårene.
Nordahl Gr ieg: Flagget.
J[erl eilc Heramb-Aamot: Confectionsfabriken
Dik L ehmku hl: Reisen til London.
Halvdan Koht: Frå skanse t il skanse.

A/ S Superb.

Robert de Dampie rre : L'equipee d'une legati on de France

(Nor vege 1940).
Trygve Lie: Leve eller dø.
Walth er Hubatch: «Weser tibung». Die deut sche Besetzung von

Danemark und Norwegen 1940.
Arvid S. Kapel m d: På vakt i Gudbrandsdalen april 1940.

0. Munthe-Kaas: Krigen i Norge 1940. Opera sjonene gjennom
Romerike-Hedemarken-Gudbrand sdalen-Romsdalen.
Bind IL
Wer ner Picht: Felttoget i Norge .
(Ni ls Parelius og Johs. Ri sting): Kri gen i Norge.
Ragnar Ulstein: En gland sfarten . B. I. Alarm i Alesund.
Hans Luihn: De illegale avi sene.
Riksadvokatens Meddelelsesblad, nr. 48, 1948.
Nils Par elius: Fra krigstiden 1940- 1945.
Jakob Bolstad: Kri gsdager og okkupasjonsår i Molde og
Romsdal.
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Kongen
Slik vil Kongen leve for oss:
Ved en sølvblek bjørkestamme,
mot en naken vårsk ogs mørke,
står han ensom med sin sønn.
Tyske bombefly er over.
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Slitets tunge, trette furer
i hans ansikt er hans egne.

Smerten i det gjelder andre .
Slik må fredens ansikt vær e,
grått og dradd av nattevåk,
jaget, pint, forhånt av voldsm akt,
men allikevel med styrken
til å lide med alt liv.
Han og bjørken hører sammen.
Som de døde er med mu lden
er hans sjel blitt ett med lande t.
Mannens r ene, våre smerte,
stammens hvite, stille lys,
ser en dag de ikke kjente.
Noe fint og skju lt skal krenke s.
Noe grovt og ondt skal komme.
Over smerten, sår og hudløs,
lukker der seg streng t en vilj e.
Slik må fredens ansikt være ,
dirrende av spente sener,
i en hård forakt for mordet ,
i et vern for alt den elsker.
Rak og høy står han ved bjørken,
stirrende mot det som komm er ,
ørne-ensom, ørne-stolt.
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Fra E. A. Steen:

Sjøforsvarets kamper og virke
på Vestlandet og i Trøndelag

1

194 ,0

M.F.R. I APRILDAGENE
Direktøren for Møre fylkes rutes elskap skulle ved mobilisering
av Møre infanteriregiment nr. 11, sørge for sjøtransport ene av
de mobiliserte til Veblungsnes og hadde i anledning av d et fått
forseglede instrukser fra de militære myndighet er om disse tran sporten e. Da det 10. april ennå ikke var kommet noen mobiliseringsordre, åpnet direktøren som var klar over at ordren kunne
ventes hvert øyebli kk, konvoluttene og leste instruksene. Etter
det innstilte han samtlige lokalruter og ga skipene or dre om å gå
til de samlingsstedene i distriktet som var ang itt i instruksene.
Da mobiliser ingsordren kom om morgenen 11. apr il, lå del'for
alle skipene på de bestemte samlingsstedene, slik at de mobiliserte straks kunne gå ombord uten tidstap. Inn en kl. 1500 (11/ 4)
hadde fylkesbå tene fraktet omtrent 3000 mann til Veblungsnes.
Neste dag ble omkring 200 hester av fylkesbåtene fraktet til stedet fra de samme distriktene. 12. april begynte forsyn ingstran sportene til Veblungsnes og Åndalsnes. Og både den dagen og de
neste dagene var båtene sterkt opptatt med det. Den siste soldattransporten ble utført 19. april da 300 mann ble ført fra Helland
til Veblungsnes.
Da de første britiske troppene 17. april skulle landsettes i Åndalsnes, ble fem av Møre fylkesrederis båter sendt dit for å bringe soldater i land fra de transportskip som måtte ankre på havnen. Etter det ble størsteparten av fylkesbåtene tr ukke t inn til
Molde for å være klar til å transportere nye britiske troppestyr ker som dagen etter skulle komme til byen, til Åndalsnes. 18.
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april landsatte en britisk krysser 800 soldater i Molde som samme dag ble fraktet til Åndalsnes med fylkesbåtene.
I de følgend e dagene kom (se kapitel 23) britiske krigs - og
transportskip med tropper og krigs m ateriell og proviant m . v . til
Romsdalsavsnitlet. Fartøyene kom i reg elen inn fjor den etter at
elet var begynt å mørkne. Fo rsy nin gsskipene Ja til kaien i Åndalsnes, mens kri gsskip som førte tropp er og kr igsmateriell, ble
dirigert dels til Molde og dels ti l Åndalsnes . Fra Molde ble så personellet og materiellet transporter t med fyl_kesbåtene til Åndals nes. Tyske fly søkte stadig å ødelegge bå tene me d bomb er og mitra ljøseild. De ble der for allt id søkt gjemt :bort inn e i fjordene
når de ikk e var opptatt med transportt jenesten . Fylkesbåtene
utførte de ofte farefulle transporte ne meget tilfredsstillende og
uten uhell av noen art. Skipenes besetninger gikk til arbeidet
uten frykt og med en iver som det «var gledelig å være vitne til» .
Da de briti ske tro ppene var trukke t ut av Romsdalsavsn itte t ,
ga en britisk admira l telegrafisk uttrykk for sin tilfredshet med
den måten Fylkesreder iets båter hadde utført sine sjøtransporter på og takket for den hjelp de hadde ytet de br itiske stridskreftene.
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li'ra Nini og Kristian Gleditsch:

Glimt fra kampårene
«HAPPY LANDING »
Vi kjørte ned Romsda len i strålende humør. I ngen av oss had de sett den før og den viste seg fra sin aller elskverdige side med
sol over de storslåtte fjellene.
Noen kilometer fra Åndalsnes så vi de første engelske vakte ne .
Gleden var stor . Den dagen var vi sikker på at Norge var reddet.
Grand hotell i Åndalsnes var britisk hovedkvart er og overfylt
av offiserer. Vi skulle melde oss for forb indelsesoffiseren, da vi
kjørte opp foran hotellet sto Martin Linge i løytnantsuniform på
trappen. Vi falt ham bokstavelig talt om halsen, og gleden ble
enda større da det viste seg at han var forbindelsesoffiseren . Vi
to ble innkvartert på Victoria hotell, de andre på en gård utenfor byen.
Den kvelden på Grand hotell skal vi sent glemme. Nye enge lske offiserer kom stadig inn og alle skulle ha et glass øl på »Ha ppy landing». Radioen spilte denne kvelden en usannsy nlig rekke
nasjonalsanger så det ble skåler nok. Vi hadde hele dagen gått
rundt og beundret troppe skipene og luftv ernartill eriet. Det siste
var jo noe helt nytt og virket veldig opplivende. Vi konstaterte
med forakt at et enkelt tysk fly holdt seg forsik tig unna sent rum og ikke slapp bomber. Akk, vi visste ikke at det bare rekog noserte for det som skulle komm e senere. Heller ik ke visste vi at
det ikke fantes luftvernskanoner på land av større kaliber enn 40
millimeter, det vil si at når skipene med sine større kanoner var
gått var byen uten enhver beskytt else i høyder over ca. 1500
meter . Dette oppdage t vi senere, og <la så vi også at end el av am munisjonen var merket med årstall 1918. De bren -gu ns som sto
demonstrativt oppstillet på gatehjørnene hadde neppe stø rre
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virkning på flyene enn en sprettert på en tiur. Samtaler med de
engelske soldatene avslørte også senere at de fleste var «territorials» hvis militærutdannelse i noen tilfelle innskrenket seg til et
30 timers kveldskurs.
Men alt dette lå ennå i framtiden. Foreløpig var vi behersket
av stor optimisme og hvis noen pekte på manglende utstyr så sa
vi: Det kommer mer etter.
Forf. skildrer så det videre opphold på Andalsnes, bl. a. sin virk somhet i Andalsnes Avis, og deretter turen. til Molde.

Vi trodde nå med vanlig optimisme at vi var kommet til et
sted hvor et langsiktig forsvar kunne organiseres. Vi kastet oss
igjen ut i planleggingen og den neste planen, frivillig forsvarshjelp for veiarbeid, flyplasser og .feltbefestninger var ka nskje
den som var nærmest ved å bli realisert. Nini ble forresten i forbifarten ansatt i Handelsdepartementet under statsråd Frihagen.
Men det varte jo ikke så lenge før ty skerne hadde registrert
Molde som hovedstad. Og så begynte bombingen igjen. Egentlig
var den aldri særlig farlig ute på Knausen og Retiro, men de
psykologiske reaksjonene var ganske rare å se. Den før omtalte
professor Wilhelm Keilhau tok flybeskytt elsen sakl ig og alvorlig. Han gikk med skilue og når det var alarm snudde han den
bak fram for at den ikke skulle se ut som en militærlue. Han fikk
forpakteren på Retiro til å sage ned flaggstanga så ikke flyverne
skulle tro det var en signalmast. Men rett skal være rett, denne
samme professor hvis aktivitet var atskillig større enn hans
kunnskap om fl yangrep, han var både her og senere i London
en av de modigste i sin opptreden skjønt han må ha vært fan tast isk redd ut fra sine forutsetninger. Igrunnen er det den slags
mot det står mest respekt av, mer enn for eksempel av det som
Utenriksminister Koht alltid viste ved å vandre rolig rundt på
landeve iene under flyangrepene. Vi kunne aldri frigjøre oss for
mistanken om at hans mot egentlig var grun net på en fast forvissning om at han var usårlig i.følge folkeretten.
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Fra Nordahl Grieg :

Flagget
Nord ahl Grieg var med i den solda t troppe n som bevok t et
spo rten. Den bestod av 1503 kasser på henholdsvis 25 og 50
del tønner . På Romsdalshorn st. ble b eh oldnin gen overført
banen til 25 lastebiler som kjørte til Molde nat t en til den
(En del ble også ført pil. et br itisk krigsskip .)

gulltrankg. og en
f ra j ern24. april.

Ut på mor genen kom vi ti l Molde, hvor vi bar kassene våre
inn i kjellere n på konfek sjonsfabrikken . Hvor alt var vel ordnet
i denne byen! Ivrige lott er og sykepleier sker sprang omkring,
frivillige med armbind patruljerte i gat ene, luftvernet holdt
vakt og sire nene gikk hver gang fly nærmet seg. Noen dager etter var alt br en t ned, ut en et liv mellom ruinene . Senere når je g
hørt e luftvernalarmen gå i andre små norske byer, følte jeg det
som noe gripen de og vemodig, det var det patetiske signalet om
at nå skulle fornuftens spinkle verden gå under.
Kår vi ikke hadde vakt i kjelleren , lå vi gjerne oppe i skogen.
Det var alltid noe å se på : fly i angrep på kr igsskip r ett utenfor
i den stille klare vård agen, det var som en kamp mellom ørn og
nise, bombemas k inen stupt e ned og skipet jog til siden, stanset,
skj øt fram igjen, og vass-søylene av bomb ene skju lte det nesten
for øynene våre . Snart kom turen til oss på land , flyene gikk
ned over skogen hvor vi lå, kastet brannbomber og skjøt med
maskin gevær på veier og stier; de var ute ett er no e bestemt :
i nabo hu set h er me llom trærne bodde den norske kongen. Byen
ble bomb et og tent i brann, på mangfordige steder; flyene skjøt
på enhv er som prøvde å slokke. Så flammet alt , med d en brennende kirk en for siste gang kneisend e opp over de små husenes
ildebrann; ved dette synet av rø dglødende rykende tilintetgjø relse overmannet følelsene en av våre gudbrandsdøler, og han
tok sterkere i enn noen gang før eller sene re på tur en : «Dettane
var stusslig », utbrøt han.
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Fra H erleik H eram b-Aamot :

Confcctionsfabriken A/ S Superb
DAGBOK FRA AP RILDAGEN E 1940
23. april: Kon gen med følge komm er til byen og dagen et ter -Norges Banks gullbeholdnin g, som ble insta llert i Confections .fabrikens kjelle r. Blant vaktmannskap et var Nor dahl Grie g.
Alle våre spesia lmask ine r som var lagret i hvelvet ble slengt
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ut til fordel for gullbeholdningen. Snekker Berg laget et ekstra
rom utenfor hvelvet.
27. april: Bombenedslag like utenfor Oscar Hanssens privat hus. Familien som var i byen for å prø ve å r edde noe med seg
- satt i kjelleren. Oscar Hanssen feier u t jord og glass og får
mannskap til å spikre lemmer for vinduen e. Fylkeslege F. Gørvell Dahll, som den dag tjenestegjorde p:i førstehje lp::;stas jonen
i fabrikken, beretter at hele dagen var der flyalarmer og perso nalet i kjelleren ku nne ikke komme ut og få mat. Under et opphold mellom alarmene gikk han sammen med to kvin nelige assistenter over til rest aur ant Stratos og en mod ig serveri ngsdame
skaffet tilveie 8 porsjoner kjøttkaker. Ny flyalarm med bombe nedslag, Så snart Dahll fan t det mulig styrte t han med sine 2
damer mot Confection sfabr iken med de 8 porsjo ner kj øttkake r .
Nordahl Grieg lukket opp. Han ventet å få inn sårede, me n da
han isteden fikk se 8 porsjo ner kjøttkaker, sa han: «Nei en slik
antiklimaks har aldri jeg greidd å lage i m ine skuespill! »
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Fra D ik Lehmkuhl:

Reisen til Londen
Kon gen og kronprinsen reiste om kvelden 22. ap ril fra Stuguflåte n
til Molde , hvor de kom ved 6-t iden neste m orgen, den 23. - Statsrådene forlot Stuguflåten om morgenen ·23. april og de fleste kom
samme dag til Molde. Enkelte som la veien om Alesun d, kom først til
Molde dag en etter.
Kon gen og kronprinsen bodde på Glomstua .

Alle statsrådene bodde på «Knausen », et pensjona t utenfor
byen som for øyeblikket ikke var i bru k. Det var et moderne
hvitt hu s, ik ke så særskil t pent, men med en vidunde rlig utsik t
over «rosenes by» og snøfj ellene i bakgrunnen . Fr a ver andaen
kunne statsrådene følge kampene mellom tyske fly og bri t iske
kri gssk ip på der es vei til og fra Åndalsnes . Det var noe uv irke lig over disse skipene som sendte sine h vi te røykskyer opp mot
den blå himme len og de små insektlik nende flyene som summet
ra sen de omkring . Med de veldi ge fjellene i bakg runn en - hvite,
kjølige og uberørte - tok flyen e seg utr olig små og ubet ydelige
ut, og k rigsski pen e likn et nærmest modellskip på en glassplate.
Kon gen hadde alt akklimatisert seg . «Hit ler skal ik ke forstyrre min frokost», sa ha n og besluttet seg til å spis e i go d.ti d
før mor genvisitten av de tyske bombeflyene. Hver morgen ved
åtte -tid a - akkurat da de første flyene kom - hev kon gen ,
kronprinsen og adjutanten e deres noen smørbrød i en veske og
dro til skogs . Herfra var de nødt til å se hvordan flyene syste matisk raserte by en, praktisk talt uten motstand . Når bombene
ble for nærgående la de seg gj erne bak noen svæ re steiner. Kon gen hadde sitt eget til fluktssted, sin private stein som han kalte
den. Jorda her var dekket med is og snø, og en dag han var sær lig våt og kald , kla get han over at tysk ern e h adde lagt ham på
is. De ble gje rne ute i skauen til klokka 7 om kve lden, når bom bin gen ho ldt opp.
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Fra Halvdan Koht:

Frå skanse til skanse
På Molde sat den norske sjø-kommandoen og andr e militære
styresmakter, så folkerettleg var det vis st ingen ting å seia på
at byen vart bombardert . Han vart da og meir og meir øydelagt.
Ein dag var eg i ei forretning der og kjøpte meg eit par sko. Da
eg neste dagen kom att, låg heile huset i små betar. Men her og
vande folk seg snart til å leva på denne måten. I fyrstninga gikk
dei nok gjerne ned i kjellarane mea bombinga stod på. Men det
gav dei opp meir og meir. Ein dag sat eg hos ein barber og fekK
håret klippt da bombene tok til å smelle; men han dr eiv roleg
på med arbeidet sitt og lest som ingen ting. Da laut eg og halde
meg i ro.
Flya for ikkje berre med bomber; dei nytta maskingevær
likså vel. Når vi gikk vegen frå Knausen ut til byen, kunne børse-kulene kvine i lufta om oss, så vi må tte gøyme oss bak trea
som stod langs med vegen.
Regjeringa freista no koma i så regulært eit arbeid som råd
var. Den 25. april hadde vi såleis førebuingsstatsråd for seg sjølv
etter gama! skikk, og neste dagen - det var ein fredag , såleis
som det brukte vera - hadde vi fullt statsråd på Knausen, visseleg på ei uregelrett tid, kl. 8 om kvelden, men elles med alle
former som tilhørte. Da Kongen og Kronprinsen kom, stod vi
alle oppstelt etter den faste rekkefylgja på båe sidene av møtebordet, og Kongen og Kronprinsen gikk frå mann til mann og
handhelsa såleis som skikken var. Det var noko trangt å koma
fram i den vesle stua vi hadde til rådve lde; det var ikkje som i
statsrådssalen på slottet. Men det var ein glad smil over alle anleta; det var for oss noko symbolsk i dette at vi kunne ta opp
formene frå det normale styrings-arbeidet.
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Frå «Glasgow » kunne v i no sjå Molde i br an n frå ende til
ann an . Nærast nedmed bryggene var det dansande smålogar i
ruinane, lenger oppe r aude bål imot natth immelen . Midt inni
alt stod enda ei stund kyrkja urørt; men så med ein gong slo
friske kvit gule logar mektig opp rundt kyrkjetårnet. Det var
eit fargesterkt, men nifst syn. Det minte meg om eit bilete eg
hadde over senga mi i barnedagane: Vesuv i utb rot, undergang
for Pompeji.

33

F'ra Robert de Dampierre:

L'equipee d'une legation de France
(Norv ege 1940)
Kvelden faller på . Alle som ska l være med på den videre re ise,
er blitt var slet på en diskre måte og samler seg ved innkjørse len til Molde. Byen står i flammer ; nok en gang har fienden
slått til.
Tyske bombefly har overøst den lille t rebyen med
bran nbomb er ; husene brenner som fyr st ikkesker , og foran oss
lyser en gam mel kirke som en fakkel. I den brannopp lyste nat ten siger bilene vår e langsomt gjen nom de herje de gatene henimot ka ien. I forbifarten ser vi ynkelige menneske r som leter i
ruinene etter det som ennå kan reddes. Vi pro testere r i våre
hjerte r mo t denne urettferdighet . At ha vne n blir angrepet, se,
det kan vi forstå, men hvo rfo r er alle disse små hjem mene så
nåde løst blitt lagt i aske? Er di sse hva man kalle r militære
mål? Den tyske propaganda har hittil lett og ubesvære t liret
av seg at Det t redje rikes luftv åpen aldr i har bombet byer når
det ik ke var i gje ngje ldelsesøyem ed. Man ka n saktens u ndr es
på hv ilke tyske byer som er blit t bren t ne d av norske fly før den
29. april 1940.
(Boken er ik,ke oversa t t til nor sk. Avsnit tet ovenfor er oversat t av
Kåre stensvold).
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Fra E. A. St een:

Sjø:forsvarets kamper og virke
på Vest]andet og i Trøndelag i 19 4 0
Ko 1igen, kronvrinsen og regje ring en reise r til Nol'd -Norge

Om kvelden 29. april fikk Rom sdalsfjo r d sjøforsva rsavsn itt
melding om at den britiske kry sse r «Glasgow» ville komme til
Molde for å hente Kongen , Kro npri nsen, Regjeringen og Norges
Ban ks gullbeholdning. ~) Kry sse ren kom eskort ert av to jagere,
til byen ved 2100-tiden (29/ 4) og Ja til Storkai en. Hele byen sto
da i brann, og gatene var ufremkommeli ge. Tyske fly kastet
ustan selig spreng- og brannbomb er mot by en og den britiske
krysseren uten at den ble truff et . Den skjøt livlig med alt sitt
luftverns kyts mot flyene. Biler kjørt e gullet fra konfeksjonsfa brikk en til F erge kaien hvor flere av Regjerin gens medlemme r
og rfolk fr a Fin ans depart emen tet var møtt fram for å kontrollere transp orten. En motorbåt frakte t uan fekte t av flyangrepene, 40 tonn gull i fle re vendinger tv ers over h avnen t il Storkaien hvor det ble lastet ombord i kry ssere n. De t var lyst som dagen
på grunn av alle de bygningene som brente i byen, bombeeksplosjonene og ildgivn ingen fra det briti ske fartøyet. Et tysk fly
kom i lav høyde og la en strip e bran nbomber langs kaien og
over Møre fylkesrederis kull age r som øyebli kk elig kom i brann.
Mens dette sto på, gikk Ko ngen, Kronpr insen, Regjeringen
med flere ved 2300-tiden ombord på «Glasgow». «Kongen koldblodig og rolig som allt id ».0 ) Ett er det ble britene utålmodi ge
og ville straks gå av gårde. På dette t idspunkt var 36 tonn av
gullbeholdningen blitt brakt ombord på krysseren, men s omtrent fire tonn sto igjen på kaien ."'0 )
• ) Gu llbeholdningen var kommet til Molde n at te n til 24. apr il og
la gret i kjell eren til byens konf eksjons fabr ikk.
••) Direktør Stenmarck s r apport date r t mai 1947.
" *) Disse fire t onn ble frak tet nordo ver til Trom sø med skøyter.
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Sjefen for «Glasgow» ville imidlertid ikke etter at kongen
med følge var kommet ombord, ta risikoen ved å bli ligge nde
ved kaien til resten av gullbeholdningen var blitt tatt om bord.
Han ga ordre om å kaste loss, og litt over k l. 2300 styrte krys seren og de to jagerne ut fjorden med stor fart, forfulgt av tyske
fly som fortsatte å bombe fartøyene.
Hverken «Glasgow» eller jagerne ble imid lert id truffet eller
skadd av en eneste flybombe. Etter at fartøyene gjennom Julsundet, var kommet ut til havs, ble kur sen satt nordove r med
Tromsø som mål.

Alexandra Hotell i brann 29. ap ril.
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fi'ra Trygv e Lie:

Leve eller dø
FRA KAPITLET «ROSENES BY »
Etter statsrådet på Knausen kl. 21 - et helt igjen nom t ri st
statsråd - reiste Kongen, Kronprinsen og vi andre til kaien i
lyset av flammene fra den brennende b}'.en - jeg glemmer aldr i
den uhyggestemningen . Sykehuset*) og k irke n sto i lys lue. Var men sto imot oss på turen bort til «Glasgow» . Vi måt te b evege
oss mellom ildsøyler for å komme ombord, og treka ien hadde
allerede tatt fyr . Innlastingen av Norge s Banks guUbeh oldni ng
fortsatte stadig, men det var klart at det bare var et t idsspørsmål når arbeidet måtte avbrytes på grunn av ilden og he ten .. . .
Lie gir så en skildring av avreisen med «Glasgow» og slut t er kapitlet «Rosenes by > med dise ord:

Den 29. april hadde vært en motgangen s og uhy ggens dag med sviende nederlag og fryktelige ødelegge lser . Noen hver kunne være fristet til å gi opp, til å spørre seg selv om det hadde
noen mening å fortsette å utsette oss og alle and r e for den forferdelige bombingen, som vi var så ganske fors va rsløse mot .
•) Skal være Reknes Sanatorium.
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Tyske opplysninger om bombingen
Den tyske gen erals tabs oversikter over den militære sit uasj on fra
dag til dag. (Die Lageberichte des Wehrmac htfuh run gsstabe s.

Disse oversiktene må ikke forveksles med Overkommandoens kommu nikeer som var bestemt til offentliggjørelse . Oversikten e var en
sammenfatnin g av meldin ger fra fronten bestemt for Overkommandoens interne bruk, og to~ derfor sikte på å gi korrekt e in form as joner .
De inneholder derfor en rekke opplysnin ger som ikk e ble offent liggjort i kommunikeene, og har selvsagt heller ikke kommu ni keenes pro pagandamess ige form. Eksemp elvis gir de opplysninger om den tysk e
bombing av byene i Møre og Romsd a l, noe s om ik ke ble n evnt i kommunikeene. Oversiktene har ikke tidli gere vær t gjengitt på norsk,. De
utdrag som gje ngis her, er oversa tt etter W. H ubatsch: «Weseriibung >.
S. 297- 303. (Ut dra gene omfatter på langt nær alt som nevnes om
Romsdal i disse dagene):

avsnittet om Lu ftwaffe:
Molde og Ålesund bre nner ... ..... . Angr ep gjennom ført mot
krigsskip og ha nd elsskip ved Kristiansund og i Moldefjorden.
29. april, -

30. april, Luftwaffe:
I kampområdet Kri stian sund-Ålesund -Ån dalsnes ingen mot stand fra fientlig jag erfly. Svakt fien tlig luftvern ved Molde . ...
Vellykt e flyan grep mot havneanlegg i Kri st iansun d, Åles und og
Åndalsnes. . . . . . Ødeleggelse av lageran legg ved Vinjeøra og
oljelager i Kr ist iansund. Branner i Åndal snes , Ålesun d, Namsos
og Molde. .. .
Natten mellom 29. og 30. april ble Kr isti ansund , Molde og Åndalsnes angrepet med SC50 og brannbom ber. Store bra nne r i de
3 byene fasts lått.
1. mai: Luftwaffe :
Angrep mot fientli ge troppesamlin ger og marsjko lon ner ved
Ånda lsnes.
Natten mellom 30. april og 1. mai vellykte brannbom beangrep
mot Kr istiansund , Åndalsne s og Sunnda lsøra.

2. mai:
Kampgruppe Fisch er har om etterm iddagen 2/ 5 nådd Sunndalsøra.
Kampgruppe Pellengah r har kl. 1500 heist rikskr igsflagget på
Åndalsnes og forlagt sin stab der.
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F'ra Arvid S. Kapelrud:

På vakt

1

Gudbrandsdalen1 april 1940

I avsnittet «Ned i Romsdalen» har forfa tteren skildre t turen nedover dalen natten 30. april. Tunge, dumpe drønn lØd i det fjerne .

«Vegen krongle t seg fram . Snart så vi fje llene, Trolltindene.
De snøkledde fje llsider flammet og luet i rødt. Så sterkt var
gjenskinnet fra det brennend e Åndalsnes at det så ut som om
fjellet selv var i brann . J eg kunde se hvo rdan fargen endret seg,
snart var den ste rker e, snart svakere, ettersom ilden bluss et opp
og sank sammen i den brennende byen.
Det ble stille i bilen. Det var et forferdelig syn vi så, men betagende i all sin villskap, et flammende fjell. Selve snøfjellet i
krigens ild, det var som vi i et eneste bilde så vårt eget land for
oss i denne aprilnatten. Tause stirret vi, i skjære t så vi gje nskinnet fra flammene i vårt eget indre.»
Så kjørte de gjennom restene av Andalsnes. Ut e på fjo r den så de
lange grå skygger, det var de britiske kr igsskipene . Sp erreilden fra ·
luftvernet lå tett over skipene, der de tyske bombe flyene kretse t over.
- Så gikk turen rundt Isfjorden og videre.
«Vi kom fram til Afarnes, ferjestedet, hvor generals t abens

biler stod i rekke og r ad og vent et på å bli ferjet ove1·. Dette
måtte gjøres om natten, da det var et altfor risikabelt foretagende på lyse dagen, u tsa tt for tyske flyangrep. Imidlert id var
det nå så langt på natt at det allerede holdt på å bli lyst, og det
var ikke tale om at alle bilene kunne bli satt over før dagen
kom.»
Kapelrud og de han var i følge med måtte ho lde seg skjult til nest e
kveld. Utpå kvelden så de en rekke skip på vei inn mot Anda lsnes,
3 av dem skilte seg ut og kom inn mot kaia på Afarnes. Det var de
britiske destroyere som skulle ta opp de britiske troppene som lå i
området der. Slik skildrer Kapelrud embarkeringen :
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«IInens va r briti ske solda ter begynt å strømme n ed til bryggen, no en med hj elm, andre uten , noen med gevær og an dre våpenløse. De brakte sine sårede med seg, og det var mange sørgelige skikke lser å se. Mange gikk med armen run dt en annens
hals og hinket av sted, and r e h adde bandasjer om hode og arme r , noen -ble bår et på h enden e av s ine kame rate r . De harde st
sår ede ble forsikti g bra kt på bårer som like forsiktig ble lempet ned i barkassen . Denne gikk sine turer regelmess ig, og sur ret av stemme r ut e fra destroyere n røpet at infan ter istenes glede over mø tet med «th e navy » va r stor , og at tilli ten til den var
urokk et. -- Hele evaku er ingen gi kk mønsterverd ig og ble avsluttet i de mør keste timer på natten , hvorett er destroyerne
dampet ut over igjen .»
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Sør-Norge oppgis
I «Operasjonene gjennom Romerike-Hedemarken-GudbrandsdalenRomsdalen » B. Il, av oberst 0. Munthe-Kaas, omtales sluttfasen i det
britiske felttog i området slik:

«På Åndalsnes «nåd de spenningen sitt høydepunkt », forteller
oberstløytnant Beichmann. Veblungsnesbålet, fremkalt ved bombing ti dligere på da gen, var nå på sitt høyeste så det lyste rødt
til de høyeste fjelltopper langt omkring, de britiske tropper snek
seg i lange kolonner ned mot kaien i de dype slagskygger fra
brannen, og de britiske kryssere og destroyere gled som spøkelsesaktige skygger i brannskjæret inn for å ta sine kamerater
ombord. Ville tyskernes bombefly komme i natt? - natt en i forveien hadde de bombet Åndalsnes, formodentlig fordi de regnet
med at embarkeringen ville finne sted da og ikke visste om forsinkelsen på grunn av jernbaneulykken.
Men denne natten
hendte intet - skjønt jeg, som sikkert også mange andre av
dem som var med, flere ganger syntes å høre motordur i luften.»

"

Den britiske krigshistoriker dr. T. K. Derrys skildring av evakueringen slutter med disse lakoniske ordene:
«Kl. 0200 2. mai var kaien øde, og felttoget i Gudbrandsdalen
var slutt.»

Melding fra Hærens Overkommando
Gjengitt i utdrag fra «Krigen i Norge».

Den 28. april ble overkommandoen unde r rettet om at de allierte tropp er i Sør-Norge og Trøndelag av strateg iske grunner ville
bli fly ttet til andre fronter. Dette ført e til operasjoner som måtte
hemmelighold es fore løpig. Uten alliert støtte kunne våre fåtallige norske tropper ikke holde stand i Sør-Norge og Trøndelag,
og resu ltatet er blitt at storparten måtte legge ned våpnene.
Dette er skjedd etter fire ukers modig og seig kamp.
Dette første avsnitt i vår kamp for frih eten er dermed slutt
på en måte som svir i alle norske hjerter. Men vi vil ikke gi opp
kampen. Verden skal vite at Norge ikk e vil dø, men sette alle
krefter inn for å bevare sin selvstendighet . Rettferdi ghete n er
på vår side, og rettferdi ghete n vil seire til slutt. .. . . .. . . . .
Vent og tr o også dere som er i de be satte områder!
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Fra den tyske overkommando s kommunik eer
Gjeng itt etter Werner P icht : F elt toget i Norge .
2. mai.
Brit ene rømmer i feberakti g ha st og vill flukt i områd et om- ·
kr ing Ånda lsnes. Uover skuelige mengder engelsk krigsmaterie ll
er falt i vå r e hender ved Dombås. Vår e fortropper står allerede
40 kilometer sønnenfor Åndalsnes. Der ble 300 nordmenn, som
fremdeles yte t motst and, tatt til fange. De hadde til oppgave å
dekke br itenes tilbaketo g. Under inntrykke t av disse begivenhete r har den norske øverskommanderende i Møre og Romsda l
tilbudt å overgi seg og har gitt sine tropper befalin g til å inn stille den håpløse kamp.
3. mai.

Ett er at de siste britisk e t ropper har forlatt omr åde t om kring
Åndalsnes, og byen selv befinn er seg på tyske hender, skri der
pasifiser ingen hurtig frem i h ele No rge. Demobi liserin gen av
norske tropper i Vest-Norge er i gang . Splitt ede norske enhet er,
som ikke ·har noe kjennskap til situasjonen i sin helhe t gjør
ennå motstand her og der mot tyske st reifpatrulj er.

4- mai.
Pasifiseringen skri der frem over hele Norge. Rjukan ble i formiddag overgitt til de tyske tropper ut en kamp . En general, 127
offiserer og 2500 m enige over ga seg i Ånda lsnes-om rå de t. Byttets stø rr else kan end a ikke overskue s.
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Kommanderend e admiral Diesen forte ller
Samtale med Nor sk Telegrambyrå i Marinens h ovedkvart er i.NordNorge den 17. mai 1940. (Fra «Ki:igen i Norge >).

<I et avsnitt utmerket særlig jageren «Sleipner» seg. Det lyktes den bl. a . å skyte ned 4-5 tyske fly, og den var stadig ute i
hårde strabasser. J eg så den selv da den rauste avsted ut over
fjorden omsvermet av fientlige fly . Bombene falt rundt omkring
den, og somme tider var den helt bort e i sjø sprøy tet, men den
ble ikke truffet. Den fikk stadi g utført sine oppdra g og kom tilbak e i god beho ld, me n det slet hårdt både på bese tn ingen og
på båten. En gelskmennene var ville av b egeistring for «Sleipner»s bedrifter.
I Romsdalsfjord en ble en av våre torpedobåter bombet og
senke t. Også i dette tilfelle kom besetnin gen seg unna.
Det h,ar vært en h ård tid, slutter admiralen. Våre offiserer
og våre mannska per kan ikk e ros es nok for sin holdnin g, og
skjønt vi har tap t meget, er stemning en frem deles den best e.
Det er godt to i ka rene . Det samme kan en si om sivilfolket ikke minst når det gjel der kvinnene. - Jeg husker særskilt te legrafbetjening og lotter i Molde. De var på plass om bombene
sprang rundt omkring . Maken til kjekk e jenter har jeg ikke
truffet. .. . . »
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General Huges beretnin g om kampene
1

Sør -Norge

Uts endt gjennom Nor sk Te legrambyrå i Tromsø 11. mai 1940. (Fra
«Krigen i Nor ge>).
Ruge sluttet sin beretning med disse ordene:

«Og jeg sier til meg selv: La gå, at meget kunne vært gjor t
bedre, at noen svik tet som man kunne ha ventet mere av, at
mange visste at vi ikke var innstillet på kr ig. Men allik evel. I
disse ukene vokste m in tro på vårt folk, på offervil jen, p å seighet en, på tr o og till it. J eg ha r truffe t den samme tro og vilje
her nord, både blant dem som hører hjemme her og blant dem
sørfra som er kommet hit opp for å fortsette striden på ny .
Jeg har sett at dette folk ikke vil dø.
Da jeg for lot mitt siste kvarter der sørpå, og sa farvel til den
brogede flokk som h adde hjulpet m ed der, var d et en gamme l
telegr af arbeider som sa t il meg: «Dere kommer vel igj en ?»
«Og v i kommer igjen !»

44

Fra Ragnar Ulstein:

Englandsfarten
B. I.
I juli 1941, det året da Englandsfarten var på sitt høyeste , dro re gattabåten «Viking » ut fra Molde, med 5 mann ombord: AsbjØrn Elgenes og Asbjørn Rasmussen, som begge va r drevne seilere, videre
Nils Rasmussen, Lars Hoel og Edvard Kris ten sen, de 3 s iste lite sjøvante.

«Dei starta frå Molde i godt ver og med god bør, og f ulgt e leia
sørover Otrøyfjorden . Om bord hadde dei ein 20 liters glassbal long vatn, ein del h ermetikk, litt brød og pålegg, ndk til fem seks dagars fornuftig rasjonering. Målet var Shetlandsøyane.
Navigasjonsinstrume n tet var eit vanleg spritkompass av den ty pen mindre båtar bruker å ha liggjande i ein skuff og berre tek
i bruk når det trengst. Karane var ved godt mot. «Viking» var
litt av ein skarps iglar, han var bygd av stål, ekstra solid, med
god rigg, det var ein båt som tolte sterk vind, retteleg ein storm siglar .»
Og storm fikk de, den fjerde natten da de nærmet seg Shet land.
Like før Elgenes skulle overta sin tørn ved ro r et for ta lte h an at nettopp i dette farvannet hadde tvillingbro ren hans, Seve rin , mistet livet
da båten hans ble torpedert .
Like etter ble både Elgenes og Hoel skyllet overbord. I den voldsomme sjøen var det uråd å berge dem, enda «Viking > krys set om kr ing i farvannet i flere timer . Kort før ulykken hadde de observert
et br itisk fly over seg, og de hapet på hje lp. Men ingen hjelp kom.

«Fjerde døgnet etter at dei h adde skift kurs, såg dei endelig
land, men kunne ikkje kjenne seg att. Då var dei så utmatta at
dei let det berre stå t il. - Og her, kloss inn under norskekysten,
strauk endå eit enge lsk fly - ein Ca tal ina - over mastetoppen .
Komne inn til k ysten, såg dei at det var brot i b rot, og falla
gjekk tungt over alt hav. Men de i smette inn i eit t rongt sund,
slo seg forbi falla og rende båten inn på ei lang sandstrand. Her
råka dei nokre fiskarar og fekk vite at dei var komne i l,md på
Farstadbukta på villaste Hustadvika .»
De kom seg tilbake t il Molde, og noe om tu r en ble ikke kjent.

«Seks månader seinare var tred je broren, Kåre, på veg til
England . Reisa børja aust av Ålesund, men slutta i Trandumskogen, framføre tyske gevær .»
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Den illegale pressen

1

Molde

Den eneste samlede fremstilling av den illegale presse n i Norge
finner en i H ans Luihn: D e illega le avisene. Her finnes et par avsnitt
om Molde:

«En ann en radioav is som starte t omtrent på samme t id
(høsten 1941) er V-POSTEN i Molde. Avisen kom som regel ut
hv er dag i 250 eksem plarer, helt til juli 1942. Da falt avisen som
offer for to angiv ere, Henry Oliver Rinn an og Ivar Grandes virk somh et i Molde. Avisens redakt ør Tlhorleif Lindtvedt, hans kone
og Falk J acobse n ble arrestert av Gestap o. L indtvedt og Jacob sen bl e etter et lenger e fengselsopph old i Norge sendt til T yskland hv or de satt i Sachse nhau sen til krigens slut t. Fru Mar it
Lin dt vedt ble løslatt 14. oktobe r 1942 da hun sku lle h a et barn tyskerne er jo humane.»
I et senere kapi t el h ete r det :

«I Molde begynte, som nevnt tidligere, Tlhorleif L indt vedt a
ut gi V-POSTEN høsten 1941. Nyhetene tok han inn på en bat terimottaker som var stjå let fra et tysk lager. Stensiler måtte
han h elst til Oslo for å ..få t ak i, men endel fikk han overta fra
Sven Sømme som en ti d fra Fisk arfags kolen på Aukra ha dde
gitt ut Q-POSTEN .
Da V-POSTEN gikk inn, begynte Klaus Kristoffe rsen å gi ut
en navnløs mask inskr evet nyhetsavis, som han klarte å holde
gående helt fram til frigjøringa.
Avisen ble skrevet på gult
gjenn omslagspa pir, og ble popu lært kalt DEN GULE AVIS .
Sommeren 1943 begy nte en annen navn løs maskinskrevet ra dio avis å utkomme i Molde. Utgiverne var Ørnu lv Sehm, Broder
Høgseth og Ole Raknestange n.»
(Den illegale presse i Mold e er også beh andlet av Jac ob Bol stad og
Arne Ekre, slik det fremgår av bibliografien.
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Rinnanbandens virksomhet

1

Molde

Av Frostating lagmannsretts dom av 20. september 1946 i saken
mot Henry Oliver Rinn an og hans 29 medskyldige, den kjent e Rin nanbande. (Dommen er på 192 sider, tryk t med pe t it, Riksadvokatens
Meddele lsesblad nr . 48, 1948). Om Rinnans virksomhet i Molde fant
retten dette bevist:

«Gjennom sine agenter som opptrådte som prov okatører, utspionerte tiltalte i mai-september 1942 det hemmeli ge patriotiske arbe id som ble utført i Molde og omegn. Det lyktes ti ltaltes
agenter som opptrådte under dekke av å være norske patrioter
å vinne tiltro hos gode nordmenn som tiltalte knyttet til seg som
negative kontakter.
Det nevnes så. hvordan en av Rinnans agenter under foregivende
av at han kunne ordne med eksport av flyktninger til Sverige, forledet
en Moldeman n til å. samarbeide med Rinnan. Så. heter det videre:

«Kitty Grande (et medlem av banden) foretok også om sommeren 1942 en reise som kur er for Rinnan, i det hun overbrakte
et budskap fra denne til en av hans agenter i Ålesund og hentet
denne til Molde til konferanse med Rinna n. T ilta lte nr . 13, Karin Dillner Olsson, foretok i august s. å . en re ise til Molde, hvor
hun i provokatorisk hensikt på vegne av Rinn an eller denne s
agent Ivar Grande , søkte kontakt med To ralf Berg som hadde
en ledende st illing i Mil.org. i Molde. Hun vakte herunder Bergs
mistanke på grunn av sin etterfø lgende opptreden, og han besluttet seg da til å forlate landet. Tiltalte nr . 5, Ak sel Mære, som
under sin re ise som agent for Rinnan befant seg i Molde, anbe falte ham å henvende seg til Rinnan. Han bragte Berg med seg
til Trondheim og satte ham i forbindelse med Ri nnan som overleverte ham til det tyske sikkerhetspoliti. Berg b le utsatt for
tortur og skutt på Fa lsta d av t yskerne 16. februar 1943.
Endel av de personer som på denne måten ble henvist til Rin nan, sendte han til Sverige etter å ha vunnet deres tiltro og ut-
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frittet dem om opplysninger, men foruten Berg ble også en del
andre overlevert av ham til det tyske sikkerhetspoliti, således
Kåre Harang og Johan Sandøy.
Delvis på grunnlag av tiltaltes opplysninger holdt sikkerhets politiet rassia i Molde 4. september 1942. Ca. 40 personer ble
arrest ert og holdt i lengere eller kortere fangenskap. F lere av
fangene ble mishandlet av tyskeme. En militærorganisasjon ble
opprevet. Etter rassiaen ble en av de arresterte, som tidligere
hadde deltatt i patriotisk arbe id, forled et til å ta tjeneste h os
Rinnan.»
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Russiske krigsfanger

1

Romsdal

Fn; Nils Parelius: F'ra krigstiden 1940-1945. E t trag isk krigs minne. To russ iske fanger rømte fra Bud, ble t att på Nordmøre
-

skutt i Årøda len.

«Under den annen verdenskrig ble tusener av russiske og jugoslav iske krigsfanger anbrakt i fange leirer omkr ing i landef.
Hardt arbeide, dårlig kost og umenneske lig beha ndling var
disse fangenes kår, og et betydelig antall fan t sin død her i lan det. Noen gre idde å flykt e fra leirene, og av dem ble enkelte
hjulpet av nordmenn, mens andre ble angitt til tyskerne eller
norske nazimyndigheter . I siste t ilfelle var mishan dling og død
fange nes skjebne, slik det ble avdekket gjennom en rek ke r ett ssaker etter krigen.
I Møre og Romsda l fy lke var det en rekke leir er fo r russisk e
krigsfanger. De første fanget ransportene koin hit omkring årsskiftet 1941-42. Fangene var i en elendig forfatni ng, utsulte t, i
dårlige klær og nesten uten fottøy , og mange var syke . De stør ste leirene i fylket var Sunnda l, Setnesmoen, Gossen og Molde.
Forut en di sse leir ene var det en hel del mindre lei rer, som tildels var arbeidskommandoer under de stø rre leirene. En detal jert oversi kt over leirene finnes i en fremstilling utarbe idet høsten 1945 av disponent L. J. Lunder, som under k rigen hadde kontakt med leirene og som ett er frigjøringen fores tod arbe idet for
ex-fange ne.
På Bud var det fra sommeren 1942 og til krigens slut t en
min dre fange leir. Fang ene arbe idet med utbygg ingen av «Festung Bud», som Jigger som et varig minne om Atlanterhavsvol den . Fangene s till itsmann var den tysktale nde Baranowski, som
i juni 1945 satte opp et par rapporter om forho ldene i lei ren.
De omhandler også to fanger som flyktet høsten 1942 og en som
røm te i februar 1943. Alle 3 ble ang itt av nordmenn som de hen vendte seg til, fanget og drept.
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Fra Jakob Bolstad:

Krigsdager

00"
b

okkupasjonsår

i Molde og Romsdal
FRIGJØRINGEN

MAI 1945

7. mai. Helt fra morgenen av var det fredsstemning i luften,
og kl. 15 kom den ventede melding : Tyskern e har kapitulert
betingelsesløst på alle fronter! Den tyske meldingen kom først,
nå venter en bare på bekreftelsen fra den andre siden. De tyske batterier ved indre molo og i Grandfj æra hadde
skarpskyting i dag morges kl. 9. For siste gang suste projekti lene ut over fjorden, slo mot vannflaten, spratt høyt opp i luften
og eksploderte med skarpe smel l. Stor -Tysklands stemme på av grunnens rand. - I Myrabakken (Sandveien) setter offiserene
opp piggtrådsperringer omkring de store lagrene og barakkene.
En vet ikke om det er rettet mot soldaten e eller dikter t av fryk t
for sivilbefolkningen. Nå da alt er over, begynner mang e å bli
mer vennlig stemt overfor de slagne fiend er, men mordere og
ang ivere bør få sin straff.
8.mai.
Fredsdagen begynte med sløret og vått vær, men frampå dagen klarnet det opp med strålende sol og klar himmel, nettopp
slik som en gjerne ville se freden komme til landet. Til å begynne med var alle spent på om ett eller annet uven tet ville skje,
- en visste jo aldri hva tysk erne kunne finne på. Men etter
hvert stod virkeligheten klart for alle og flaggene fløy tiltopps
omkring i byen, - eller blaffet fra vinduer og vera nda er hos
dem som ikke hadde stangen i orden. :Mange hadde kort og godt
saget flaggstangen opp til ved und er okkupas jonen for å unngå
de flaggdager som NS-myndi ghetene gav ordre om.
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P å Gottfr . Li es Plas s var en mengde mennesker sa mlet for å
h øre Kronprinsens radiotale som forsvarssjef. Musikk gjennom
gaten e og friluftsgudstjenesten på kirke tomten ble sløyfet for
ikke å provose r e tyskerne; men et enkelt klokk etå rn ble r eist
og kirkeklokkene fikk være med å ri nge freden inn. (Tysk ern e
trodd e at klokk estillas et skulle tj ene som galge for nazistene.)
Fylkesmann Oksvik, som var kommet til byen allerede i går,
overtok faktisk adm inistras jonen 'i d ag kl. 12, og fra i .morgen
skal hele admini strasjonsapparate t være i sving.
HS tråd te fram ·og foretok arr estas joner av leden de nazister
og andre som det var nødv endig å ta i forvari ng. Under arresta sjonene på politik ammeret laget en tysk militærbil no e bråk
i gata utenfor. Det kunne lett ha fått alv orlige følger. Tyskeb ilen sving et i sto r far t forbi den norske HS- bile n, som stod par kert utenfor politikamm er et med den følge at en tys ker, som
stod på stigbrettet: ble slynget i gat a. Maskinpistolen han s kom
unde r bilen og ble ødelagt. Tyskebilen bråstanset , soldate ne
spra ng mot folkema ssen og brente av fler e salver over tilskuer nes hoder. Folket spr edt e seg hurtig og in gen kom til skade. HSfolkene besva rte ikke ilden , heldigvis. - Foruten armb inde t var
HS-styrkene i Molde ut styrt med militære luemerker (kokar der). Disse lu emerkene var fjernet av et parti leirluer som Hjelpekomiteen fikk fra et milit æ rd epot i Trøndela g. Med tanke på
fri gjør ingen ble kokardene klipp et av luene og gjemt i B. W idths
gt. 10.
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Epilog
Kort etter frigjørin gen uttalte general Otto Ruge:
- Vi mennesker glemmer fort.
Gresset gror alt over deres graver som i 1940 ga sine unge liv
for land og folk. Og få tenker i dag på alle de menn og kvinn er
som dengang st røm met sammen og satte livet inn for å bøte på
alt som var fors ømt i fred, de som dengang reddet Norges ære
i en tilsynelatende håpløs kamp og dermed la gru nnen for vår
senere strid for vår frihet.
Om få år vil også de som stred og falt i de følge nde 5 år være
glidd ut av folks erindring, - til hverda gs i all fall.
Det er livets gang. Vi har så meget foran oss som vil kreve
all vår vilje og alle våre evner .
Det som er forbi er forbi. .

"
Da disse ordene falt, •hadde vi krig stiden like bak oss. I år
feirer vi 25 års jubileet for frigjøringen . Det er vokst opp en ny
slekt for hvem kri gstiden er historie. Men fremd eles lever det
mange som føler at denne stro fen av Nordah l Grieg har personlig appell til dem:
Iler skal vi minnes de døde
som ga sitt liv for vår fred ,
soldaten i blod på sneen,
sjømannen som gikk ned.
Vi er så få h er i landet ,
hver fallen er bror og venn .
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S. 15-16 : Salsla get under krig en.

109 Zerlcaulen, H einri ch : Stras.~e 50. E ine Erzah lun g aus Nor wege n. Verlag «Die Wehrmacht» K. G. Berli n. Prag 1941.
183 s. pluss 8 s. billeds toff. (Bl. a. foto med t ekst : Hein rich Zer kau len auf der Fahr t nach Åndalsnes 1940) .
(Boken behandler i dik terisk form opplev elsen e til en tysk m ilitæravdeli ng som kom til Norge me d krys ser en «Bllicher> og
som rykket frem la ng s riksvei 50 til Dombås og d erfra til Andalsn es april-ma i 1940 ) - («Ausgehen d von den Unterlagen
ta tsa.chliche r Erlebnisse . ... > )
(S. 125 ff om fr em rykkingen D omb ås- Anda lsnes. s. 138-160:
V. «Die Tro llin vom Roms da l>. K ap. VI s. 161-181 in nehold er
ende l om Andalsn es) .

24 Clarlc, Dudl ey: Seven assignernents - Fore ligge r ogsa I
nor sk utgav e, Syv oppdrag, over s . av Ell a Mc. Georg e.
Oslo 1950. 272 s.
(Med en innl edn ing av fe ltmarsj al Wavell .)

Rette lse:

Asbjø r n Sæbø er feilakt ig oppgitt som for fatter til skr ifte t
nr . 88 Tr esfjord Mei eri 1920-1970. Det rette forfat tern avn er
Pett er J. Rypdal med fl ere.
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110 Andresen, Alf Pahlow: Gulltransporten. Mannskap savisa
1951.
111 Bu.ckley, Christopher : Norway. The comm andos. Dieppe .
London 1951. 276 s. Illust r . Kart .
S. 3-155 : The campaign in Norway (Romsda len - Andalsnes) .

112 Foss, P eder: I tysk krigsfang enskap 1943-1945. Trondheim
1970. 68 s. Illu st r . - T ry kt for slekt og venner.
(Om arrestasjon

i Anda lsnes, sjef for sivilfors varet m .v.)

113 Gerhards en, Einar: F ellesslcap i krig og fred. E 1,indringer
1940-1945. Oslo 1970. 255 s. rnust r.
S . 22-28 om turen ned Romsdal en, via Andalsncs til Molde og
oppholdet der, og om gu llt ransporten nordover.

114 Iv ersen, Bjarn e: Norges Statsban er i krig. - Raumabanen .
Alle Menns Bla d nr. 48, 49, 50 for 1960. Illustr . med tegninger .
(Forf . for te ller om sin e oppleve lser som lokomotivfø r er p å
Raum aban en i krigstiden . 1940).

115 Kemp, P . K .: Victory at Sea 1939-1945. London 1957. 383 s.
Illu str .
S. 36-69: Operation s off Norway.

116 Larsen, Rolf : 1940. En kort oversikt over hendelsene i aprildagene på Andalsnes, Veblungsnes, Verma og Dombås.

Ånda lsnes 1970. 95 s. Illustr . Trykt i 250 eks .
(Foruten selve krigshendelsene behandler boken o 5sii. tidsrom met fra sommeren 1939 - spionasje , beredskapstiltak
- 06
har også en oversikt over de fprs te okkupas j onsmåne d cr. Boken llar 69 bilder, hvorav mange ikke lla r vært offentliggjort
tidlig er e.)

117 Lohmann , W . 1md H . H. Hi ldebrand: Die deutsche Kriegsmarine 1939-.1945. B. 2. Bad Na uh e im 1956.
Norw egen / Nordktiste 124 9-10. d) Komman d an t d er Seeve rtei digung -Molde.

(Inneholde r overs ikt over de n administr a t ive inndeling av det
tyske sjøforsvar i fylket, med navn p å d e offis erer som tj e nes tg jorde der.)

118 (M oen, Sigmund ): Romsdal Songar lag i 110 år 1910-1950.
Auk m 1950. 47 s. Illustr .
(On1 song og songarstemn e i kr igsåra).

119 N ielsen, Ragnvald Roscher : Tappenstr ek. F ra Fredriksten
til Bergenhus. Trykt pr ivat for slekt og venner . Ber gen
1970. 209 s.
S. 120: Om den britiske la ndsetting p å Anda lsnes.
S. 124-129: April-mai 1940, ned Roms dalen , møte med oberst
Thue på Hor gheim, til Mold e og avr eise derfra med HOK.
Jfr . også s. 159-16 0 om b esø k i Molde våren 1941.

120 Nordahl, Ko nra d: Med L O for fr ih eten. Oslo 1969. 246 s. Ill .
S. 38-41: Romsdalen-Molde

i ap rilda gen e 1940.

121 Roslcill , Stephen Wentworth : 'l'h e war at sea 1939-1945. History of the second world war. United Kingdom military series . Vol. 1-3. London 1954-61. Illustr. Kart.
S. 169-205: The Norwe gia n Campaign
1940.
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122 (Rø geberg, Olav) : K r-igen ·i Norg e. Fra Sola til Tr omsø.
Red. Olav Røgeberg . Utg . av Gyldendal Nor sk Forl ag.
Oslo (1946) 64 s. Billedverk.
S. 8-9: 388 hus Ødelagt eller skade t i Molde (tekst med 12 bil der .)

123 Røk ke, Bja rne Th .: An dalsn es 1940. Mannskapsavisa 1951.
124 Scarf e, Ronald: I n the N orwegia n tr ap; th e battle for and
in Norw egian wat ers. The firs t complete account of the
pol it ical and stra tegica l backg round of the strugg le for
Nor way, bhe fights in Norway and the prospects, the re al
tr uth urweiled, set aga,inst Herr von Ribbentrops lies of
Apri l 27<th. - London 1940. 517 s. Kart.
125 Solh jell, Si.g.: Møre og Romsdal 7'rygdekassela.g 1912-1952.
Ork anger 1954. 274 s. Illu str .
(Om t ry gdekasse ne i Romsd a l i krigst id en).

126 Tjønnela nd, Olav: K rig en i Norge 1940. - En Leicarepor tasje. Oslo 1945. - 450 nummerert e eks .
(Ca . 50 av bild ene er fr a R omsda l.)

127 Ulst ein, Ragnar: Samar beid orn samf erdsel . Møre og Romsdal Fylkesbå tar 1920-1970. Ålesund 1970. 246 s. Illustr.
S. 125- 141: Kri gsår.

128 Vian, PhiliJJ (Admiral of the F leet ): Action this day. A war
Memoir . London 1960. 223 s . Illu str.
S . 32-49: The campaign in Norway. (S. 39, 40, 43, 44 om Roms da lsfjorden, Andalsnes, Molde .)

129 Rfating, J ohs. og N ils Parelius : Fra Pelttoget i Norge 1940.
En hv itbok utgitt illegalt under okkupas jon en. - Serien
«Til st udium og efte rt anke », utg itt av No rges Forsvarsforenin g. Nr. 98. April 1971. - Nr. 4/ 1971. Med innledning av N ils Onsrud, pre sident i Nor ges Forsvarsfo r en ing . - Elverum 1971. 59.s .
Jfr. nr . 44 i bibliografien.
Om Molde og Romsdals. 9, 11, 35- 36, 39.

130 Maci.ntyr e, Donald : Narv ik . London 1971. (Brit ish Battles
Seri es). (Fø rste ut g. 1959). 238 s. Illustr. Kart .
Boken omhandler del). britiske flå.tes op era sjo ner un der krige n
i Norge 1940, med bred frem sti llin g også av begivenhetene
i
Romsdalsfjorden
-- Andal snes, s. 129-170.

Anm erknin g: En rekke av de her oppførte titl er finn es ikke i
de sent rale bibliografier, det samme gjelder forøvrig man ge av
ti tiene i denne bibliografie n og i tilleggsliste nr. 1.
Disse titlene finnes hverken i Norsk mili tæ rhi sto r isk biblio··
graf eller i Biblio gr;;.f til Norges h istorie: 110, 114, 115, 117,
122, 123, 126, 128. (Nr. 110, 114 og 123 faller øyensynli g utenfor
rammen for disse bibliogmfiene) . Nr . 124 ikk e i Norsk m ilitærhi st. bibi., men i Bib!. t il Norges hist. - Nr. 118 og 125 finnes
ikke i Norsk Bokfor tegnel se eller i Bibl. t il No rges h ist.

I bibliografien 'ble de t oppgi tt at den var tr ykt med støtte av
Molde Bibliotek og Møre og Rom sdal Fylke . I stede t for Molde
Bibliotek skal det stå Norg es Hj emmefron t museum.

E. K. Hansen EfU.
Molde 1971

