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- 14 dramatiske dager som endte med overgivelse 23. april 1940

Fra nøytralitet til krig
Som en følge av krigsutbruddet i Europa i september 1939, ble Marinen delvis mobilisert, og
flere av Hærens bataljoner satt opp som nøytralitetsvakt. Bataljonene gjorde to måneders
tjeneste og avløste hverandre. Tirsdag 9. april 1940 hadde om lag 800 soldater fra
Infanteriregiment 2 - Jegerkorpset fra Østlandet - vært en drøy uke på Madlamoen.1

Kaserneliv - god stemning med tobakkspiper og bayersk øl - trolig på Madla eller Evje. De må
ha hatt sans for en smule mørk humor: Blåser du opp bildet, vil du se at mannen til høyre
retter en pistol mot sin makker tvers over bordet. Bildet er tatt av Salomon Nagel-Alne (i
midten). Han var kaptein i IR 8 fra 1932 til felttoget var over. Senere fange sammen med
gjesdalbuen løytnant Torgeir Kluge på Hvalsmoen og Schildberg (nåværende Ostrzeszov i
Polen). Kilde: Øyvind Nagel-Alnes bildearkiv

Det var ikke noe eget luftforsvar på den tiden, men Marinen hadde to MF 11 sjøfly liggende i
Hafrsfjord, og Hæren hadde den såkalte Bombevingen bestående av rundt ti Fokker CVD og
fire Caproni Ca 310 på Sola. Alle bevæpnet og med oppheng for bomber. De fløy daglige
observasjonstokt, og med Marinens sjøfly hendte det også at man gikk ned og tok
mistenkelige skip i arrest. Bjørn Fraser, sjef for Marinens flygruppe på Sola, fikk mandag 16.
oktober 1939 varsel fra kystvaktstasjonen på Kvitsøy om en tråler som muligens seilte under
falskt flagg. Fraser og besetningen dro ut på inspeksjon. Utenfor Tananger oppdaget de
tråleren. Den hadde dansk flagg, men ved å legge seg inn lavt rundt båten så de navnet
Nordland av Cuxhaven på hekken - en tysk båt som kamuflerte seg ved å føre nøytralt flagg.
Fraser sendte noen skudd foran baugen og landet flyet like ved tråleren som nå hadde
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stoppet og satt ut lettbåt. Fraser ble hentet om bord, tok skipet i arrest og førte det til
Tananger. Navigatøren fløy tilbake til Sola og varslet om hendelsen, slik at lensmannen
ventet på kaien i Tananger. Den tyske kapteinen ble tatt med til Rogaland politikammer og
2
ble ilagt en bot på kr 100,-. Deretter fikk han fortsette sørover, men nå under tysk flagg.

To MF 11, utviklet av Johan Einar Høver på Marinens Flyvebaatfabrikk i Horten, var
stasjonert på Sola Sjø. De hadde tre manns besetning og var utstyrt med 3 Colt-mitraljøser.
Flyet kunne også settes opp med bomber. Ett kom seg unna om morgenen 9. april og sluttet
seg til de norske styrkene i Hardanger. Det besøkte Dirdal 16. april for utveksling av
informasjon med major Brandt. I lav høyde, med konstant utkikk etter tyske fly og kun kart
3
fra en lommealmanakk, var dette et dristig tokt! Bilde: digitaltmuseum.no

Seks Fokker CVD var operative på Sola 9.
april. Flyet hadde to manns besetning og
var utstyrt med 2 maskingevær samt
oppheng for bomber.
Bilde: Wikipedia, Towpilot

Italienske Caproni Ca 310, også kalt Klippfiskbomberen – fordi de var
finansiert av klippfiskeksport til Italia. Fire fly av denne typen deltok i
nøytralitetsvakten på Sola. Tre av dem var operative 9. april.
Bevæpning: 2 mitraljøser samt bomber.
Bilde: Wikipedia
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Marinen kjøpte seks Heinkel He 115 fra Tyskland sensommeren 1939. Ytterligere seks var
4
bestilt og betalt. Tør vi formode at tyskerne hadde leveransen med ved ankomst 9. april?
Flyene var utstyrt med en 20 mm kanon i nesen og mitraljøse akterover. De kunne også
settes opp med bomber eller torpedo. Ett av dem, nr 60, lå ved Sola Sjø 9. april, men kom ikke
på vingene. Bilde: forsvarsmuseer.no

Styrkene var først og fremst innkalt for å håndheve Norges nøytralitet, og ikke for å motstå
en invasjon. Til tross for at Altmark-saken i Jøssingfjord hadde skapt internasjonale
sjokkbølger i februar, var de færreste forberedt på regulære kamphandlinger grytidlig om
morgenen tirsdag 9. april. Kamp ble det likevel. I det minste enkelte steder, og da gjerne på
personlig initiativ. Kommandant Birger Kristian Eriksen på Oscarsborg er kanskje det mest
kjente eksempelet.
Smalt gjorde det også i Rogaland, selv om Egersund ble tatt uten at skudd ble løsnet, og de
800 soldatene på Madlamoen ble evakuert i retning Oltedal før tyskerne satte sin fot på
Nord-Jæren. Bombevingens fly ble beordret til Østlandet grytidlig om morgenen like før det
tyske angrepet. Så pass rett før at det siste flyet ble beskutt av tyske fly ved take-off, og ble
dermed forhindret fra å lette. Av Marinens fly kom ett seg unna. Dette flyet, og kaptein
Westbøes kompani i Haugesund kom seg til Hardanger. Sammen med mobiliserte og frivillige
fra Nord-Rogaland, deltok de i kampene i Hardanger og avleverte sine våpen først 2. mai; på
Lillesund skole i Haugesund. Kaptein Westbøe engasjerte seg senere i motstandsarbeid og
ble arrestert flere ganger. Siste gang ble han sendt til Dachau der han døde 6. februar 1945.5
De som til slutt løftet våpen mot det tyske angrepet denne grå og kalde tirsdagsmorgenen 9.
april, var de gjenværende soldatene på flyplassen, samt mannskapet på jagerne Æger og
Draug.
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Fallskjermsoldater i kamp - for første gang i verdenshistorien
På flyplassen hadde de vært i alarmberedskap siden dagen før, og landingsstripen var sperret
for innkommende fly. Planene for sprengning av rullebanen med dynamitt i kabelgrøftene,
ble ikke iverksatt.6 De 9 operative flyene, seks Fokker og tre Caproni, hadde akkurat evakuert
da det tyske angrepet kom i åttetiden om morgenen. Det vil si, den siste Capronien ble
beskutt og havarerte før det klarte å ta av. Soldat Andersgård var kjapt på pletten og bidro til
å få snudd flyet. Han ble satt ut av spill av et bombenedslag, men to fra mannskapet,
7
løytnant Smith og sersjant Anundskås, klarte å betjene flyets aktermitraljøse en tid. Ellers
hadde bakkemannskapet i Bombevingen og vaktstyrken tre luftvernmitraljøser og tre
8
bakkemitraljøser til disposisjon, i tillegg til maskingevær og håndvåpen. De hadde imidlertid
bare en betongbunker, og var dermed svært sårbare for de angripende flyene, og de om lag
130 fallskjermsoldatene som ble verdenshistoriens første i kamp.9 Løytnantene John
Kristensen og Thor Tangvald, samt lufthavnsjef Ullestad-Olsen ledet forsvaret på bakken.
Ullestad-Olsen var strengt tatt sivilist, men hadde personlig sørget for sperring av
landingsstripen kvelden før, og følte nok et moralsk ansvar. Ragnar Johansen hadde godt
skuddfelt fra sin posisjon i mitraljøsebunkeren, helt til tyske fallskjermjegere snek seg opp på
baksiden og fikk kastet inn en håndgranat. Det stoppet Johansen som ble hardt såret. Ingen
nordmenn ble drept i den korte og intense kampen, men flere ble hardt skadet. Tyskerne
10
mistet 3 og hadde 10 – 12 hardt skadde . De tyske fallskjermsoldatene tok raskt kontroll
over flyplassen, og for de tyske flyene var dette i grevens tid. Fikk de ikke landet innen
11
rimelig tid, måtte de avblåse og søke mot en annen base. Nå kunne fallskjermjegerne
derimot gjøre klar for tidenes luftbro med soldater og forsyninger.

Æger og Draug
I Byfjorden bestemte kaptein Bruun på den norske torpedojageren Æger seg for å senke det
tyske transportskipet Roda. Skipet hadde i de tidlige morgentimene vist seg særdeles lite
samarbeidsvillig ved inspeksjon, og kaptein Bruun tenkte sitt om lasten. Han forlangte til
slutt det tyske mannskapet i livbåtene og skjøt så Roda i senk. Noen av flyene som nå angrep
flyplassen ble dirigert til Byfjorden. Etter å ha skutt ned i hvert fall ett tysk fly ble Æger selv
12
rammet av en bombe midtskips. Åtte norske soldater omkom, og Æger var satt ut av spill.
Senere viste det seg at kaptein Bruuns bange anelser angående Roda var berettiget. Skipet
var fullastet med krigsmateriell.
Ved Haugesund tok gamle Draug seg av det tyske lasteskipet Main. Draug var en kullfyrt
jager fra 1908, men kunne komme opp i 27 knop om det knep - og var utstyrt med både
kanoner og torpedoer. Kaptein Thore Horve fra Stavanger hadde fått med seg at både Sola
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og Stavanger var tatt, og at Æger var senket. Han tok Main og det tyske mannskapet i arrest,
og under bombardement fra tyske fly dro de over til Shetland. På veien over ble Main senket
og besetningen tatt over i Draug. Thore Horve ble senere dekorert med krigskorset for sin
innsats under krigen.

Æger, eller Ægir som man også skrev, var en relativt godt bestykket jager fra 1936. Bilde:
Wikipedia

Jageren Draug havnet til slutt i Storbritannia, som eskortefartøy for allierte konvoier

Tilbaketrekning og mobilisering
Ut over dette gikk det en uke før det igjen ble trefninger mellom norske og tyske styrker i
Rogaland.13 Dette fordi oberst Gunnar Spørck, sjefen for hæren i Rogaland, vurderte det som
lite hensiktsmessig å møte fienden på Stavangerhalvøya. Han ville dessuten kjøpe seg tid til å
mobilisere IR 8, Rogalandsbataljonen, som hadde depot i meieriet på Sviland, Med to ferdig
oppsatte bataljoner ville oberst Spørck ha rundt 1600 mann under våpen.
Han beordret derfor evakuering av Jegerkorpset fra Madlamoen allerede grytidlig den 9.
april. Det var sørget for motorisert transport og Jegerkorpset var på vei 06.30. Mat og
materiell ble lastet opp med hjelp fra fra nabogårdene og utkjørt i løpet av de nærmeste
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timene. Selv kjørte intendantursjef kaptein Nagel-Alne ut av ut porten klokka 10.00.14 Da var
tyske styrker farlig nær. Oberst Spørck etablerte kommandoplass i de tidlige morgentimer på
15
Hotell Sverre på Sandnes. Da de i 8-tiden brøt opp derfra med kurs for Oltedal, durte tyske
fly lavt over dem med kurs for flyplassen. I Oltedal etablerte styrkene seg med hovedkvarter
i strikkeriet til Gabriel Larsen i det som nå er Bygdaveien 8. Ett kompani ble sendt til
Gloppedalsura for å sikre mot tysk inntrenging fra Egersund. Kompaniet var på plass i ura
16
allerede klokka 10.00 om morgenen den 9. april.

Soldater fra kp 3 IR 2, Jegerkorpset, ble kjørt med buss rett til Gloppedalsura 9. april. Bilder:
Asbjørn Moli

Over hele landet var det uklarheter rundt mobilisering denne dagen, men Spørcks ordre om
mobilisering av IR8 gikk ut på NRK i Stavanger mellom 09.45 og 12.45 den 9. apriI.17 På
Aftenbladets førsteside - mellom dramatiske krigsnyheter - sto en kort melding under
overskriften MOBILISERING: “Det gikk i natt ut ordre til alminnelig mobilisering.”
I løpet av dagen og natten til 10. april ble materiellet fra depotet i meieriet på Sviland flyttet
til Oltedal og Dirdal. Gjesdalkompaniet hadde hatt flere øvelser på Ålgård før krigsutbruddet,
men det ble ikke satt opp som eget kompani nå. Våpen og utstyr ble kjørt fra depotet i
DFU-garasjen til Oltedal. Den enkelte soldat gikk inn i den ordinære mobiliseringen av IR8.18
Oppsettingen av Rogalandsbataljonen foregikk under forholdsvis fredelige forhold i Oltedal
og Dirdal. Tyskerne hadde stort sett nok med å konsolidere seg i Egersund og på Nord-Jæren,
19
der britiske fly daglig angrep de tyske styrkene på flyplassen.
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Fanen til Rogaland infanteriregiment nr.
8, eller bare IR 8, med de forskjellige
felttogene brodert inn, sist Jæren 1940.
Sammen med Jegerkorpset fra IR 2, spilte
de hovedrollene i de lokale kampene mot
okkupasjonsmakten i aprildagene 1940.
Svært mange lokale vernepliktige har
vært innrullert i IR 8 oppigjennom tidene.
I 1995 ble det omgjort til Rogaland
regiment, og til slutt avviklet etter 373
års tjeneste ved årsskiftet 2002/03.
Bilde: Forsvarsmuseet, Oslo

Friendly fire - en dobbel tragedie i Oltedal
Tyskerne var stort sett opptatt med sitt på Sola og i Stavanger. Likevel var stemningen spent
blant de norske styrkene innover i Oltedal og Dirdal. Stillinger ble bygget, og
Rogalandsbataljonen skulle settes opp. Det var stor tilstrømning av mobilisert personell og
frivillige. Og ryktene gikk om tyske spioner.
Den store tilstrømningen av soldater ga behov for anselige mengder mat, og den måtte
skaffes lenger borte fra. På Madlamoen var det et stort lager mel de ikke hadde fått med seg
under evakueringen. To soldater, Finnestad og Bergsagel, tok på seg det risikable oppdraget
med å hente lagerbeholdningen. Den 10. april dro de fra Oltedal med hver sin lastebil,
selvfølgelig i sivil. Etter litt parlamentering med de tyske vaktene på Madlamoen, fikk de
tilgang til melet, og til og med hjelp til å laste det opp på bilene. De to må ha vært dyktige
forhandlere!
I kveldingen 10. april ble varene avlevert i Nedre Oltedal. Ekspedisjonen hadde vært en
suksess, og Finnestad og Bergsagel ble innvilget fri for kvelden. De dro til Øvre Oltedal og
parkerte lastebilene i veikanten vis-avis Spinneriet. De var innkvartert på Kjellebakken,
gården til Svein Oftedal, og måtte passere en vaktpost for å komme dit. Like bortenfor, i
Larsens strikkeri, hadde oberst Spørck sitt hovedkvarter. Vakten ville ikke uten videre slippe
dem forbi. Rykter om spioner florerte. De to var i sivil, og kanskje kjente de ikke til feltropet?
7

Og kanskje var det grunn til å frykte et attentat mot oberst Spørck. Det oppsto munnhuggeri.
Finnestad fortsatte, men ble innhentet og stukket ned bakfra med bajonett. 8 år gamle Kjell
Lima ble tilfeldigvis øyenvitne til dette da han sammen med en to år eldre kamerat var på
oppdagelsesferd i området. De ble umiddelbart etterpå fulgt hjem av en offiser.20 I bokverket
Våre Falne fra 1949-51, står det om Finnestad: “Ble ved en feiltakelse skutt av en norsk
vaktpost da han skulle avlevere et lass havre 10. april 1940.” Valget av ordet “skutt” ble
muligens gjort for å nedtone dramatikken i tragedien om den første soldaten i vårt område
som falt for såkalt friendly fire. En dobbel ulykke fordi den rammer både den som faller og
den som forårsaker fallet - og det skjer oftere enn vi liker å tro i krig.

Over fjellet til Setesdal?
Oberst Spørcks strategi om å trekke seg tilbake fra Stavangerhalvøya var ikke i samsvar med
general Liljedahls tanker. Han var ved distriktskommandoen i Kristiansand og mente at
Stavangerhalvøya måtte holdes. Spørck mente imidlertid at forsøk på å stanse fienden på
Sola og i Stavanger ville gi for store tap. Både menneskelig og materielt. Om de to
bataljonssjefene, major Lorange og major Brandt, hadde vært enige i Spørcks strategi om
tilbaketrekning så langt, var det definitivt slutt på enigheten 12. april. Oberst Spørck ville ta
soldatene med videre til Setesdal for å slå seg sammen med de norske styrkene der. Sjefen
for IR 8, major Fredrik Oscar Brandt, og flere med ham, mente en slik fjelltur var galskap.
Lørdag 13. april tok Spørck likevel av sted fra Gilja med de første troppene fra Jegerkorpset.
Som oberst var det hans ordrer som gjaldt, og ordren hans gikk ut på at de andre skulle følge
på etter hvert. Med biler, og fra Øvstebø hester og sleder, på ski og til fots, tok de seg til
Sirdal der de fikk beskjed om at styrkene i Setesdal hadde kapitulert.

Frokost etter en kald natt på Øvstebøstølen. Bilde: Asbjørn Moli

20

Aprilnatt side 33/34. Håpløs kamp side 444. Kjell Lima 9. mai 2020

8

“Her (Øvre Sirdal) møtte vi en av våre skipatruljer som meldte at styrkene i Setesdalen hadde
overgitt seg-.” Bilde og kommentar: Asbjørn Moli. Muligens samme skipatrulje som Trygve
Wyller fortalte om i Aftenbladet 18.02.53, som besto av Olaf Undem og Johs. Gjemre Berner.

Da var det bare å returnere, og 17. april var de tilbake på Gilja. Temmelig utkjørte, og for
Spørck sin del, sannsynligvis i tvende sinn om hva han skulle gjøre med Brandt som rett og
slett hadde ignorert ordren om å følge etter. Spørck valgte å sprenge kraftstasjoner denne
dagen. Både Maudal, Oltedal og Oltesvik ble satt ut av spill. Kraftoverføringen fra Flørli ble
stoppet, og Stavanger ble uten strøm.21 Forøvrig fulgte Spørck sin nestkommanderendes linje
resten av felttoget.

Norsk offensiv
Major Brandt hadde på sin side brukt tiden godt. Han var i full sving med fremstøt utover
mot Ålgård, Høg-Jæren og Vikeså. Tanken hans var å avskjære tysk forbindelse mellom
Egersund og Stavanger. Alt for å skape vansker for tyskerne, og i forventning om britisk
landgang. Og britene var da også aktive med angrepstokt over flyplassen nesten daglig, men
den ventede landsettingen uteble. Søndag 14. april sendte Brandt avdelinger utover til
Ålgård, Figgjo og Bråstein. Dagen etter ble styrker sendt over Byrkjedal til Vikeså. Mandag
15. april kjørte en taxi med fire tyske offiserer rett i fanget på de norske soldatene ved
Bråstein skole. Offiserene ble tatt som krigsfanger, og ble naturlig nok savnet da de ikke
returnerte. Dagen etter ble en tropp tyskere sendt oppover for å undersøke hvor det hadde
blitt av dem. De traff på de samme norske soldatene med fenrik Sømme i spissen, og det
21
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kom til heftige skuddvekslinger før alt roet seg om kvelden. Tyskerne trakk seg tilbake og
nordmennene omgrupperte. Onsdag morgen 17. april dukket tyskerne opp igjen ved
Bråstein skole. Denne gangen med betydelig større styrker. Så gikk det bokstavelig talt slag i
slag tilbake til Ålgård.

Slaget om Ålgård
Ådne Espeland var lagfører for et vaktlag nedenfor Høljaberget, ved innkjøringen til Ålgård.
De lå i stilling og så en lastebil nærme seg nordfra, der det allerede var kamphandlinger.
Skulle de skyte eller kontrollere? Ådne bestemte seg for å sjekke lastebilen først, og som
lagfører utpekte han seg selv til å gå fram og stoppe bilen. Han hadde dessuten et avklart
forhold til Vårherre, og mente seg godt ivaretatt uansett hva som skjedde. Ådnes ordre om
holdt ble adlydt momentant, og en lettere stresset sjåfør ropte ut vinduet: Dæ æ bara mæg,
Ådne! Du må ikkje skjoda mæg. Dæ æ mæg, Bernhard! Det var Bernhard Edland som var ute
i fredelig ærend. Men freden varte ikke lenge. Et angripende tysk fly spredte laget for alle
vinder og Ådne kastet seg bak en stein lenger oppe i lia. Han kjente lufttrykket av
mitraljøsekulene mot kinnet, men ble ikke skadet. Ådne snek seg opp på Høljaberget og så at
kampene nå hadde nådd fram til stasjonen. Han sprang rundt Hammaren og ut Krambugata
22
og fant laget sitt i Edlandsgeilane der de sluttet seg til en norsk avdeling.
De norske styrkene hadde fått hjelp av lokalbefolkningen til å lage stillinger rett nord for
23
kirken og stasjonen. Tyskerne rykket framover med sivilbefolkningen fra Holmen ved
24
Bærlandshølen som menneskelige skjold. De ble jaget ut av kjellerne de gjemte seg i - med
håndgranater. Ragnhild Vassvåg ble skadet, og da den 27 år gamle sønnen, Arne Vassvåg,
skulle hjelpe henne, ble han skutt i brystet. Under den videre framrykkingen ble den norske
25
forsvarslinjen kraftig beskutt. Kirken lå midt i skuddlinjen og fikk flere skuddsår.
Mangel på samband mellom de norske enhetene bidro til en rekke misforståelser og
uheldige forflytninger på og rundt Ålgård. Dessuten spilte ikke landskapet på lag med
forsvarerne på samme måte som i de senere kampene i Dirdal og Gloppedalsura. Tyskerne
var godt utstyrt og organisert. Tyske fly rammet de norske styrkene hardt ved Figgjo. Menig
Haualand ble drept av en skuddsalve fra et fly der. Det var også flyangrep ved Høljaberget,
og fly som kretset over Ålgård, men Luftwaffe hadde ingen stor rolle i selve slaget om Ålgård.
26
Hadde tyskerne kanskje fått med seg at ullvarefabrikken nylig hadde bestilt to
27
luftvernkanoner? De var riktignok ikke levert, men man kunne jo aldri vite? Uansett, etter
flere trefninger, og en smule kaos, trakk de norske styrkene seg ut. Ålgård kom under tysk
kontroll i løpet av ettermiddagen.
Samtidig som forsvaret av Ålgård gikk i oppløsning, oppsto en skarp situasjon på Fiskebekk.
Den såkalte frivilligtroppen - frivillige fra distriktet - under ledelse av Alf Gowart Olsen,
22
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angrep en lastebil med kanon og tyske soldater som kom sørover. Både lastebil og kanon ble
ødelagt i det som var en meget offensiv operasjon. I verket Krigen i Norge rapporteres det
28
om 9 omkomne og 10 skadde tyskere i denne trefningen. Det relativt høye antallet
omkomne finner vi imidlertid ikke igjen i nyere litteratur, og vi skal se på en mulig årsak
senere i artikkelen.
Etter kampene på Ålgård og Fiskebekk, posisjonerte de norske styrkene seg i området rundt
Vaule bru og Bollestad. Den mannlige sivilbefolkningen på Ålgård ble internert på Udlahuset
og skolen. Tyskerne beskyldte dem for franktirørvirksomhet; for å ha kjempet i sivil. Tyskerne
fikk imidlertid aldri klarhet i dette, så etter et par timer fikk de eldste gå hjem, resten måtte
29
bli over natten. Den kvelden og natten blafret gardinene fra mang en sønderskutt
vindusrute på Ålgård.
For å få bedre innsyn i det vi i dag kaller fakta på bakken, tar vi med status over falne og
30
sårede for denne ene dagen, onsdag 17. april, på strekningen Bråstein - Ålgård:
På norsk side:
- 1 falt, Torvald Haueland IR 8, 24 år, fra Ganddal. Falt i kampene ved Figgjo.
- 5 hardt såret
- 5 fanger

På tysk side:
- 5 falt
- 11 hardt såret
- 7 fanger

Krigsfangene ble forvart eller utvekslet med norske fanger. Den 18. april ble det etablert
31
fangeleir i bedehuset på Gilja med 13 fanger; ti tyske og tre norske, en av dem kvinne.
Både 18. og 19. april holdt tyskerne på Ålgård seg stort sett i ro. Det samme gjaldt de norske
styrkene ved Vaule bru og Bollestad. Sporadisk tysk ild ble besvart med
32
bombekastergranater fra norsk side.
De norske avdelingene var ikke alltid like fornøyd med cateringen. Soldat Arthur Renberg fra
Egersund så seg nødt til å lure seg inn i det besatte Ålgård for å handle. Han snek seg inn i en
butikk og fikk kjøpt hele beholdningen av wienerbrød. Det var vel kanskje det eneste
butikken hadde igjen av bakverk? Mens han handlet passerte en tysk avdeling utenfor.
Renberg greide imidlertid å snike seg tilbake til sine medsoldater med de kjærkomne
33
forsyningene.
Ved sørfronten var Vikeså fremdeles kontrollert av norske styrker. Om kvelden den 19. april
inviterte den tyske oberst von Beeren oberst Spørck til forhandlinger på posthuset på Ålgård.
På den tiden lå det i 1. etasje på Storahuset. Von Beeren tilbød «ærefull overgivelse» med
svarfrist innen 08.00 lørdag 20. april. Spørck sitt krav om forlenget våpenhvile og
demarkasjonslinjer ble avvist. De ble likevel enige om å ha våpenhvile til svarfristens utløp
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neste morgen. Oberst Spørck tok betingelsene med seg tilbake til hovedkvarteret i Oltedal,
34
og i samråd med major Brandt og major Lorange besluttet han å avvise dem.

Ny retrett
Kampene blusset dermed opp igjen klokka 08.00 lørdag morgen. De norske styrkene ble nå
presset innover. Ved Bergsvatnet og Lomeland hadde de gode stillinger og forsinket tysk
fremrykking. Det samme gjaldt ved Malmeim i Bjerkreim. Likevel, tyskerne var definitivt på
offensiven. Så mens store deler av sivilbefolkningen i Oltedal søkte tilflukt i Uburhedlaren,
forlot de norske styrkene Oltedal. Vel så mye av taktiske grunner som militært press. Det
ville bli vanskelig å kontrollere både veien fra Ålgård, veien fra Seldal samt Oltesvik i tillegg til
Dirdal. I løpet av søndag 21. april avgrenset de seg derfor til Dirdal.35

Uburhedlaren ble en trygg base for rundt 80 oltedøler i aprildagene. Svanedal Ullvarefabrikk
utbedret umiddelbart etterpå gulv og vegger til noe høyere standard. I tilfelle nytt behov for
dekning. Bilde: Torbjørn Mork Oftedal

Fra Bjerkreimskanten hadde de norske styrkene trukket seg bak Gloppedalsura. Nå var hele
den norske styrken forskanset i dalføret mellom Gloppedalsura og Dirdal. To bataljoner pluss
36
mannskap fra Bombevingen - kanskje så mange som 1700 mann. Aldri, hverken før eller
siden, har flere mennesker vært samlet i dalføret. Nå forberedte de seg for det som skulle bli
de avgjørende kampene om det siste frie området i Rogaland.
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Mot klimaks, i Dirdal og Gloppedalsura
Lørdag 20. april ble Dirdal beskutt av den tyske minesveiperen M1. Hele søndagen og
mandagen ble dalføret utsatt for beskytning og bombing fra tyske fly, mens tyske
infanterister prøvde å ta seg ned mot Dirdal kai langs veien i Røyrdalen. Det viste seg umulig,
for de norske stillingene var gode. Bombekastertroppen i Kjerholmen, Samslåttveien 12,37
hadde siktet seg inn på veien rett overfor kaien. Langs brinken ned mot sjøen var det
skyttergraver, og på Mulen en mitraljøsestilling. For å nevne noe.
Major Brandt selv hadde etablert hovedkvarter for Rogalandsbataljonen i den såkalte
vegvokterboligen, det som nå er Samslåttveien 29. Fire bomber falt like ved huset. Den
fjerde gikk ikke av, men ble sprengt et par uker senere av tyskerne. Husets eier, Olav
Byrkjedal, skiftet vinduer to ganger den våren.38 Andre var ikke så heldige, og fikk ødelagt
både hus og løe - og måtte begrave de døde husdyrene i bombekrater.39

Norske soldater i stilling med et Madsen maskingevær. Helge Hundeide har bildet med i boka
Aprilnatt, med bildetekst: “Norske soldater i stilling med Krag og Madsen Maskingevær for å
bremse Oberst von Beerens fremrykning.” Bildet ligger også ute på nettet med bildetekst:
“Dirdal april 1940. Fotograf ukjent”

Ved Indrehajen på Gilja hadde transportavdelingen parkert en del lastebiler. Bilene var
utpregede bombemål, og dermed var det nærliggende huset i Hajen også utsatt. I kjelleren
der holdt blant annet soldatene Halvard Retland og Kristian Helland til. Flyene tok flere
runder over bilene og slapp flere bomber. Den første bomben sendte en skur av jord og
stein. Neste bombe tok morelltreet. Da flyene nærmet seg for tredje gang, søkte alle på ny
dekning. Alle så nær som Helland. Han hadde begynt å se praktisk på situasjonen. Kjelleren
hadde gått klar så langt og mannskapene trengte mat. Han tok sjansen på å fortsette med
37
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pannekakene, men denne gangen fikk huset i Hajen et direkte treff.40 Kristian Helland ble
sterkt skadet, og døde noen dager senere på sykehuset i Stavanger.
Mandag 22. april 1940 angrep tyskerne med bakkestyrker og fly for å knuse de norske
styrkene som forskanset seg i Gloppedalsura. Flyene la også inn flere skuddsalver mot
ysteriet og angrep en bilkolonne med forsterkninger til de stridende i ura. Hele dalføret var
nå under angrep fra to kanter, men de tyske styrkene ble likevel gang på gang slått tilbake på
begge frontavsnittene. Sivilbefolkningen tok tilflukt i gamle gruveganger, hellere og hytter i
dalsidene. Det vil si - selv om loftskvisten omtrent ble skutt av, var Maria Dyrdahl i posten
stadig på vakt i det som nå er Dirdalsstranda 1. Hun passet telefonsentralen og ble en viktig
brikke i de norske styrkenes kommunikasjon og etterretning. For sin innsats fikk hun - som
en av få kvinner - deltakermedaljen etter krigen. Og i kjelleren bakte bakermester T. Paulsen
brød natt og dag.41 Heldigvis med hjelp fra soldat Johannesen som også var baker.42 Det var
mange munner å mette i dalen nå.

Bakermester T. Paulsen kom fra Nord-Norge, men hadde bakeri i Dirdal i flere år. Han bakte i
kjelleren til det som nå er Dirdalstranda 1, samme hus som posten og telefonsentralen. I
aprildagene fikk han virkelig bruk for sine kunster og bakerovnen fikk kjørt seg. Den står på
samme plass den dag i dag.
De som hadde søkt tilflukt oppe i den lille hytta til Emmerhoff i fjellsiden over Nødland,
43
kunne senere fortelle at bombeflyene kom så lavt at de så ned på flyene.

40

Hallvard Retland fortalte dette til Torgny Gilje rundt 1980
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God stemning i Emmerhoffhytta sommeren 2015. Ikke fullt så stemningsfullt 75 år tidligere
da rundt 25 dirdøler søkte tilflukt her. Når mennene tok til takke med den trekkfulle kjelleren,
og lille Karen Byrkjedal hang i ei korg oppunder mønet, fikk de akkurat plass til å lukke døra
bak seg… Rundt bordet: Oddvin Emmerhoff, Oddvin Veen, Kjell Nødland, Maurits Nødland,
Frank Sivertsen og Svein Nødland.

Her på avsatsen ved Emmerhoffhytta, sto Jostein Byrkjedal som seksåring og så ned på de
tyske bombeflyene. De kom inn fra fjorden og fløy i lav høyde oppover dalen, fra høyre mot
venstre i bildet. De slapp bomber mot skolen nedenfor uten å treffe, men et skogholt i
nærheten av skolen tok fyr. Ett av flyene kom så pass høyt, og så nært, at Jostein så rett inn i
cockpiten til mannskapet.

15

Ingrid Veen Nødland vokste opp på Gilja og husker at de var fire familier som søkte tilflukt i
en gammel gruvegang der. Om natta var det kaldt, og barna lå og dro i hver sin kant av dyna
for å sikre seg sin rettmessige del. Etter hvert kom også norske militære og sanitetspersonell
fra feltsykehuset like ved. Da pakket sivilistene sammen og dro til en hedler lenger oppe. De
snek seg oppover to og to, Ingrid sammen med bestemor. Vel framme etablerte Gerhardine
Gilje kjøkken ved åpningen og kokte semulegrøt til alle sammen. Stell og melking på gårdene
tok de voksne seg av mellom de verste flyangrepene. Den natten fikk lille Ingrid sove i
44
bestemors fang.

Fire familier søkte tilflukt i denne gamle gruvegangen på Gilja. Fem år gamle Ingrid Veen
Nødland var en av dem som frøs seg gjennom natten her

Feltsykehuset på Gilja
De siste dagene av felttoget var Gilja et viktig knutepunkt. Her hadde oberst Spørck nå sitt
hovedkvarter. Bedehuset, som den gang lå ved det som nå er Giljagarden 7, var arrest for
krigsfanger. På gården til Ola og Gerhardine Gilje litt lenger inne, det som nå er Giljagarden
24, etablerte de norske styrkene feltsykehus. Ekteparet Gilje søkte - som så mange andre tilflukt i nærliggende gruveganger og hellere.
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To unge søstre fra Stavanger deltok som frivillige ved feltsykehuset. En av dem, Solveig
Bjørnsson Due-Olsen skrev dagbok, og den gir oss små kikkhull inn virkeligheten slik den
fortonte seg for for de to. Feltsykehuset var mobilt og de to søstrene hadde først gjort
tjeneste på Gjesdal. Etter hvert som de norske styrkene forflyttet seg, måtte selvfølgelig
sykehuset gjøre det samme. Her forteller Solveig om ankomsten til Gilja, alt mens kampene
er i gang nede på Dirdal: Kanonaden er voldsom. Den ruller som torden frem og tilbake
mellom de høye fjellene. Vi kommer forbi bedehuset. Det ser nifst ut med sine barrikader
og piggtrådsperringer, og innenfor rutene skimter vi de tyske fangene.
Vel framme på feltsykehuset møter de to søstrene krigens brutale følger: En liten bil
kommer susende og stanser foran huset. Det er 2 unge gutter i 18-årsalderen som kommer
fra Dirdal med en soldat. Han ser ille medfaren ut og blir lagt inn på sykestuen. Men han er
heldigvis ikke såret. Det er et granatsjokk som har tatt knekken på ham. Klærne hans er
helt gjennombløte, og han skjelver voldsomt. Enda i den rene tørre sengen finner han ikke
hvile, og tårene renner mens han tviholder i sengestolpen.
Senere blir det mer dramatisk også på Gilja: Bombene faller i ett kjør, og gutten i båren ved
siden av meg slipper ikke hånden min. Vi må trøste hverandre som best vi kan. Mellom
bombenedslagene hvisker vi sammen, og vi stoler på at Gud er med oss.
Og her et utdrag fra det som må være 22. april, den siste dagen av det 14 dager lange
felttoget: En av legene kjørte av sted med sykebærerne. Det var mange som var blitt
ødelagt av de forferdelige bombene. Så kommer bilene tilbake. En av de sårede var så
innsmurt med blod at de turde nesten ikke ta i ham. Forsiktig blir han båret inn i
operasjonsstuen. Imens var alle ovner fyrt i. 2 primuser kokte med instrumentene, og
operasjonsbordet gjort i stand. Alladinlampen lyste over svette leger som klarte det
utrolige. Etterhvert som legene klarer å få fra seg den ene etter den andre, og de prøver å
rette ryggen litt, kommer det beskjed fra Gloppedalen om at et stort slag raser. Det er flere
som trenger legehjelp…
Hele dagboken er tilgjengelig her på gjesdalhistorie.no. Klikk på lenken: Som lotte og
sykepleier under kampene i Dirdal

Flankeangrepet ved Dirdal kirke - overgivelse
Mandag 22. april gikk en avdeling tyske soldater over fjellet fra Oltedalskanten. De tok seg
ned til Dirdal gjennom et av skarene i fjellsiden ved kirken.45 Muligens Garbekkjuvet. De
norske frontlinjene nede på Dirdal og i oppe i Gloppedalsura hadde holdt stand så langt, og
tyskerne satset på et flankeangrep ved kirken for å omgå de sterke norske stillingene. Oberst
Spørck og major Brandt hadde forutsett denne muligheten og beordret folk i stilling, med
maskingevær og bombekastere mot fjellsiden.46 Et vaktlag ble også sendt oppover mot det
45
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som i bokverket Krigen i Norge kalles Mork seter. Laget ble tatt til fange av tyskerne, og
kunne dermed ikke gi tilbakemelding.47 Selv om mistenkelige skikkelser og lys var observert i
fjellsiden utover kvelden, klarte de tyske soldatene å komme uhindret helt ned i dalbunnen.
Der gjemte de seg bak et steingjerde rundt 70 meter fra veien, for så å snike seg fram til
steingjerdet langs veien. Langs dette krøp de nordover til en stor steinblokk.48 Samtidig kom
major Brandt og løytnant Brath for å inspisere de nye stillingene. I de heftige
skuddvekslingen som fulgte, døde Brath umiddelbart. Brandt ble hardt såret, og ble hjulpet
inn i en bil. Han ga beskjed til kompanisjef Stangeland og adjutant Hovda om at alle soldater
under hans kommando skulle legge ned våpnene.49 Hovda sendte en norsk sersjant, fulgt av
to tyske underoffiserer, på motorsykkel til oberst Spørck på Gilja. De ble stanset av de
norske vaktene ved Gilja bru, men fikk passere med den dystre beskjeden. Spørck holdt
fremdeles et ørlite stykke av det frie Norge, og dro til Gloppedalsura for å konsultere major
Lorange. Troppene var slitne og nærmest tomme for ammunisjon, så Spørck ga ordre om
våpenstillstand fra klokka 02.00 tirsdag 23. april, med offisiell overgivelse klokka 13.00
samme dag.50 En del av de lokale soldaten gikk da rett og slett bare hjem. Andre tok til fjells
med et ønske om å fortsette kampen andre steder, og noen hadde allerede gitt opp og rømt.
De fleste ble likevel tatt som krigsfanger og tilbrakte noen uker internert i Stavanger.
Torsdag 25. april kunne man lese følgende i avisa Stavangeren:

Den norske motstand i Dirdals-traktene oppgitt
Oberst Spørck overga seg tirsdag med 1300 mann, etter en kraftig motstand, som ikke
51
lenger kunne nytte noe.

Nordmennene kapitulerte i 1940, men til slutt, i 1945, var det tyskerne som måtte
kapitulere. Så skulle historien skrives. Og den er det som kjent seierherren som skriver, ofte i
søt seiersrus. Er det dette vi ser et utslag av på minnetavlen på toppen av Gloppedalsveien?
Der kan vi lese følgende:

Ikke alle er enige i disse tallene, og i en sak Aftenbladet hadde om dette i 24.01.1998, og på
nett 10.02.2010 kom det fram at det ikke var snakk om to tyske bataljoner, men to
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kompanier med til sammen 100 til 150 mann, og at antall falne tyskere som er dokumentert
var 12. Rolf Ivesdal viser i artikkelen til tyske kilder som forteller at 12 tyske soldater falt i
Gloppedalsura, 6 falt på Gjedrem og 2 på Malmeim. 9 falt i kamphandlingene fra Figgjo til
Røyrdalen ved Dirdal. I kampen om flyplassen mener Ivesdal at 3 tyske soldater omkom, og
at disse ble tatt med tilbake til Tyskland umiddelbart. Sjekk gjerne Aftenbladets artikkel for
mer informasjon: Overdrevne tall om tyske tap
Uansett, i norsk målestokk var kampene heftige, og ikke bare i Gloppedalsura. Som vi har
sett var det kamper med dramatiske konsekvenser flere steder i Rogaland, men det var nok
Dirdal som ble hardest rammet. Og da mener vi hele dalføret fra kaien til Gloppedalsura. Her
møttes soldater fra de stridende parter ved to fronter, med et avgjørende tysk flankeangrep
ved kapellet til slutt. Dessuten ble dalen beskutt med tunge våpen fra det tyske krigsskipet
M1, samt beskutt og bombet av Luftwaffe. Over 200 bomber skal ha blitt sluppet over
52
dalføret de to dagene det sto på som verst. Evakueringen av sivile, og det at landskapet
spilte på lag med forsvarerne bidro til at forholdsvis få nordmenn falt.

Våre falne
Ved Fylkesveg 45 i Dirdal står det en minnestøtte over de 8 norske soldatene som falt i
forbindelse med krigshandlingene i området. Den ble reist av Forsand kommune og
bygdefolk, og avduket 14. juni 1953. Dirdal, Frafjord og Byrkjedal var fra gammelt av en del
av Forsand, og kom først med i Gjesdal kommune ved kommunesammenslåingen i 1965.
Hver 17. mai er det kransenedleggelse her, noen ganger også på 8. mai. Minnestøtten står
omtrent der major Brandt og løytnant Brath ble skutt av tyske soldater som tok seg ned
fjellsiden fra Oltedalskanten. Dette flankeangrepet var avgjørende for at oberst Spørck
erklærte våpenstillstand grytidlig 23. april. Så langt hadde nemlig de norske frontlinjene i
Gloppedalsura og på Dirdal holdt.
Ellers falt norske soldater i Gloppedalsura, og på Gilja, Oltedal, Oltesvik og Figgjo disse
dagene. Så skal vi ikke glemme de 8 soldatene fra Æger som falt i forbindelse med forsvaret
av Stavanger. På Skeie på Hundvåg er det en minnestein der Æger drev inn og de omkomne
ble tatt på land. Også på Ulsnes er det en minnestein. Der blir de falne hedret med
kransenedleggelse hver 9. april.

Minnesteinen på Skeie der to kobberrelieff minner om Ægers kamp
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Nærbilde av det øverste relieffet
på Skeie

Fra gravstøtten til Kristian
Helland på gravlunden i Gjesdal.
Han ble hardt skadet i et
bombeangrep
på Gilja 22. april
Oslomannen Georg Petterson
ble stedt til hvile på gravlunden og døde 25. april på sykehuset i
Stavanger
i Dirdal

Kristian Hellands grav på Gjesdal, minnemarkering 2020. Tekst på steinen oppe til høyre
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Minnestøtten i Dirdal ble reist av Forsand kommune og bygdefolk etter krigen. Hver 17. mai
legges det ned krans her. I 2017 ved kaptein Øvestad fra HV-08. Sommeren 2018 ble
minnestøttet flyttet nærmere bedehuset, med bedre plass for deltakelse.

De falne norske soldatene ble, bortsett fra Georg Pettersson, gravlagt på sine hjemsteder.
Pettersson ble i Dirdal, og der blir han hedret årlig. I 2020 ved kaptein Stangborli fra HV-08
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Fra IR-2 (Jegerbataljonen) og IR-8 (Rogalandsbataljonen) falt disse:
- Menig Morten Finnestad IR-8, 24 år, fra Tasta, falt i Oltedal 10. april
- Menig Torvald Haueland IR-8, 24 år, fra Ganddal, falt på Figgjo 17. april
- Menig Sverre Tonning Næss IR-8, 25 år, fra Stavanger, falt i Oltesvik 18. april
53
- Menig Arne Fjelland IR-8, 24 år, fra Stavanger, falt i Oltedal 22. april
- Menig Kristian Helland IR-8, 30 år, fra Gjesdal, ble hardt såret på Gilja 22. april og døde tre
dager senere på Stavanger sykehus.
- Menig Georg Petterson IR-2, 23 år, fra Oslo, ble hardt såret i Gloppedalsura 22. april og døde
neste dag
- Løytnant Lars Kåre Brath IR-8, 31 år, fra Stavanger, falt i Dirdal 22. april
- Major Fredrik Oscar Brandt IR-8, 47 år, født i Oslo, men bodde senere i Finnmark (GSV) og
Trøndelag. Ble hardt såret i Dirdal 22. april og døde to dager senere på Stavanger sykehus
Disse falt i forbindelse med den tyske bombingen av Æger i Byfjorden:
- Fenrik David Blid, 26 år, Tvedestrand
- Maskinmester Einar Eriksen, 54 år, Horten
- Maskinist Olgar Gjertsen, 35 år, Horten
- Dekksmann Paul Konrad Pettersen, 21 år, Trondheim
- Fenrik Sverre Ringard, 41 år, Holmestrand
- Dekksmann Willy Schau, 24 år, Oslo
- Motormann Oskar Sten Torp, 25 år, Onsøy
- Motormann Tor Agnar Øien, 21 år, Trondheim

Kilder:
- Bjørnsson Due-Olsen, Solveig: Som lotte og sykepleier under kampene i Dirdal, Ætt og heim
2005
- Byrkjedal, Jostein: muntlig informant, oktober 2016
- Forsvarsmuseer.no
- Den krigshistoriske avdeling: Krigen i Norge 1940, Operasjonene i Rogaland og Haugesund,
Indre Hardangeravsnittet, 1952
- Gards- og ættesoge Dirdal m/Yleskog, 2014
- Gilje, Torgny: muntlig informant, januar 2019
- Helgesen, Jan-Petter: Kampen om Sola, 1987
- Henriksen, Herman: Bygda i krig, 1983
- Hundeide, Helge: Aprilnatt, 2016
Litt ulike datoer og steder oppgis i dette tilfellet. I boka Aprilnatt, side 134, står det at Fjelland (i boka står det
Svelland, men dette er trykkfeil) ble skutt i Oltedal 21. april. I Rogaland Infanteriregiment Nr 8 1628 – 1995,
side 285, står det at Arne Fjelland falt i Oltedal 22. april. I Våre falne står det at Fjelland falt i Dirdal 22. april.
Mange har skrevet om krigen, basert på enda flere som har fortalt. Tiden var kaotisk og heseblesende, noe som
gir gode muligheter for omtrentlige fremstillinger, både når det gjelder datoer, klokkeslett, sted, antall fiender
som falt osv. Dessuten må man ta i betraktning at ikke alle døde umiddelbart, men først en tid, kanskje dager,
etter at de ble skadet.
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- Lima, Kjell: muntlig informant, mai 2020
- Marki, Auestad og Ivesdal: Rogaland Infanteriregiment Nr 8 1628 - 1995, 2001
- Militærhistorisk Forening Rogaland: Håpløs kamp, 2016
- Moli, Asbjørn (skarpskytter kp 3 IR2 under felttoget i Rogaland): Fotoalbum med
kommentarer fra felttoget.
- NIKU: Ålgård kirke, kulturminneverdi og lokal verdi, 2007
- Nødland, Ingrid Veen: muntlig informant, januar 2017
- Sivertsen, Torjus: Gjesdalkompaniet, militær motstand i Ålgårdsområdet 1940 - 1945, 1984
- Vigesdal, Eddie, etter samråd med Gabriel og Noralf Espeland: muntlig informant,
november 2016
- Den norske stat: Våre falne, bokverk utgitt i perioden 1949 - 1950
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