
Den del av Bataljonen som fra 11. mai sto i Korgen, holdt nå på å bli avskåret ved Finneid. 
For på Hemneshalvøya og i Mo i Rana, var bare de av kp. 2, annet kompani - av 
Bataljonen, og et engelsk, såkalt selvstendig kompani (Independent Company). Disse 
avdelingene var nå de eneste som kunne hindre bergjegerne, som var landsatt på 
Hemneshalvøya, å besette veikrysset ved Finneid, og dermed avskjære resten av Bataljonen 
veien nordover.  
 
Daværende løytnant Ole Jakob Bangstad hadde kommandoen over annet kompani. 
Utpå dagen den 10. mai dukket en dansk kaptein opp. Han overtok kommandoen over 
kompaniet. Hvordan han hadde fått denne kommandoen forteller han selv om i sin bok Den 
forunderlige krig (1960). Boka er særdeles instruktiv for de av leserne som ønsker å få et 
overblikk over flere detaljer fra krigen i sør og i nord, våren 1940. Ved siden av de 
krigshistoriske framstillingene som Forsvarets Krigshistoriske Avdeling har gitt ut, danner 
denne bok en brikke i de mange spill, som til sammen gir et resultat - negativt eller positivt ut 
fra det standpunkt enhver måtte komme til gjennom de informanter og informasjoner en vil 
søke.  
 
I denne tida, fra omkring 10. mai kom den danske kaptein Tage Ellinger til spille mange 
roller. Han hadde meldt seg frivillig til vinterkrigen i Finland, og var derfra kommet som 
frivillig til Norge, hvor han kom til Gudbrandsdalen. Der traff han daværende oberst Otto 
Ruge, og av ham fikk han kapteins rang i en bataljonsstab. Tage Ellinger var biolog, og hadde 
arbeidet ved Institut Pasteur i Paris. Han var ikke utdannet offiser, men fulgte et fransk 
feltlasarett til Finnland under vinterkrigen. Stabsjef ved 6, Divisjon i 1940 -  daværende 
major, senere generalmajor Odd Lindback-Larsen gir en flott attest til Tage Ellingers bok og 
beretning. Det er særdeles interessant når en vil skaffe seg et bilde av begivenhetene, å søke 
levende kilder i tillegg til de skriftlige. 
Den daværende stabssjefen satt dengang uendelig langt oppe i nord og fra begivenhetene på 
Helgeland. Det var etter kapitulasjonen i Sør-Norge at Tage Ellinger kom nordover. Han 
opplyser selv at han ankom Mosjøen den 7. mai. Den dag sto de forreste østerrikske 
bergjegerne foran Svenningdal jernbanestasjon i Grane herred, mange mil sør for Mosjøen. 
Denne dagen fikk Tage Ellinger en skriftlig ordre av oberstløytnant Nummedal - daværende 
lokalvernsjef på Helgeland - om overta kommandoen over 2. kompani ved Mo i Rana. 
Det er Tage Ellinger selv som beretter om dette: 
Jeg gikk i land og meldte meg for forsvarssjefen, oberstløytnant Nummedal. Han foreslo at 
jeg skulle spise middag sammen med nestkommanderende, major Sundo. Vi hadde det svært 
sa hyggelig sammen, men ingen disposisjoner ble truffet når det gjaldt den kostelige lasten vår 
(rifler, maskingevær og ammunisjon. Forf.anm.) og oberstløytnanten sov middag og måtte 
ikke forstyrres. I løpet av ettermiddagen kom det stadig mer urovekkende meldinger. 
Tyskerne var nå bare seks kilometer fra byen og rykket raskt frem.    
Da oberstløytnanten atter viste seg, foreslo jeg at jeg skulle føre de to skøytene videre 
nordover til Mo i Rana. Det syntes han var en utmerket ide og utstedte en skriftlig ordre om at 
jeg skulle overta kommandoen over et kompani som var under reorganisering i Mo i Rana, og 
rekognosere en forsvarsstilling sør for denne by 
(Den forunderlige krig, s. 51) 
 
Dette er instruktiv lesning. Tilfeldigheter og omtrentligheter mens liv veies mot liv. Fra aller 
første stund fikk mannskapene i 2. kompani se og erfare improvisasjonene under felttoget.  
Nå murret de åpenlyst når en ukjent danske kom og overtok kommandoen over dem. Dette 
var de folkene som den 28. april stoppet det tyske angrepet ved Tiltnes, Snåsavatnet. I dagene 
før togulykken hadde de satt opp skipatruljer for å unnsette Hegra festning, og speidet kloss 



opp til de tyske stillingene mot Steinkjer for et forestående angrep. Dette var de soldatene som 
i dagene etter 3. mai av sin egen bataljonssjef fikk høre at hadde det stått til ham, skulle de fatt 
levere inn sine militære effekter i Mosjøen og reist hjem. De hadde erfart mangelen på 
ledelse, tilfeldighetene, rotet under de tre fatale døgnene fra Snåsa til Mosjøen, da general 
Fleischers ordre ikke ble fulgt.  
 
Igjen oppfattet de situasjonen som utslag av tøv og rot…. et eller annet sted ifra og nektet 
enten å følge denne totalt ukjente danske kapteinen, eller fulgte bare særdeles motvillig og 
mistenksomme. 
I sin bok henger Tage Ellinger ut disse soldatene, og i forordet har generalmajor Lindback-
Larsen ingen reservasjoner, selv om han aldri satte sin fot sør for Bodø under hele felttoget. 
Men fremdeles fastholder folkene i annet kompani sin mistro til Tage Ellinger, og stolte ikke 
på ham. Tilfeldig og spredt kom kampene på selve Hemneshalvøya til å forløpe, men det 
viktigste ble oppnådd: de klarte å få Bataljonen forbi veikrysset på Finneid før bergjegerne fra 
Hemneshalvøya tok det. 
 
De aller siste kampene foregikk på selve Finneid utover kvelden den 14. mai. Der falt to av 
mannskapene i annet kompani: 
Johan Andreas Olsen, Sleneset i Lurøy, født 22. juni 1918. 
Fenrik Roald Kolstad, Bodø, født 13. oktober 1916. 
Under retretten til Mo i Rana, passerte restene av Bataljonen gjennom stillinger som nylig var 
kastet opp av avdelinger fra Scots Guards ved stedet Stien, der Dalselva renner ut. Brua som 
gikk over elva ble sprengt straks nordmennene var kommet over. 
 
I Mo i Rana ble restene av Bataljonen sekt reorganisert. Men da var alt i uorden. 
Overkommandoen for 6. Divisjon hadde sendt oberstløytnant Roscher Nilsen nedover. Han 
overtok som sjef 13. mai etter oberstløytnant Nummedal.  
Roscher Nilsens vurdering av det som da var igjen av Bataljonen, var at styrken nå var så 
redusert at den knapt hadde noen kampverdi mer. Mangelen på befal utelukket annet enn rent 
stasjonære oppgaver, mente han. Bataljonsstyrken under oppsetningen i april, var oppgitt til å 
bestå av 57 befal, 760 korporaler og menige og 60 hester. Til sammen utgjorde restene av 
Bataljonen, etter å ha kommet til Mo i Rana drygt 300 stridende mann – med alle de 
akkumulerte problemer og vanskeligheter fra de om lag 350 tilbakelagte kilometrene. 
 
Roscher Nilsen telegraferte til 6. Divisjon: «Ber divisjonen inntrengende om skaffe befal til 
erstatning og supplering så snart råd er».  
Men han fikk snart ordne opp i en særdeles vanskelig sak som demonstrerte hvor langt de var 
kommet i sin skepsis og ekstreme mistenksomhet. For ukjent som han ennå var med 
årsakene til Bataljonens tilstand, hadde han bestemt at de soldatene - annet kompani! – som 
hadde stått under kaptein Ellingers kommando ved Finneid, fortsatt skulle være egen styrke 
under hans kommando. 
 
Da gjorde de regulært mytteri, soldatene. Forbitret og rasende ga de uttrykk for sin oppfatning 
av både Ellinger og av kommandoforholdene. 
 
Alfred Jørgensen fra Sør-Offersøy på Helgeland var som 18-åring ring ved kompaniet i 
Kirkenes. Som soldat i vakttjeneste ved Svanvik i Øst-Finnmark hadde han sett og hørt 
kamphandlingene mellom finnene og russerne i desember 1939. Tjenesten hans var slutt 



I mars. Da krigen kom, meldte han seg, uten å være mobiliseringsdisponert noe sted, ved 
regimentet i Mosjøen. Det var naturlig for ham melde seg ved annet kompani etter som de 
fleste av dem han kjente hørte til der. 
Alfred Jørgensen forteller om kampene ved Finneid og de inntrykk de som soldater fikk av 
den danske kapteinen som hadde tatt kommandoen: 
 
«Så kom der ordre om at vi skulle trekke oss tilbake til Finneidfjord og gå i stilling der. Og 
det gjorde vi. Vi fant oss jo så godt tilrette som mulig der oppe og fant bra stillinger. Og når vi 
hadde fatt stillingene i orden da opptrådte kaptein Ellinger igjen, da for han og spaserte 
framfor stillingene vares i en kvit skinnjakke. Og allerede da så begynte soldatene å snakke 
seg imellom at de syntes det var mystisk - at det ikke var rett det der. Og det viste seg det at 
tyskerne de hadde nok peila stillingene våres godt inn, for når de åpnet bombekasterild råka 
det stillingene våres nøyaktig. Sa derfor hadde vi dårlig tiltru til han Ellinger». 
 
Den 17. mai skulle soldat Johan Andreas Olsen begraves på Mo kirkegard. Mange møtte, men 
folkene av annet kompani nektet ga inn samlet, slik Ellinger ønsket det. Han holdt en 
minnetale etter presten. Etterpå ble kompaniet stilt opp, og Ellinger gjorde det klart at han 
hadde kommandoen over det. 
Da ble det fra soldatenes side sagt tydelig ifra om at de fortsatt ville ha Ole Jakob Bangstad 
som kompanisjef. Da trakk han pistol, rettet den mot kompaniet og spurte om det var noen 
som nektet forsvarssjefens ordre. Situasjonen var i aller høyeste grad kritisk. En av soldatene 
fra annet kompani dengang, Erling Olsen fra Brønnøysund, var med da dette hendte. Han gir 
denne versjonen: 
«Den situasjonen på Mo i Ranen da la vi på Mohei innkvartert, noen i telt og noen i 
privatboliger som var evakuert. Og en av de dagene vi lå der kom der en danske som ga 
seg ut for være kaptein og ga seg til reorganisere et kompani og noe av et annet kompani og. 
Han sku' lage et stort kompani, sa han. Og etterhvert som det der skred frem så vart det en 
mistillit mot han når han holdt på utpå jordet der med oss. Noen fortalte det at han hadde vært 
i linjen ved Hemnes og skaut med noen lyspistoler. Det ble ikke sagt akkurat at han var nazist 
eller noe sant, men det var noe mistenkelig med ham, og da han hadde stilt opp de som var 
stridsdyktig og likeens trentropper og forskjellig folk som hadde sine opp drag, så skulle de 
være stridende alle ihop, til og med kokkan. 
 
Og det der ble til en misnøye som var store enn stor. Det vart ytret meninger høytlydende orm 
forskjellige ting og der ble giort ladningsgrep så det hortes ut som om det var ett ladningsgrep 
av en par hundre mann.  Og så var det en som gikk frem på sida og sa det at hvis du ikke 
trekker deg tilbake herifra så ska’ du bli tung å bære vekk! 0g han kompanisjefen våres, han 
løytnant Bangstad, og administrasjonsoffiser Fredriksen, sto ved husnova på et hus og bivånet 
det her. Og vi fikk da forståelsen av det at det der var borti staur og vegga. Han Bangstad sa 
til meg at han hadde ingen beskjeder fått om at en kaptein skulle overta. Da tenkte jeg at no 
gjelds det om å få tak på han Roscher Nilsen, og fikk tak på en sjåfør som kjørte meg nedover, 
og jeg for inn på kontoret til han og fortalte han det der i all hast. Og han kom med en gang, 
det var bare noen papirer han la til sides, sa korn han, uten uniformslue på, og kom oppover 
og ga oss den beskjeden at han Bangstad hadde full tillit. 
 
Hendelsen avslører hvor inderlig forbannet og lei mannskapene var over a bli skjøvet omkring 
av udugelige ledere, av rot og tilfeldigheter. Etter alminnelig skjønn er det ikke vanskelig å 
forstå hvorfor de sa stopp, når en vilt fremmed kar kom og tok til å grassere med dem.  
 



Men det ville vel vært oppgave for en militær undersøkelseskommisjon å finne ut av hvordan 
en feltbataljon bokstavelig talt smuldret opp under ledelse av offiserer som i utgangspunktet 
skulle være kvalifisert til mer enn evige garnisonssjefer. 
 
Mannskapene i annet kompani gjorde mytteri, kort og godt. Annet argument var ikke for 
hånden når det gjaldt å få lempet vekk enda en urimelighet. Det hjalp. Tage Ellinger fikk en 
annen kommando. 
 
(Utdrag fra boka Alarm. Krigen i Nordland 1940, av Dag Skogheim og Harry Westrheim, 
Tiden norsk forlag 1984) Les hele boka på nb.no 
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