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Et liv i forsvarets tjeneste – om Asle T. Hauglie 

 
Asle T. Hauglies barnebarn Anne Britt Hauglie fortalte på møtet om sin farfars yrkesliv 
knyttet til det norske forsvaret. Asle T. Hauglie ble født i Christiania 29. november 1894 som 
sønn av maskinsjef Johan Emmanuel Hansen Hauglie og Marie Elisabeth Aslesen, begge fra 
Enerhaugen. Familien Hauglie flyttet i 1900 til Grorud. 
 
Hauglie avla eksamen artium ved Aars og Voss latin og realskole i 
1914, med tilleggseksamen i latin. Han ønsket å bli veterinær og dro til 
København hvor han studerte veterinærmedisin fram til 1916. Da reiste 
han hjem til Norge igjen. 

Hauglie gikk inn i forsvaret i 1917 og ble uteksaminert fra øverste 
avdeling på Krigsskolen i 1920. Fra 1921 var han tilknyttet Østfold 

Infanteriregiment nr. 1 (IR1) og var 
adjoint ved samme regiment i årene 
1924-1925.  

Fra 1932 var Hauglie adjoint i 
Generalstaben før han tok Generalstabsprøven i 1936, noe 
som førte til at han ble utnevnt til Kaptein i Generalstaben, en 

grad han hadde fram til 1948 da han ble Oberstløytnant.  

I et notat om familiens krigsopplevelser fra krigen har datteren skrevet at han ”etter intens 
møtevirksomhet hele 8. april kom seint hjem og var rasende og frustrert fordi det ikke ble 
noen mobilisering selv om tyskerne da ”sto på dørstokken”. Utpå natten måtte han i hui og 
hast dra til Oslo i drosje. Det eneste han hadde med seg var barbersaker og 
rasjoneringskortene for kaffe og sukker.” Ikke mye å dra i krigen med. Det tok nemlig hele 2 
måneder før han var hjemme igjen og i denne tiden hørte familien lite fra ham.  

Under felttoget mot tyskerne i 1940 tjenestegjorde 
Hauglie i Hærens Overkommando (HOK) i Sør-Norge 
og i Nord-Norge. Han ble med kong Haakons følge 
helt til Nordmo gård i Målselv kommune som den 
nyutnevnte kommanderende general Otto Ruges 
adjutant. 10. juni ble kapitulasjonsavtalen mellom de 
norske og tyske overkommandoene undertegnet i 
Trondheim og felttoget var over. 

Fra 1943 satt han i tysk krigsfangenskap i det nåværende Polen. 16. august 1943 ble rundt 
1500 offiserer arrestert og internert på Hvalsmoen ved Hønefoss. Hauglie var en av de rundt 
1000 som etter hvert ble sendt til Grune bei Lissa og seinere til Schildberg og deretter til 
Luckenwalde hvor han var til freden kom.   

Feltpresten Asle Enger meldte seg frivillig til å bli med offiserene i fangenskapet og har 
seinere skrevet boka ”Frivillig fange” om blant annet denne tiden. 

Fra midten av mars 1945 ble norske og danske fanger hentet av svensk Røde Kors med «de 
hvite bussene», samlet i leiren Neuengamme og deretter fraktet videre til Sverige den 20. 
april 1945. Noen måtte imidlertid ta den lange turen gjennom Russland for å komme hjem. 
Hauglie var en av dem. 
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General Otto Ruge skrev etter krigen et fembindsverk med tittelen ”Krigens dagbok” som 
kom ut første gang i 1947 og Hauglie var behjelpelig med innholdet i disse bøkene. 

Etter frigjøringen var Asle T. Hauglie blant annet avdelingssjef i Hærens Overkommando 
(HOK) til han i 1950 ble beordret som sjef for Sør-Hålogaland regiment med base i Mosjøen. 
I Nordlands Avis 29. mars 1950 sto følgende: ”I statsråd fredag er oberstløytnant Asle 
Trygve Hauglie beordret fra tjeneste som avdelingssjef i hærens stab og konstitueres som 
oberst i infanteriet og beordres som sjef for Hålogaland Infanteriregiment nr. 14.”   

Stillingen som sjef for IR14 hadde han til 1954, da han ble beordret 
som sjef for Akershus Infanteriregiment nr. 4 (IR4). Denne stillingen 
hadde han i nesten 5 år.  

Han fulgte en HV-øvelse i skyting i Rackstad, Sverige i 1956. Der var 
det med HV-mannskap fra Ullensaker. På lista over deltakende 
Ullsokninger sto bl.a.: Georg Vethal, Magne Kværner, Arne Hoel, Oskar 
Fjelly, Arne Lund og Martin Jødal. Asle mottok seinere Hemvärnets 
förtjänstplakett i silver fra det svenske Heimvernet da han gikk av som 

sjef for IR4 i 1959.  

Samtidig med at han hadde vært sjef for IR4, hadde 
han arbeidet med opprettelsen av Hærens 
administrative skole. Den ble åpnet 4. februar 1958 
med lokaler på Akershus festning og han overtok som 
skolesjef for den nyopprettede skolen. Denne 
stillingen hadde han en kort stund mens han ennå var 
sjef for IR4. 

Hauglie ble frabeordret som regimentsjef for IR4 30. 
november 1959 da han nådde pensjonsalderen 65 år 
gammel.  

Asle T. Hauglie døde 26. juni 1971 og ligger gravlagt på Grorud kirkegård. 

 


