Arne Amlien
Arne Amlien var 19 år da han døde som følge av krigsskade 21. april 1940. Han
var født på gardsbruket Amlien Lille på Eina som sønn av Helga Øye, f. 1888, fra
Kolbu og Thorvald Amlien, f. 1880. Ved krigsutbruddet var han elev ved 2.
divisjons befalsskole. Denne befalsskoleklassen ble mobilisert som en avdeling i
kompani Hertzberg og deltok ved kampene i Vardal 20. og 21. april 1940. En av
Arnes klassekamerater og gode venn var Hans Georg Børli, senere kjent som
dikteren Hans Børli.

2. Divisjons forskoles 2. klasse i 1938. Ytterst til høyre i første rekke, Hans Børli, nr. 2 fra høyre
Trygve Rustand som falt ved Mustad. Nr. 4 fra venstre i 2. rekke, Arne Amlien.

Etter mobiliseringen 10. april hadde Arne Amliens tropp vaktoppgaver på
Hadeland. De ble beordret til Toten og vegen gikk om Arnes hjemsted. Her fikk
han anledning til kontakt med familien før ferden gikk videre. De kom til Mustad
på ettermiddagen fredag 19. april og ble forlagt på garden Hermanrud. De
opparbeidet der stillinger som de fikk full nytte av de neste to dagene. De tyske
styrkene angrep på ettermiddagen 20. april men ble stanset av norsk motstand.
Tidlig søndag morgen satte de inn nye angrep etter å ha forbedret sine posisjoner
betraktelig i løpet av natten.
Amlien og hans medsoldater måtte trekke seg tilbake mot Aalstad. Vegen de måtte
ta gikk ned en dyp dal til Aalstadelva. Ved kryssing av denne dalen ble de et utsatt
mål for tyske kuler. På den mest utsatte strekningen løp de en og en. Ikke alle

klarte dette og Trygve Rustand fra Øvre Eiker ble drept i kuleregnet. Også Arne
ble truffet, men var i live slik at han kunne fraktes til lasarettet som var opprettet
på Haug skole. I «Våre falne» står det at han falt mens han dekket sine kameraters
retrett. På Aalstad ble man utsatt for tysk maskingeværild kl 7 denne morgenen,
så retretten må ha foregått omkring dette tidspunktet.
Arne Amlien ble funnet sterkt skadet ved Aalstadsaga. Johan Aalstad og Harald
Børstad ble kommandert til å bære Arne til lasarettet på Haug skole. Her ble han
liggende til sent på kvelden uten legetilsyn. Helene Lauvdal var datter av Anna
og Torgeir Lauvdal som bodde på skolen. I sin alderdom skrev hun ned sine
opplevelser fra disse dagene. I likhet med faren var Helene også lærer og flyttet
hjem til foreldrene fordi all undervisning var opphørt. De måtte evakuere skolen,
men vendte tilbake på ettermiddagen 21. april da det verste var over. Her fant de
skolestua fylt opp med sårede samt noen tyske soldater.
De prøvde etter beste evne å hjelpe de sårede, noen åpenbart døende. Da de mente
det var trygt nok ble Helenes søster, Torbjørg, sendt på sykkel til Gjøvik for å
skaffe legehjelp. Etter hvert kom en lege og en sykepleier til skolen. De kom i
følge med en lastebil som skulle frakte de sårede til sykehuset. Denne transporten
gikk ved 23-tiden på kvelden. Arne Amliens liv sto ikke til å redde og han døde
på turen.
Avdelingen hadde mistet Trygve Rustand og Arne Amlien etter en heroisk kamp,
men klarte å komme seg unna. Via Snertingdal kom de seg til Gausdal hvor ble
beordret videre fra Segalstad bru før de harde kampene tok til. I Gausdal ble det
besluttet at bataljonen skulle overgi seg, til stor ergrelse for soldatene som mente
de hadde mye ugjort. De ble satt i fangenskap på Jørstadmoen, og her fikk Hans
Børli god tid til å sørge over sin gode venn Arne Amlien. Han skrev et dikt tilegnet
Arne, og dette skulle bli et av de første som han fikk utgitt.
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