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-Avtalen med tyskerne var en 
lokal fililitær kapitulasjon, sier 

eeneralløytnant R"uee. 
Under bevlsopptagelø.en l Skaneke

aaken l rir ble avhørt tre vitner, O&' 
en mi nøk reane med at hele dagen 
t dag opi vII medgi til rett.forhand
IIncene. Det rJenstir ennu i avhøre 
NY(aardsvold O&' Koht om kapltula
sJonsavtalen, or øi økal «minister» 
Furleøang or et par andre forklare 
..... om andre spørsmi!. . 

Etter avhøringen av generalmajor 
Ro s e h er NI e l s en ble generalma
jor Birger L jun g ber g, t.loUgere for
svarsmlnlster, avhørt. Han forklarte at 
han etter avreisen fra Nor,ge 7. juni 
1940 ikk.e hadde noe med kapitulasjo
nen l Nord-Nooge å gjøre. Det ble så 
vidt han hU6ker ikke gttt noen full
Itl&kt til å forhandle med tyskerne. 
Det eneste var at de mjlitære fikk be
s.k!ed om at kampen l Nord-Norge 
måtte opphØre og at det skulle demobi
liseres. Forutsetninggen var hele tiden 
at krigen 'skt!lle footsettes utenfor lan
dets grenser. Vitnet hadde ikke før 
i dag sett avtalen som ble sluttet. 
Ljungberg ble l november 1941 sendt 
til USA for å forhandle om visse mili
tære spørsmål og ble 20. mars 1942 fra- I 
beordret ·som sjef tor Forsva.rs<ieparte
mentet. V>Ltnet kan ikke huske at 
i hans Englands.tld som forsvarsminis
ter ble foretat.t selvstendige norske 
krigsoperasjoner. Men I de enkeltstå
ende raids som ble foretatt, deltag nOll"
ske k.rigsmannskaper under' bribisk le
delse. 

På. foranledning av forsvareren 
talte vitnet at han ikke kan huske at 
det mlMtære forhold mellom Norge og 
England undergtkk. noen forandring d 
1941 eller at det I mal samme år ble 
truffet . noen mlUtæravtale mellom de 
to land. 

V,itnet ,tilføyde at 10. juli 1940 le
verte det norske forsvarsdepartement I 
London W det engelske krigsdeparte
ment et aide-memoire om Regjeringens 
hensikt med samarbeidet mellom de 
norske og britiske styrker. 

Et møte med Churchill. 

brutt Igjennom. sa kom spørsmålet 
om svensk besettelse av Narvik og at 
nordmennene 6kulle beholde det som ' 
lå nordenfor , og det ble S81g\t IIIt vi 
ikke· måtte kapitulere tør det kom svar 
på dette. Det var nere hensyn å ta. 

Men det var heLt klart for alle oss 
som var deroppe at k.rigen skulle fON
sette. Det var jo derfor Kongen og 
Regjel1!ngen reIste. Hambro hadde en 
plan om at man skulle reise t,U Sval
bard eller annet nor6k terrltor1um, men 
den måtte oppgis. 

Avtalen som ble truffet, gjaldt de 
styrkene SOD:! var igjen i Norge. Men 
ell~rs veide Vi kanskje 1\Qke uttrykkene 
på guUvek;t, sier Ruge. 

N forespørsel sier vltnet at han 
ad illegal vel sendte beskjed om av
talen til London, men vet ikke om be
skjeden kom fram. 

For.svareri>n: Men var Ikke en sMok 
avtale forpliktende også for Regjerin-

n? . • 
- Det får De spørre Regjeringen 

om. 
FClrsvl\reren: Hva mente tyskerne 

om den? .. 
- Hva tyskerne ment.e? Ja, Ile 

,a jo at vi var I krig med dem når 
d"t passet, '-I sl var vi Ikke I krig 
htJen, 011' shk holdt de det gåpnde. 
Men t.yskerne der 0plle var sIkkert 
klar over' at !lette bare gjaldt en 
militær kapltulas.l .. n, 'd.. militære i 
hvert falI: Hva de tyske politikere 
mente å ti 'Iagt l det, vet jeg Ikke. 

Vitnet blir' ilpurt. om offiserene& 
æresord, og etter å ha bemerket at han 
.Ikke forstår hva det ha.r med Skanekes 
sak å gjøre, tøyer han til en lengTe for
klar1n~ om dette. I Bør-Norge var 
det truffet en rekke kapttulaslonsav.ta
ler, og det ble sagt at man der hadde 
skrevet under slige er·klærin~er. Hadde 
så vj få nordpå nektet, ville man ha 
tått det ,til a·t det var splH.telse blant 
offlserene. Derfor henstute jeg til 
lIam~lge off.lSerer å tmderteg-ne, Jeg 
gikk tmnske sterkt 1nn på enkelte for 
A få dem tdl det. Ved at jeg selv nek
,tet og gikk i fangenskap, mente jeg 
vi fiklk markert at krjgen fortsatte. 

GenerallØytnanten understreker' gang 
På. gang at han ikke kan fors,tå at hver
ken kap;1tulas.ionsaV'talen eller Regje
ringens og "Itnets proklamasjoner et
,terpå ·kan oppfattes annerledes enn at 
kri·gen skule fortsette. . .. 

I februar 1941 var LJuncberr til
kalt tu en konferanse hOI premIer
minister Churehlll som. pekte på et 
kart or sa: .Mellom Bodø Ol{ Casa
blanca fAr dere Ikke lov til l foreta 
'd"re noe. Et sted mellom Bodø o,' 
Casablanca ,kal vi sli til. Men hva 
dere fOl"Ctar dere noroenfor Bodø 
har lkke vi noe med,» Ila ChurehUl. 

GeIleT-alJøytnant Otto Rug e, som 
VaI,' J<lrsvarsajef ved kapitulasjonen, er 
neste v1tne, og han SVIllrer hurtig og 
rammende på eD< rekke spørsmål. 

Genera1løy,tnanten forklarte at han 
som forsv&rS6.1ef hadde kommandoen 
over alle væpnede Btyrker på land, i 
sjø og å luften. Det var riktig at 
norske stvrkene hadde planlagt et siste 
a.vgjØrende &llflrep på tyskerne fra 
BjØrnefjell for å kaste dem over I(ren
aen da meldingen kom om den alMel'lte 
ttlba.k.etreknlng. - Vl lå fakblsk 

-' Jeg håner. sa generallØytnanten 
til slutt, at det her er komme.t tydelig 
og kliart fram at det lJtke ·var tvil hver
ki>n hos meg ellPJ" mine folk, Og heller 
Ik'ke hoa den tyske overkommando. om 
at dette bare gjaldt en lokal militær 

'kapltulasjon som ikke bandt anetre enn 
oss. Alle kvndige folk var på tlf\t rene 
med det. ll:U .annen t1n~ er at det kan 
ær oenS:ofh~~mrgåf\:mt 

med foten l lItartrropen 
for l bjlgynne dette ~epet, sa ge
nerll.! Ruge. 

Om ~Il avtale som generaIma.!oc 
Roscher Nielllen traff 1 Trondheim mei' 
;Ruge at he.n tkke kan huske' hvilke I -
strukSlll" llan ga. generalmajoren. M 
vitnet hadde ikke noe å mnvende mot 
resultatet. og da (!liItJk han ut fra at det 
var ha.ndlet i overensstemmelse med 
instruksen. Vi ~tte ka.pitulere uten 
betingell!er.· ':\' '{l.', t,. 

Administrator: GJa.ltlt djlten freds-
avtale? . , . 

- Nei, det gjaldt en militær ka.p1-
tUlasjon &V de styrker som pA det tids
punJt,t ~ under min kommando .. 

PA ~pørsmål om han ikke fdltk noen 
I ordr. fra regjeringen. svarte vitnet a.t 
i det var en del diskusjon om disse 
spØrsmål, 011 den varte noen dru;:er. Det 
var helt på det I'ene at Vi måtte ka
pitulere, men fØrst mMte konge og 
regjering komme seg vekk. og så 6kulle 
v.l dekke den a~llerte <lillblllke.trekning. 
Et 8PØl'!Imål som plaget Regjerm 
den gang var dette med Grunnloven og 
~ongen i felt. For 8Jt han skulle kunne 
>iles A være :I feIt,' mAtte han ha med 

'Il væPllede styrker. Regjeringen 
med '1l11Hfall en bataljon, men 

li 'I!\' ikke a~8C. Da Villedet bldtt I 
'll 10ra.n· tyskerne, og de kunne . - I 

~llUMmr,"ll~ttet'·'dMfe 
n6"'e' e '. 1f~~"I\tlofll16te 

egenerallØytnanten. 
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