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ett_~r .. J9~!. .i~~li t 940, 
sier gen~ral R'()sch~r Nielsen 

Tyskerne var o~så klar over at del 
.:>:.~a:ldt:"1tå:.penstillstaQdsavt.ale. 

ikke' fr~ds~~i~l~.·' 
Sensasjon i dagens rettsmøte: Forsvareren bar fått 
avskrift av avtalen fra en fenrik, Roseher Nit."\lsen, 

fra. «en av samfunnets bærme». 

Det' var stortilstrø':'mb,g til ~etts
lokalet i dag da man skulle fortsette 
bevisopptagelsen I saken mot «mi
nister» Skancke. 

Med en gang dørene ble åpnet ble 
de ca. 25 sitteplasser I lokale nr. 5 

besatt. i 
Blant tilhørerne I dag er en rekke 

jurister, . blant d<:,m høyesterettsadvoka
tene Henrik Bergh og Pollestad. 

Rettsmøtet begynte med at det ble 
.lpplyst at man manglet rettsvitne. Men 

- administrator, dommer Dlek Hel) r 1 k
.• e n erklærte at protokollføreren måtte 

kunne fungere her hvor offentligheten 
allikevel var så f,vldlg representert. 

Deretter ble det avsagt kjennelse for 
at den del a v rettsforhandlingene som 
gjelder forståelse av avtalen mellom 
den tyske og den norske overkomman
do av 10. juni 1940 og spØrsmålet om 
krigen mellom Tyskland og Norge slut
tet I 1940, skal v~re offentlig 

Første vitne var generalmajor Ragn-

l. 
vald Raseher N I e Ise n 

Avskrift av avtalen legges 
fram. • 

.. Det ble straks en diskUSjon om hva 

.. den gikk ut på, den avtale vitnet på 
norsk side undertegnet med den tyske 

, oberst I generalstaben Busehenhageu. 
Skanokes forsvarer, dr. jurla. J. 

Ø'vergaard ber da om å få lese en 
avskrift av lOvtalen som han nu har fått 
fatt i. - Den forligger ikke, Sa for
~' I ~onuteens Inn-
~t 'forteller at hlln OgSå' an~~t 

.~ for noen dager siden l).adde fått tilsendt 
en avskrift ·av avtal"l1: Uan kunne Ikke 
nu sl om avs~f,tA!n .var rikblg. Vitnet 

.. hadde 5 eksemplarer I 1940 og de ble 
overlevert general. Ruge. ' 

Administrator vil ha"rede 
på hvor denne avskrift skriver ',seg 
fra. Kan ikke denne altale &kaftell! I 
original? . 

For. var er e n: Den burde Jo' 
det. Jeg har fUt avskriften' aven 
fenrik som 'deltok I kampene I Nord
Norge. 

V i t n e t: Ja, jeg vet jo ikke hvil
ken autoritet den mann hadde. 
Det blir til at man skal komme til

bake tU aVskrlf,tens riktighet etterat 
generalmajor Raseher Nielsen har for-
klart seg, ' 

Avtalen som ble lest opp, var holdt 
l svært alminnelige vendinger, om at 
våpnene legges ned og at de norske 
stridskrefter I 6, divisjon på grunn av 
sin krigsfØrsel skuUe få ærefuUe be
tingelser. Det var videre bestemmelse 
om krigsfanger og materleU og en for
pliktelse til ikke IL ta kampen opp Igjen 
mot tyskerne. 

Det heter videre at I tllf eUe tvil om 
forståelsen skal den tyske tekst gjelde. 
. Forsvareren peker på at såvidt 
han kan se er det bare en divergens. I 
den tyske tekst står «samtlige norske 
strid krefte" aen norske sM 

e are .norske strldsKrmer~r 
orsvareren s er r--~~ral-

major Roseher Nielsen følgende kon
krete spØrsmål: Når og a v_ hvem fikk 
De I oppdrag å undertegne denne av
tale? 

V I t n e t forklarer at han var for
svarssjef for Sør-Hålogaland og fortel
ler om tilbaketrekningen til Liland, der 
han aven polsk kaptein fikk beskjed 
om at det var slutt på Narvikfronten 
Han fikk så beskjed, han trodde det va~ 
8. juni, om at det skulle treffes en av
tale med tyskerne om en våpenstiI
standsavtale. 9. juni kom det beSkjed 
fra tyskerne om at de var v1lllge·tll det
te. De betinget seg at det skqUe sendes 
en offiser med fullmakt til Trondheim, 

(Fortsettes side 2, spalte 5) 
(Skanckesaken -) 

fortsatte 

Fortsatt fra 1; s'ide. _ 

Skanckesaken' - IIII 
til den tyske overkommando og en til 
general Diet! på Narvikfronten. Det 
var dog forutsetningen at den avtale 
som ble truffet I Trondheim skulle 
gjelde. OberstlØytnant Wredc Holm ble 
sendt til Bjørnefjell, mens vitnet fikk 
ordre fra general Ruge om å dra til 
Trondheim. Tyskerne hadde satt en be
stemt frist da vedkommende offiser 
skulle være i Trondheim, og vitnet 'ble 
hentet med tysk fly I Målsnes. Dette 
var 10. juni. Før vitnet reiste fikk han 
Instruks av general Ruge. Hans full
makt, som var meddelt muntlig gikk ut 
på å forhandle om våpenstllstal)d for 
de norske landstridskrefter som \/ar I 
~~~~t Ik~~~n skriftlig fullmakt hadde 

Det var tidligere truffet en våpen
stillstandsavtale av general Hvinden, 
Haug og her ble det forlangt æresord 
for. å slippe krigsfangenskap. Vitnet 
ble Instruert om å prøve å unngå dett.e 
og hvis kravet ble fastholdt skulle han 
prøve å bevirke at flest mUlig av offi
serene slapp dette. Ellers fikk han på
legg om å bruke <sunt vett» og forspke 
li få mest mulig ut av det. 
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On1 lUDlet IUt:!u U~ ... .,"' ............ J.u~el'cr 
Britannia I Trondheim sier vitnet at det 
som her hendte står meget klart I vit
nets erlndrini fordi dette jo var en eien
dommeU .. sltuilsjon. Det sto oppstilt 8-
10 offiserer som vitl1et ble 'forestilt for 
og en major og en løytnant ble avgitt 
'som vitnets personlige oppvakting. 

\ 

Ilet sto hele tiden klart for obrrot 
Bucheuhagen at vitnet bare kUJlne 
og ville forhandle på ve(Ue av de 
norake land.trldskrefter. Vitnet ble 
ultr;vkkoll&, ,spuri om -sj".trldskl'el"-· 

l ne o( I.uftvapnet ville fortseUe kam-o 
r pen utenfor landets grenser og til det 
, Ivarte han: «Je, ,ar. ut fra det ""m 

I 
en .elvf"lge .• 

Ilei var hel i klart at det her 
,jaldt en avtale om vapenltill.tand 
o, Ikke dreide seg om noen fredaav-

i 
tale. Hverken på ty.k eller nonk 

! side forela det den ringeste tvil om 
. dette og om ai. J< ~'(en mellom de to 

land fortsatte. '" . 
• Oberst Buchen agen sa da ogs!;: 
bet er det vi har gått ut fra. og det er 
på dette grunnlag at vi har utarbeidet 
vlrt forslag til overenskomst. 

Forsvareren: Mener De at av
lalens ordlyd stemmer med det De her 
har forklart, at det var en begrenset 
avtale for landstridskreftene •. 

- Ja, absolutt. 
Fm·sv.: Men' her stil' det i den tyske 

tekst: .i;amtllge norske stridskrefter». 
_ På dette tidspwlkt fantes det ikke 

andre norske stridskrefter cnn •. divi
sJon. De øvrige "ltr rei,t fra landet. 

Forsvareren trekker også fram at 
det I avtalen står «transportmidler til 
sJos" 

Hertil svarer vitnet, at også land-
stridskreftene trenger transportmidler 

,til S,\"S. Det er som kjent mange fjor
'der i Nm·u-Norge. 

I Vitnet understreker gang på gang 
under den videre eksaminasjon at han 
bare forhandlet p~ 6. divisjons vegn~. 

For~val'eren sier at her el' det be
btcmmelsel" om los vesen og meget an· 
net. Det ser Ul som dette gjelder hele 
Norge. 

Vitnet: Ja, det er mulig det. Men 
når tyskerne satte dette som betingel
se for å undertegne en våpenstillstands
Htale, 51 var det ikke annet å gjprr 
enn r. undertegne. 

Avskriften er fra «en av 
samfunnets bærme»! 

Da forsvareren gar nærmere Inn 
pa avtalens ordlyd, sier vitnet: Jei 
,kulle r.lerne ville se ,,,,talen i orl
,inal. • 

Pa foranledning a v adtnini,trator 
forklarer vlt"et iijen at han bar 
fatt Ilvakrllten anonymt. Det sto 
Ikre,'et med m ... kln: «EUer denne 
aviale var Nor,e ikke I~n,er I kri, 
med Tyskland. Gjemt er Ikke ,Iemt. 
Fra en IlV .samfunnet. bærme •. 

Administrator: Ja, da kan en vel 
ikke uten videre gå ut fra at avskriften 
er autentisk. 

_ Nei, det er iallfall en viss grunn 
til li stille seg noe skeptisk! 

Det blir spor smal om hvor forsva
l'rrrn har fått sin avskrift og vitnet l'e· 
phserer: Det er I",nskje samme kUde! 

Vitnet. vet ikke om ordlyden aV av
'talen ble meddelt dIm norske regjerin~ 

Han blir spmt a I' aclminlstrator om 
: den forklaring generalen nu har avgitt 
foreligger I noe offentlig uokument. 

I _ Nei, svarer vitnet. Dette er fpr
ble gang jeg blir spurt om disse ting 
\ Neste vitne blir generalmajor Ljung
berg. 
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