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.SuU.cts lotMitiskc't'etl'«rtI.ntlla~',·sl dtt .fedrc1au'· ·.scircn~ stlllY' i1ed myndighet 
.bn tre .fram og-lle"de sm uasjOl1alc fnht.'L ) 
DctllOrske.Storti~ president står sammen med 'Konge og llegjering i denne 
.kamp. Like ens sjefene for Norges hær og orlogsnåte.~ 

Endelig uttaIte.kongen og'l'egjeringen håpeto~ ' .. ~t ingen'nord
mann vihvikte vår Irihets sak-. 

Oppropet gjorde ,det med .all tydelighet lda,rt .at .k.ongen i>g Tegjerin-
,gen .ilke ville :godljenne . noe. arrangement med .. ok1c.upasjonsmakten. 
Krigen fortsatte. Forsvarssjefen,. general Ruge.badde.i tilslutningiil 
Kongens og regjeringens <>pprop erklært 

.. Det første avsnitt i dr urid Iør'frihcten er fOl'bi.~i -gh'-ensvart tid i møte nå, 
i et hærtatt laDd; Men higen ,fortsetter .p~ andre frOllLet'. - nordmenn i!f med i 
strid dec., Den dag !<:<immcr .da dere lUter kan reise hodet.~ 

Kapitulasjone.UIY·1i. divisjon i Nord-Norge.fOGlOOret.heller .ikke :.noe 
ved ;(fen -poiitiså:e::avgjØrelsen .mn.å J'ortsette,mgen_:Kapitubsjonen ble 
undertegnet .lO_juni av obec-st~uscheDhagm.-~ obecStlØytnantRoscher
N ielscll. .Den første pangraf.en . lØd: 

· ... SaHl~:DOn;h· .stridskrclter ~'ned,~ ng sb1 :ik.ke·. gripe 1.illlåpen 
. ·.igjen--mot.deL.tyskr~rik~ dia -Gets aUtn-t~ ~dcn -p~ blg .urer.... 

. I ~ . ~ Ruge. som ·ble.igjeni Norge.~·til·.k~"2lt'bare'.(}e':noTSke'Strids-; : Il ~ \ krefter :sombefmt..'·5eg Llandet.haddeo.kapitulert. dvs. 6."divisjon og 
f i 11 ," noen .andre, :mindre .enheter.Kapituhnjorudokumentetga de )Tkesn:iili-

~ I : I : ...... ~ tære en muligheuil enten å forplikte -seg .med sitt:ær.eso. rd i den fØrste 
It l! 1'.) paragrafensbetydning.:,.ellerå ,gå .ihigsfangenslcap_:De yrlæsmilitzre 
: i i! '~I lra6.. divisjon gjorde allebr..uk av den.IØrste . .nlUligheten.Uare fonnrs-
II I ! l '\f\ s'efen'valgte kr' sfan enskap. . 
! i .' i ~. J "At pltU asjOllen n . juni ikke, varen lc:amtulasjgn....!"!!alie 
I' j'! ::1/. norske stridskrefter, går forresten fram .av .Ion~n ~~ 

· \' .«samtlige norskc,stridshcftel" ned);. \'lpuelle. j -de.topprmnc1ige ·tyske 
.: ~ . ut~astlil kapitulas.ionsdokulllClllCl .ha 9. juni,hct det: ene norske 
.:4 ~ stndskrefter på land, ti! sjøs og i Julten Jegger ned våpnene». lD.julll. 
,~~om formiddagen .ble ~et .-sendtfil.meldmg .fra Oslo ,fn' ThetIs hoved
• i",'kvarter,.hvordethet: · _. 
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... S1vidt .mandAl harovenilt. Jcggt.'1' Iorlundlcn4C.avgjøR:nde Nekt .piat kriga! 
W.'d.\1atef. taSii i-Jlt kampene i ~ge blir mftStik...·Deuehi~ Ilnderstl:ekLt ;vcd -at 
de .DOrske luft- eg sjøstri«Wcrefter.har forlatt Norge ·sammt.'D,med de .allierte.--

lO. juni om kvelden lot man . fra tysk sidefonnuleringen ede norske 
stridskrefter på land, til sjøs og i luften,. falle, til fordel for den uspesi
lisene formuleringen «samtlige norske suidskrefter.. 

•... 

). MØtetb,}iskop Berggrav 

Regjeringens beslutning om å gå i eksil utlØste et «sjokk.. i, Oslo. 
FØlelsen avå være forlatt og tvil om avgjØrelsens visdom spredte seg_ 

,'Proklamasjonen om at higen skulle {ortsettes, dØmte folk til politisk 
passivitet j det okkuperte landet. Den nasjonale viljen til selvhevde1se 

.'~.lT .ikke mindre hos befolkningen i detolluperte' Norge enn.den var 
hm .regjeringen_ Men under ,en <Okkup;lsjonSj'ntes det vanskelig å 

'_. ,l)e\'de seg gjennom passivitet. Passiviteten hadde gjort veien fri for 
hjemlige og tyske nasjonalsosialister. Men det gjaldt - for å bruke 

· Christensens ·ord -,- å ordne «på mange-områder; .. -vårt eget på vår 
egen ; \lis.. Og-denne viljen gjorde et arrangement med okkupasjons
makten nØdvendig. Slik som ,omstendighetcne \l3r, måttc HØyesterett 

.drØfte den n~situasjonen -og fåavklan -dens juridiske forhold. l L juni 
-sanunenhlte cl'aal· Berg~HØyeste1:--eu til.etplenumsmØte.Bare en av 
. ,-dommerne, Rivertl, fant -.&et:forsvarlig -åsammenka.l1e noitin&:1,!j" å, 

':. 1tarine .-enn}' regjenng. Han .mente· at denne .regjenngkunne51utte 
~:.<:":~paratfredmea Tyskland"ogat .-man 'bare' på .<1ennemåten kunne 

,'forhindre 'Trye -skritt. fra Quislings. side. Alle de-..andre .dommerne ulte 
.imot ·-.oghevdet. at-nJan ikke :måtte la 'seg."shemme av Quisling, 
.Han -ble.;hrukt·$OlD hu~nn 'av, tyskcme.For·'Øvrig.:harldeTerboven 
.,ikke.·bevd'"JlOeIl ny .:regjering.. ~Det.ble· .henvtsttil. Nederland hvor 
· Iorvaltningen ble opprettholdtav.departementenesekspedisjonssjeIer. 
• . .MeIL·framfor:alt ble det 'hevdet atrtstorting.i .etokkupett land var 
. forfatningsstridig .uten. kongens og regjeringens nærvær. Man kunne 
.snarere. :møte .den .forandrede ,-situasjon med:en >personal"utvide1se .av 
administrasjonsrådet. Thomas Bonne'\Cie sammenfattet situasjonen .med 
å.erklære ..at Norge var en makt som fØrre k.-rig såJenge.England førte 
krig. -og denlled hadde ... retten ·til å være okkupert», dvs. til å ·b1i 
hehandletetter Haa.ger Jandkrigsreglementet .. Det Iettslige problem som 
.ko(lgcns Ir;tYær .representerte, Jøstc .dommerne ved.å henvise til kongens 
proklamasjon fra !l. juni. };cgmålct med hans fravær :var .. .ll ~eme vår 

!clvstcll(!ildleh.. l L juni akseptene Høyesterett kongens og regjerin-
.: .geru politiske avgjøl'else. men en formell beslutning ble ikke fattet. 

Sammedag~ettermiddag .tnØtteisamtlige av'.administralljonsrådets 
;~mcdlemmcr.mCfl~ .fire -"mc .polil.ide particrsleUcsuLvalg i ,nøyrcs 

. ,Hus. Æ.ellesutvalget varbiitt·,nedsattJ}O. :mai og besto :av.:Bærøe,Geu 
:: ,~:-Smitt-Ingebretsen fra HØyre. .Ev.enrud og .Valen Ira Venstre..AUred 

:'Madsen, .Vulanog 0.isang .1ra . Arbeiderpartiet, og .Holten., .Moseid og 
:Tc.ædal..1rA . .Bondepartiet.6.g.iåPaal,Bergvar til stede -ved "møtet i 
. HØyres Hus. Meningene var delte, men til slutt lyktes det likevel 
partiene å formulere en felles. tillitserklæring til administrasjons
rådet: 

~Krigen i Nord·Norge er slutt, og landet vårt er igjen en forvaltningsmessig 
'. enhet. Dermed blir Administrasjonsrådets virke utvidet til å omfatte hele landet. 
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