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Dom'
, 8. forleder norske eller' forburidne krigemenn
Ul å gA over tn fienden eller opphisser dem
t11 mytteri eller annen troløshet.

. ... .
~

PA. aaml1\6 mAte straffes den som medvirker til noen ovennevnt handling.

c. Tiltalte' ga. 10. april 1940 gjennom Norsk
Telegrambytl en meddelelse som ble offentliggjort' l pressen påfølgende dag" og hvori
han bl~ ai uttalte:
«På enkelte steder søker den flyktede regje" 'Hng tUttigliok l fortsette mobilisertngen: og
organisere motstahd. Jeg gjentar imidlertid
og jeg understreker at dette er et forbrytersk,
og' helt hensiktsløIlt spill med tnenneskeliv.
" Hvis det ikke uten opphold innstilles, vil
aet kunne medføre rettsforfølgelse for mord
for 'de ansvarlige' og delalttlge. Ordren om
innstilling av den alminnelige mobntserIng
mA. overalt' og' uten unntagelse etterkom- ('; mel. Alene dert før' mobiliseringen eksiste: l"! tendt!, "lfytralltetøva.kt blir "stlende, hvis
" i Ikke Annen: ordre mottas"
I '
d. Ved, forlangende ledsaget /1,,, trusler forsekte han 9;eller 10. april 1940 A få, KringkastingentU Cl sende ut en beskjed'(}m A.
inl1stllle motstanden på Bolærne.I
U. Den almlnnellge borgerlige strll.ffelov 8,V 22.
'. 'mal 1902 § 83 som setter straff for den som
'rettsBtrldlg Belter l beVirke eller medvirke til
at Norge ellet" noen del Ilv riket bringes under
fremmed herredllmme.'·
, Grunnla.get for tiltalen et': '
a.' Dellamme forhold som er nevnt under l.
b.I' tiden før 9~' april 10'0 -- sl.lede!l i midten
,I a'll!' 4el!ltmber, 1939 tja han hadde en kon• feranøe med Hltier 1 Berlin ~ drØftet til, talte I med' tyske myndigheter !p0nltnålet
Dm en ,tysk okkUpasjon a\T Norge og NorI'el,innlemmelse t, en stotgllrmansk statsdannelle under' Tysklands ledelse. Under
,dlsse tJrefteløer, ga han veiledning 'og råd
med en slik okkupasjon for øye.
c. Han 'dannet 9. 'sprIl 1940 en regjering med
bl.'a;, ,det formAl' Cl ltj~lpe tyskerne med
",I 'okkupasjonens gjennomføreIse og ga 'i den
, ,anlednlng samme dag ca. kl. l! oberst Hjort
i telefonll'lk ordre om A. arrel!tere 'regjeringen
'l' Nygaardsvolds medlemmer.' Omtrent . kl. 1
samme dag bisto han tyskerne med å trenge
" : seg :,lnn i Forsvarsdepartementets lokaler.
'd. l tidsrommet l~. aprtl"'-25. september 1940
arbeidet ban gjennom 'henvendelser:til tyske
myndigheter og på annen måte for' å få
styrtet det av Høyesterett etablerte og av
Kongen godkjente AdministrasjonørAd i den
hensikt at' N. 8., ol' han selv skulle overta
styret og· arbeide for Norge!!! innlemmeJ,<;e
" l en storgermansk statsdannelse under Tysl;:'lands ledelse, Dette arbeid er bl. a.' foregått
gjennom brev og promemoria til tyske myn~" I :digheter, hvorav gjenparter er funnet i til. 'taltesarkiv på Gimle.
,I
e. Tiltalte, bisto det tyske styre i Norge med
1i ;' A fl ,etablert ordningen med kommis8ariske
-i': ;.tatlrlder pr. 2~. september 1940, ,utnevnt
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Grunnlaget for tiltalen er:
a. Tiltalte talte over Oslo radio om levelden
9. aprtl 1940. Han uttalte her bl. a.: '
«Etter at England har brutt Norges nøytralitet ved A. utlegge minefelter i norsl(
terrttorIalfarvann uten A møte annen motstand enn ,dt!vanllg Intetsigende protester
fra regjertngen Nygaardsvold, har den tyske regjerillg tilbudt den norIlke ,regjering
sin fredelige hjelp ledsaget aven høytidelig
forsikring om A respektere vA.r nasjonale
øelvatendighet og norllk liv og eiendom, Som
avar pA.' dette tilbud om løsning liv en for
vårt land helt uholdbar sihm,sjon. hat regjeringen Nygaardsvold Iverksatt alminnellg mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norøke Iltridskrefter A. motsette
seg den tyske hjelp med væpnet makt. Selv
har regjeringen flyktet ettet s!ledes lettsindig A. ha satt landets og dets Innbyggerell
skjebne pA. spill.
Regjeringen Nygaardevold har trådt tilbake. Den ,nasjonale regjering har oVertatt
regjeringsmakten med Vidkun Quisling som
regjeringssjef og utenriksminister.
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Alle nordmenn oppfordres til A. vise ro
og beSindighet i denne for vArt land sA. vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelse og
alles godvilje skal vi berge Norge fritt og
frelst gjen~m denne svmre krise, Jeg til,føyer at slik som situasjonen har utviklet
lIeg, er enhver 'motstand' ikke bare nyttelø!.
men' direkte helt betydende med kriminell
ødeleggelse av Hv og eiendom. Enhver embetsmann og andre stats- og kommunale
tjenestemenn og I særdeleshet alle vArt
lands offiserer i hær, marine, kystartilleri
og luftvA.pen. er forpliktet til A. lyde ordre
fra den nye nasjonale regjering. Enhver avvikelse herfra" vil medføre de alvorligste,
personlige ansvar for vedkommende.'
p. "Tiltalte ,tilbakekalte regjeringens mobil!, lier1ngsordre ved kunngjøring i pressen 10.
l':;,aprIl 1940. sålydende:
«Til alle militære sjefer o.q alle 'liernepliktige.
Den alminnelige mobilisering som regjertngen Nygaardsvold før sin flukt iverk,,' satte" stoppes uten opphold, Alle innkalte
hjemsendes straks. innkalte underveis vender seiv tilbake til sine hjemsteder., : ,
. Vidkun QUisling.,
l'
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