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Offentliggjørelse av kapltu ~sjonsavtalene mellom norske 
o t ske stridskrefter av l. uni 1940. 

Som det fremgår av edlagte brev av 22. d.m. fra 
ov~rrettssakfører l!!lne Mel~rJ anmoder han om å få l'l.tlevo .. r
tekstene til kapitulasjonsavtalene Bom ble inngått oven
nevnte dato på Bjørnefjell og i Trondheim mellom de nors~~ 
og tyske øverstkommanderende i Nord-Norge. Han opplyser ~~ 
dokumentene er av betydning for en undersøkelse som han 'Z' . .......... ------.--"-.... -~"'--

holder på med. 
Jeg ringte o,\rerrettssakfører Meyer for å få brakt

på det rene hva undersøkelsene besto i, og han opplyste 
følgende: Gjennom sine anmeldelser i Dagbladet av pamflef~ 
ter som ble utsendt av F.N.Sambandet, hadde han kommet 
opp i en diskusjon med tidligere dømt landssviker Alex --
~nge~ om hvorvidt landssvikoppgjøret ikke var i strid me·l 
menneskerettighetserklæringene. Diskusjonen har vart L 
l års tid, og fra Langes side er nå spørsmålet trukket 
frem om ikke landssvikoppgjøret:'også er i strid med bestrr'lY 

I 

melser i kapitulasjonsavtalene avl94o. OVerrettssakfører .. 
Meyer ønsker å imøtegå Lange ved å Offentliggjøre kapitu-
lasjonsdokumentenes autentiske tekst i Dagbladet. (Dag-

') 
bladet har lovet ham spalteplass til dette.) Overretts-
sakfører Meyer pointerte at han aktet å kommentere kapit'\.,'
lasjonsdokumentenes tekst, og at han herunder ville stå 
fritt og ikke være bundet til å gi uttrykk for noen best~* 
oppfatning. 

Utenriksdepartementet er kun i besittelse av hOv<,:;.{ 

kapitulasjonsavtalen som ble inngått i Trondheim. Etter 
opplysninger fra l.arkivar fru Kildal, er kapitulaBjons~· 
avtalen fremdeles klassifisert som hemmelig. Den har km! 
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, , vært utlånt til Riksadvokaten og t il direktør Lorentz Vogt 
, /D:I 'tel:·' ,(; samt opplest i retten i saken mot "minister" Sohanoke 1 

t /Ik,// l.Y:); _ 1947. V~dere har kapitulasjonstekstenJifølge opplysninger 
,'( \ ti I fra overi'ettssak!ører Meyer, he l teller de lvis vært gj en-

I ~ gitt i nazistorganet "Folk· og Land It J som har fått tak i del 
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autenti~ke tekst i Sverige. 
Jeg kan ikke se at avtalen inneholder noen bestem

melser som det fremdeles er grunn til å hemmeligholde, og 
foreslår derfor at vi utleverer overrettssakfører Meyer 
en av de tyske tekster som finnes i avskrift. i dossieret. 
(Avtalen foreligger ikke på norsk på dossieret, og vi bør 
vel la overretts8akfører Meyer selv besørge oversettelses-
arbeidet). For ordens skyld v il j eg nevne at oV.erretts
sakfører Meyer opplyste at dersom han ikke fikk avtaletekst 
ne, måtte han i et inserat i Dagbladet svare Lange at han 
ikke kunne imøteg.å hans :påstander J siden han ikke hadde fåt 
kapitulasjonsavtalenes tekst.utlevert fra Utenriksdeparte-
mentet. 

Ett eksemplar av hovedkapitulasjonsavtalen legges 
ved. 

Det Kgl. Utenriksdepartement, l. Rettskontor. 
Oslo, 27. 1956 • 

VISES UTENRIKSRÅDEN , 
• ~ A..4~ ~c; ~ ~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ L--~---,v ~ 

./ 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



,-..: 

.'. 
( c 

~ ~ I, ',.', c d.."-d -
. ~ ., , W L"-""-,,,, LA..A. ,<.A..-.,{, L ,J~ L-c.., , 

... ' 

\1;/_ ~rz,,, .~ 
.... _~.,':, . 

. . 
',,", ~.~ J~' • 

, .... ... 
- • o" 

.' . .;: 

, 
/ . 

. / -? ' , 
v·t'/ .. I •. · ... 

\ 
\ .. , 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 




