
gen ikke er et korrekt sitat, og sø
ker i stedet å påvise hva Jeg «vel 
har i tankene. ved å trekke frem 
noen andre setninger Ikke bare 
fra protokollen, men ogs~ fra 
proklamasJonen ,til det norske 
folk. 

Statsrådsprotokollen Ilgger I 
Riksarkivet og kan n~r som helst 
brukes i kontrolløyemed. Sitert er 
vedkommende aVRnitt blide i inn
stilling fra lllldol"sokelscskOlluni
sjonen a v 1945 og i statsminister 
Johan Nygaardsvolds «Beretning 
om den norske regjerings virk
somhet - fra 9. april 1940 til 25. 
juni 1945., utgitt av Stortinget, 
Oslo, 1947, der jcg siterer fra 
statsministerens innstilling til 
kongen på 5. 19 i beretningcn: 

.Efter tyskernes overfall på 
,Norge den 9. april be,sluttet Stor
tinget l møte pll. Hamar samme 
dag at Norges selvstendighet og 
frihet skulle forsvares. stortings
president Hambro uttalte ved 
stortingsmøtets avslutning på El
verum samme dag at det er av 
den største betydning å opprett
holde den lovlige' norske regjer-

e ingsmakt, selv om denne skal 
måtte utøves fra et sted utenfor 
landets grenser. Kongen, Kron
prinsen og Regjeringen må. ikke 
på noen måte falle I fiendens 

'hender. Det ble I~e fra noe hold 
.,relst innvending mot denne ut-
talelse, som derfor er å betrakte 
som uttrykk for Stortingets opp
fatning. , 

Kampen mot flenc;len har vært 
>,ført l samsvar med Stortingets 
vedtak. VI har fått støtte og hjelp 
mJlltært 'og materielt fra de al
lierte vestmakters side. Uten den
ne. støtte ,hadde det Ikke vært 
mulig 'fl .. opprettholde forsvaret i 
den utstrekning som har vært 

, gjort hlttU. 
; H' l' f N' \ Stll1ll1~ _,,-{or de alllerte i 

;::~-·~,CJR',~;st ~r : ~~~~" ",:;rt!:~'ke :t:tg:e:d!~::~~ 
"brfsette;1iri1t~n~!:fj,~f,r'~:f ' , " I ~')44!l)Jf!li'}'slPont ,y,~e ' , ,'_ 5 . , I.ær Je p, 08 at 

'" .JJtlredak~5' ,'. ,', ;, I ,', " ,.heIe I deres ~rstyrke, både tll 
t1avhOIliItr av,mJt~.en~re ho;.,~dø,~lU .Jøa.-9f l1uften Vil bli 

'v~dsVa:r på to nye' ,artikler fra" 'dratttUbake så $ll!Lrt som mulig. 
professor Skoovin,:med den første "under~, forhold og fordi 

.,1dag"ø,e/3. ~(en~BUJea full., ,d~,t ~ ~,.~g umulill å skaffe 
::mal:t;,inA. døt"unl1er13rev til red. '~1den høc;lven!lige ammunl
.akllJonen aV'het\synbåde til le- "øJ~ :;011 annet ,krltrsmateriell, vil 

, aereog spalteplass være tillatt A ,'deVItære h .. Il l ø 6 t f or N or -
n:evriefølgen~fdrses:". ,' •. e"A fort.s.ette krisen 
, . Efter å ha offentliggjort mere <fremhevet 'het).. \ 
enn lit c;I118in større artikler I Af _ , ' Jeg, Vil oppfordre, professor 

.: tenposten pA tUsammen flere av Skqdvin under, Brev tll redak": 
" aVl$ens helsider' I omfang for' å sjot1en, å besvare, det 'ene spØrs-

orientere almenheten om kapltu- mål for seg, nemlig om oven&tå-
lasjonsproblematlkken l 1940 har ende er et korrekt sitat fra stats-
Magne Skodvln fremdeles 'ikke J'å.dsprotokollen." Når man skal 
satt seg inn 1 det mest elemen- luke ugress; lønner det seil å. ta 
tære utgangspunkt for en saklig en tufs ad gangen. 
debatt her, nemlig sta.tsrådspro- ll)iksmarka, 19. mars. 
tokol1en av 7. juni, 1940. Profes- " Sverre Hartmann. 
:;;oren Ivrer ~1 tekst og tale for 

,) II'/Ildvendlgheten av AgA tll kll
" ,dene, men bør nå søke å efterleve 
",depne gode regel selv. Det fore-

kommer meg I hØY grad uansvar~ 
,<llg o,verfor ',leserne A.,. f.orsømme 

'i' seg pA.; dette ';!ptinkt. Og det er 
selvff\l!telig OisA. i hØY grad kri
tikkverdig li slynge ut en på.stand 
om '(19/3) at jeg, ikke bare I 
egenskap av advokat, men først 
og fremst av historiker, gjør meg, 
skyldig i et uriktig sitat fra en s" ,,' 

'. sentral kilde." Professoren påStår 
nemlig at hva 1eg har anført fra 

, ,lItal;srådsprotokolien om at det er 
håp'lØ~t for Norge å.·fortsette kri-

71 • 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 
 




