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V. NILSEN 

tiet 
lOrske bedrl!-

; vJlle kunne 

videre, både 

. amIinger og 

ltasjon for de 

uring er at vi 

komme til å 
på et refor)i1-
Jlghet~C'e 
lt helst, luen 

~n inn I nye 

k . i Konge og Regjering, og for den Norges rzg og saks skyld de norske·forhandler~ 
kk ' ne, sa eller ikke sa 1 anledning 

O upasJon ' av kapitulasjonen. Hovedsaken er, 
Hr. redakt~H·. efter min mening, ikke hvorfor 
Professor Skodvin BV rer meg! avtaleteksten ble endret litt, kan-

Aftenposten 4. februar. Han stil- skje forsterket litt, men at den 
ler opp 5 punkter angående ka- ble undertegnet. 
pit.ulasjollcn i Trondheim 10. juni Og hovedsaken i denne debat-
-40, som jeg ikke erklærer meg ten er hvordan professor Skodvin 
uenig i, selv om jeg naturligvis før endringen kan kalle doku-
Ikke kan sl at ja, slik og bare slik melltet en avtale om total og en-
kan det henge sammen. (Det kan dellg kapltualsjon, og efter end-
forøvrig heller ikke professor ringen tvertimot kaller det en av-
Skodvtn, hvilket han gjør opp- tale om avgrenset kapitulasjon. 
merksom På. ved 4. bruke vendin- All den stund endringen bare er 
ien: «Det er sannsynleg.») formell og ikke reelL 

Men sil. later professoren til å Nørholm, 5. februar. 
mene at dersom jeg ikke erklærer Arild Hamsun. 
meg helt eller delvis uenig i hans UD og norske 
5 punkter. så er Jeg automatisk 
enig i følgende: «avtaleteksten 
vart endra fordi del tyske for- interesser 
handlarane nå. kjende tU at av- Hr. redaktør. 
talen ikkje kunne gjelda for alle Det var ille nok å lese meldin-
norske styrkar.. gen i dagens morgennummer om 

Siden undertegnet avtaletekst utvisning'en av Deres korrespon-
innleder med «Die gesamten nor- dent i Moskva, Per Egil Hegge, 
wegischell Streitkiifte legen die men det var direkte forstemmen-

<ratlet Ikke Waffen nieder ... » er det umUlig de å se reaksjonen fra Det Kon-
Watten nieder..... er det mulig gellge Norske Utenriksdeparte-til alles til-

i så menn 

e ideer om 
11e gjøres. I 

for meg il. følge professoren så ment: Norske myndigheter vil 
langt. lian må simpelthen ha ikke reagere med llgnenqe ak-
foretatt seg noe med logikken, sjoner ovct1or "ovjet1~e korre-
som får stå for hans egen reg- spondenter i Norge. . . 
nlng. Her får utenriksdepartementet, 

Hans neste avsnitt dreier seg midt i all sin rutine med klipp-
Ider hadde om opplysninger som 'de norske fisk-salg og , No:-ges-brosjyrer og 
'erdige opp- forhandlerne, ifølge Skodvill, ga I>jømanns-forsendeler og turIst-

til de tySke forhandlerne, nemIlg visa, endelig slengt i fanget en 
lUl, det ble at Konge og Regjering hadde for- virkelig politisk sak hvor det gjel 
den i alle latt landet og aktet å føre krigen der å. fo v8.).'c nordmenns 

," og trofast videre, og at de norske forhlUld- Nprges in resser ovettor en 
.' ,-:,1. lerne bare hadde fullmakt til a. -tremmmed kt. Og hta e . re-
.. <'hver l. mai, ordne aVvikllng -e.v de strids)tref-, ,iaklijpllen?, 11l~e1sck,;1 '$4' 

m .... lghet .. n.e . :~e.somvartilb.ake:".: ; "'~:"'~et'foi'siktlg tt tllbaJe og. et 
..... " • ":~J!g'skulle tro at :hÅr professor . ærbødig bukk tilde jetlSke 

'S\todvin skriver at dette er klart kort'flSponden 1 Norg Som en L Ilettepro
lt . i livet. 

blor )et 
sa tte"!iiilti . 
en. Kravet 

m stod på 

At Atbel-
~egjerlngs~ 

forpliktet: 

~, men tll 

ling frem 
irende, en 

som den 

dokumentert, så. tenker han også. refleks-reaksjon, ed nstendig 
på. de norske forhandlernes frem- hurtighet, forslkr dem om 
'st11ling 'her. Kanskje han ikke at de alle bare ka rtsette Sitt 
gjør det. Iallfall viI jeg riJferere 'virke hos osa _ lvtkke det 
lltt fra general Erlch' Buschel1- minst frø av tvll bli dd~ 
hagens brev til statsstipendiat i Russerne har nå r kotTcspon-
h1&torie, Sverre Hartmann, 6. luni denter i Oslo,en igjen i 
1969.dAktuell nr. 38, 1970). Det Moskva. UD har vvl$t anklagene 
var som kjent BUSchenhagen som mot Hegge, og ar d med er-
ledet den tyske !orhandltngsde- kjent at utvis ngen e et rent 
legasjonen og underskrcv kap!- politisk trekk ra sovje side. 
tulasjonsdokumentet. Han kan Så lenge vi h en verde av,su-
ikke mistenkes for noen som helst verene state hcstår p Itikken 
interessebetont erindringsforskyv- dem Imellol av trekk mot-
ning. (Alle understrekninger Bu- trekk, og de stat som u ater A 
,schephagens.):., . ta de mott den kan, in terer 

. «For vUrderingen' av. betydnin- til press ot sine borge e fra 
. gen av og gyldighetsomrddet for fremmede akter:' Det er h a det 
:kapitulasionsavtalen i Trondheim.. ,norske i realiteten,gjør, ed il. 
lout efte~,min mening utellLkken-. : unnlate il. utvi,Se en av de vje

. 'de den ordlyd som;debefullmek-' tiske korrespon.jpntene som ot-

ser». 
Jeg 11ar Ud 

ser fra noen 
terne. 

0310, 
Iva; 

i 

Enten -
Hr. reda 
Hva gj, 

som ikke., 
. Enten. 
gene. " 

Eller / 
avtale.),:, 

Skje' 
sJoner 

er tildelt 
sveen, N, 
Margit Ol 
retær BE 
Haugesu:1c 

r skjeqd 

-de tid:" 
tiiede . representanter -,for (le to .. : trekk. Norske pressefolk 1 ut n

.:p,a.rwx:<~qertegn~t-de.nl·lO.'6;,~940, - ',~det kan åpenbart ikke lenger r g-
"hli cteleva,ris.» cA.: " .. ' ",';' .: : ne 'medlull ryggstøtte fra det «VIL N 

1ger er' .,:, ·~vtål~,t~k 8~ktepA. « ••.. ikke '~norske utenriksdepartement., selv 'EEC~ 
y' . bare 6 .. diVISjon,', tp.en .samtll~e ' ,ikke når 'ode utfør"r.;~l~t"a~b~l.d_e Red! 
,t. plf;~, .:: tlo~~ $k!~refter . .-.>: ':. ,', pa en helt legal måte:1i:n sakJi,{q,\', .!'" 
, ~ilold::·-9.!j~nerltl'Bt'lschenP~1lP:flfHw4iM ;>I'i+t!Diibliiai'lt IiketedtiS 'bU'tt\e'''iim/Sert Cul t, 
\mmst~rot~" bPit~j~nen.~.prQ!ellllQi .drWt{d;~~r~t~~g,.,eftp~Q1r~:~: 
•. ~"jo-' Skodvin kjenne~ t1eIil'V~l' "'-: 91J ;<lKshlU',korresponden ,e or,e . 
,..., til?,· ,,' le .•..• ", ;.,Ide·aviser 1 ~lsseJand. ' 
tetlk~ flere 'viker som'om iprolessor'y)tSaken,gJelder selvfølgelig ikke, 

, ' ~~~ !r kommet '1 skade for å :, \sIik UD. anfØrer.spørsmå.let om 
'ende :. ~ ~b6tOne betydningen 'av hva, .'. hvor frie arbeidsforhold korre-
lavn. ;::"'{~C:' "-.:'," . ";" ··.spondentene $ka ha. Den ,gj,elder 

,..;:;J .. ,,:: , " 'SpØrsmålet om effektive poUiske 
'slag I .. ~'·,:-.;:: : "c'" ..,' trekk for å redusere sannsynllg-
~oih er a.Il~reqe,meget Inn vunnet av heten for at nor~ke utenriks-kor-
: tll praktisk erfaring og dypere og respondenter i fremtiden vil bli 
. . . 'kt i bedriftssam- utsatt for utilborlig press. U~Vis-
len sannere mnSI ningen av Hegge ~r en polltisk 
'.er funnets indre liv. Dette l1ar som sak som stilte UD overfor spørs-

en måiet om å stå opp og for.svare 
: re en ny begynneLse apnet nordmE'nm int0rp."pr pffpknd _ 
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