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. V'.' 'A p. E N S.T I L L STA N D han pA. Britannia Hotell ble mottatt av 

E~er kapitulasjonen. 1940.: 

I KKE FRED 
'. Samstemmig vitneprov av Ruge) Roseher Nielsen) Ljungberg 

,Tyskerne' var klar over at det bare gjaldt en 
militær kapitulasjon. 

I "radareni reUamøte I Skaneke
saken ble jfeneralene R o a Il her 
Nlehen, Ljunrber' or Rure 
ført 10m vitner. or forldarte lelf om 
dtual)onen or ,berivenbetene Ilke før 
Olf under kapltulujonen I ,juni lNO. 
Den atørste Interesaen umtet ler om 
Roseher NlellØDl vihleprol', hvor det' 
for lønte pnr ble r1ti ottenWr be
Ikjed om hva 10m lorerlkk den ranr 
kapltulujonlOverenakomlten ble latt 
opp or undertemet I Trondheim. AY 
forldarinren, live110m av Ljunr
berr. or Rnrel vitneprov, framrtkk 
det at det Ikke pi noe Udspunld had
de væn tale om en almInnellr fredl
avtale. men bare om en mllliær ned
lercelle av vApnene for de norske 
at yrker 10m Iremdele. belant ser I 
Norra, noe de tYlke mWiære myndlr
beter orli fullt ut var Idar over. 

,Den voldsomme Wsb1lllJllllni av 
publikum. Jurister. presse og fotografer. 
viser at Interessen 'for de prinsipielle 
SpØrsmål BOm sØkes klarlagt I Skaneke
saklln. er overordenUig stor. Rettssalen 
ble stuvende full pA et øyeblikk, 0i po
litiet mAtte IJeme en rekke tl\Bkuere 
SOlli hadde titt presset seg inn; Av pu
blikums reaksjoner pA. de' opplysninger 
som framkom. fraJ1li\kk det at en Ikke 
ube';ydellg . del av det var pnstig inn-

, stUt ·overfor 'domfeltes sak. . 

E':ter at dommer Dlek Hen r Lk s e'n' 
bad,ie avSllit kjennelse ,or at N y
i r.1I rd I vo l d s. K o h ts, 'LJungbe1'is. 
Ro/lrber Nielsens og . R\1181 vitneprov 
tllldes referert....... tok il!i1era1major 

, Rai:nvald &scher NielsenpIasa l vitne-
bok.sen. . , , .• ':" .. __ 

, E:~ck$I forlVl.fer.dr.JurJa.·,J. ø.ve r
: ,aud,' leste 'oPP ~ '.v~J,ft av den 
ove::1DIkomIt1OlD ·d~10 .. 'jUDl' 1HCr ble 

, , ,{ ., ':',.' . 
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undertegnet av vitnet pA den norske 
overkommandos vegne og av den tyske 
overkommandos representant, oberst 
von Buscl-.enhagen. Avskriften 
hadde han fAtt aven norsk fenrik BOm 
deltok 1 kampene I Nord-Norge, og vlt- • 
net opplyste at han ogsi hadde I sin 
besittelse en avskrift som han hadde 
fAtt tilsendt anonymt 1 posten for en 
tid siden. Vitnet ·,unne hverken be
krefte eller benekte ordlyden. men det 
var ikke noe BOm '5tred mot hana 
erindring av overenskomsten. 

Denne Inneholdt bl; a. beItemDleI
ler om at de norske atridskretter 
IkuDe nødlerre vipnene Olf demobll
laerinren rJennomføres, at yrkesolfl
serer fikk valret mellom frihet mot 
æresord eUer tylk krirlfanlfenøkap. 
videre beltemmeløer' om krigsfanger 
or materiell. I tvilltllfelle akuUe den 
tyue tekst lenes til rnmn for lor
Itlell8n av avtalen. 
,Wsch~ Nielsen forklarte . seg Inn

gAende om de begivenheter som gikk 
forut for kapltulasjonsforh, ndllngene. 
Den direkte Arsak tU, dette skritt var 
meldingen om at de britiske ~tyrker 
skulle trekkes ut av'landet. Fra svensk 
side foreh\ det et forslag om at sven
Ilkene skulle besette Narvlk-omrl\det og 
at tyskerne skulle overlate omrAdet 
nordenfor tU nordmennene. Dette for-

• slai ble sendt den tyske overkommapdo. 
men da det Ikke Innløp naf! svar. vllr 
det Ikke noe annet A gjøre enn A l.'A 
til forhandlinger. Den 9. juni kO'R 
tyskernes svar, hvor cie forlangte at det 
lIkulle sendes en offls1eU fullmakt':il 
den t)'lke overkommando I ',I'rondhe'dn 
og en Wsvarencle fullmakt til general 
Dlqt1 ved Narvllj:. 

KAPITULASJONSFOB.IL\NDLINGENE 

Oberst1øytnan~ Wrede Holm ble sendt 
tll Narvik og vitnet tU Trondheim: FØr 
avreisen fikk vitnet Instrukser og en 
muntlig fullmak* av L~neral Ruge. Full
makten Sikk ut pA A. forhandle om v A
pen s t llh t a q d for de norske 
l and s tr ids kfe fte r 1 Nord-Norge. 
Ve!! vApenstlllstlljnden 1 Bør-Norge had
d~ tyskerne forllUlgt at de norske offi
serer skulle :;1 sltt æresorli om ikke se-

, nere A ta kampen opp mot Tyskland. 
hvis de v1l1e lffiIlgA krigsfangenskap. 
Noe slikt skulle: Roscher NIelsen sette 
alt Inn pA. A unngA. si sant det var mu-
llg. , 

_ Og til sist fikk jeg pAleg, om, iL 
bruke sunt vett bg forstand og fA mest 
mulig ut av det. Det er mullg Ruge kan 
h. .evnt andre ting, men det kunne 
vitnet ikke eriIl(ire. Noe norsk forslag 
hadde de anseit det nytteløst A sette . 
opp. 

Om morgenen, den 10. juni ble' han 
hentet med tysk f11 til Trondhe1m. hvor 

Falkenhorsta stabssjef, oberst VOD 
Buschenhagen, og en 8-10 andre offi
serer. 

_ Det som hendte der, stir meget 
klart 1 min erindring: det var jo en »t
terst elendommellg situasjon. 

Oberst Buschenhagen spftrte hvilke 
fullmakter Roseher Nielsen hadde. ' 

... MIn fullmakt rir ut pi l for
handle om vipenatm.nd for de nor
ake landltrid!OkrefteJ~ da de Ikke lei' 
ler I atand to l forilette kampeD, 
.varie ,vitnet. 

_ Hva Il med de nonke aJ.utdl-
krefter? 

_ Det vet Jer Wce noe om - det 
enelte Jer kan d er at de Ikke Ienr
er I landet. 
, _ Er det lIIk,l f9ntA at de kom-

mer to l, fonletie k,UJlpeD mot 1'7*
land' 

- Ja. ramke 1lJd'1'.rt. 
Et tIlIVarende sJljctlDlil om luft

stridskreftene, rav e~ tUsvarende svar. 
Buehenharen la 4, at det hadde 
tyuerne 0pA. riU Ilt f ..... ,or det var 
rrunnJaret for det fordar to oyer
enlkolDlt 10m var lllWbeldel. At det 
Ikke var nOlD,tvIl lIla ,,*,r~
rene bare omfattet' en kapUaIt""on, 
rir etter vitnet. menlnr kIarl lram 
ay 'beltemmell8n om at offlterene 
kunne lettøl I kri r I fanreukap. 
Det tram,l\r videre av Innledninren 
til overenllkomBten at det var 8; divi
sjons ærelulle kamp 10m ,jol',le at 
det ble innrfiImmet d e Do aUIl dlvi
Ijonen. denne ærefulle kapUuhsjon, 
or etter vItnetI menlnr ville beter
neIsen pA det daværende tldspul1kt d 
det samme som aUe de rjenværende 
norske styrker l Nord-Norre. 
Forvareren: -Svarte denne 

overenskomsten til den fullmakt De 
fikk av Ruge? 

- Ja. absolutt. 
_ Etter min mening er Ikke den 

juridiske betydningen at overenskom
sten bare gjaldt de norske landstrids
kreftene. Det er jo bl. a. snakk om 
transportmidler til sjøs. -
. _ I Nord-Norge trenger landstrIds
krefter ogsl\ sjøtransport. over fjordene 
og sundene. 

FORHANDLINGENE GJALDT 

BARE 6. DIVISJON 

Vitnet presiserte pA. ny at hans full
makt og grunnlaget for forhandlingene 
bare gjaldt 6. divisjon. Han gikk ut fra 
alldet pA det tidspunkt Ikke fantes 
IItridskrefter Igjen I Norge 110m ikke var 
underlagt divisjonen, Oi det var ogsA. 
tyskernes inen!ng. 

Forsvareren framholdt at overens
komsten inn.: .older en rekke punkter 

'som gAr ut over det som er nØdvendig 
ved en kapitulasjon pA grunn aven 
akutt militær situasJon . 

V it n e t: - Det ,'ar ikJr tU A unn
gA. VApenst1l1standen var jo et tysk 
diktat. 

Etter tllbakekoosten til hovedk,'ar-
teret. hadde vitnet gitt et eksemplar av 
avtalen tU Ruge, men han vlsstel:,ke 
om det ble sendt videre til Regjeringen. 

_ Selv har jeg bare det eksemplar 
som ble sendt meg I posten. SOm etter
s\:rlft stAr det: «Ett!'r d~nne avtale var 
Norge Ikke i krig etter 10/6-40. Gjemt 
er ikke glemt. Fra en av «samfunnets 
berme-o - KIlden er kanskje den sam
me som forsvarerens. 

For s va re" en: - Min kilde er en 
nrrsk fenrik, 
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FHV. FORSVARSMIN18TEK .' " 
LJlJNGBERG I VITNEBOKSEN 

Etter pausen ble generalmajor, fhv. 
forsvarsm1nlster Birger L jun g ber g, 
ført som vitne. 

Han forklarte at den britiske minister 
ka; l t1l ham den 4:. eller 5. juni og sa 
at de alUerte tropper måtte evakueres. 
Det ble besluttet at Regjeringen og 
Kongen skulle reise Ul England og ta 
med seg alt de kunne få ut for å fort
sette kampen utenfor Norge. Ruge ble 
spurt om han vllle være med, men han 
vllle Ikke forlate sine tropper. Enkelte 
andre offiserer ble t.;~tt med, nten trans
portmulighetene var meget begrenset og 
aUe skip overfylt. ·Etter at den forlot 
Norge, hadde Regjeringen ingen befat
ning med kapitulasjonen. 

Dommeren: - Ble det gitt noen full
makt tU dem som var igjen? 

_ Det ble .lkke gitt annen fullmakt 
tU de militære enn at de måtte oppgi 
kampen. VI regnet Ikke med at det 
skulle treffes noen avtaler med tyskerne. 

Forsvareren: - Ble det Ikke ritt 
forsvarssjefen fullmakt. Ul. i _kapltu
lereT 

_ Nei, han fikk bare fullmakt tl1 
A. demobUUere. Kapltulaajonøavtale 
ble overhodet Ikke dlskutert. Jeg har 
heDer Ikke aett overenskomaten, hver
ken deu ,ang eller senere. 
Vitnet forklarte at da Regjeringen 

kom tU London begynte den å organi
sere handelsmarinen, senere flyvåpnet 
or avdellnger av Hæren. . -

Forsvareren rettet en rekke SpØrsmål 
tU vitnet om de norske tropper som ble 
internert i Sverige. Etter forsvarerens 
mening skulle de ifølge Haagerkonven
sjonen interneres så lenge krigen varte. 
Vitnet kunne imidlertid ikke bestemt 
erindre om det fra Regjeringens &Jde 
var blitt stUt noe krav om at troppene 
skulle bli 1 Sverige. 

Forsvareren mente Ilt de norske av
delinger som var l kamp under vitnets 
funksjonstid som forsvarsmlnlster - til 
6. februar 194:2 - 1kke var selvstendige 
norske aVdelinger, men underlagt engelsk I 

ledelse. 
Aktor: .- Den norske handelsflåte var 

Jo væpnet fra fØrste stund. , .. "." ,: ,,- : 
Dommeren: - At norske styrker del

tok aktivt 1 kampen . not Tysltland er 
det vel ingen tvil om. 

PI. forsvarerens I!PØI:;.mAl om det 1nn
trådte noen forandring 1 forholdet mel
lom England og Norge 1 194:1, spesielt l 
forbIndelae med en mUitæravtale av 28. 
mai som ble undertegnet av Eden og 
Trygve LIe, avarer vitnet at han ikke 
kjente noe tU det. Det var stadig mIll
tære drØftelser - Church1ll hadde bl. a. 
8ait at mellom BodØ og Casablant:a. 

skulle han slA. tU, mens 1 området nor
denfor kunne nordmennene selv 'be-
stemme operasjonene. ' 

Av vitnets forklaring framgår det vi
dere at deltagelsen 1 styrkene tU å be
gynne med var frivUlig, men senere, 
antagelig fra høsten 1941, ble det ord
net med tvungen utskrivning av nord
menn 1 utlandet, med vedkoffi1lleude 
lands samtykke. 

INGEN FULLMAKT TIL FREDS
AVTALE, SIER GENERAL

LØYTNANT RUGE 

Neste vitne var generalløytnant Otto 
Rug e, som forlalteat et norsk an
grep l Narvik-området ble forhindret 

. av planene om kapitUlasjon, noe som 
kom opp i begynnelsen av juni etter 
at en engelsk tilbaketrekning ble be
stemt. Det forelA. ikke noe utkallt til 
kapitulasjon, menvltnet hadde fltt 
InstrukS om l undertegne en militær 
kapitulasjon av alle de styrker 110m 
da stod under vitnets kommando. eDer 
med andre ord de styrker som ikke 
var bUtt aendt tU England. Noen full
makt til 6, inngå en alm1nneUg freds
avtale. forelå ikke. 

Under dlskusjonen fØr Regjeringens 
avreise prøvde man '6, finne en form 
for kapitulasjon hvorved det kunne 
markeres at Kongen var l felt, og 
derfor måtte han ha med seg væpnede 
styrker. 

- Det var helt klart for 055 alle at 
krigen skulle fortsette, og at kapitu
lasjonen bare skulle' omfatte de styr
ker som var igjen l Nord-Norge. 
Vitnet hadde sendt en gjenpart av 

overenskomsten tU Regjeringen, anta
gelig over Sverige, men han vet ikke 
om den noen gang kom fram. 

Forsvareren: - H v c m var det som 
forpliktet seg tU å Innstille kampene 
og ikke gripe tU våpen sA. lenge krigen 
varte? 

- Det ml. vel være meg, det. Jeg 
forpliktet meg l egenskap av forsvars-

: sjef og for de styrker som var under " 
meg. De 110m "far utenlands stod Ikke 
under min kommando. De tyske mili
tære var belt klar over at det var en 
militær kapitulasjon, Ob at vi frem
deles var l krig. 
Om offiserenes stUling til paragrafen 

om frigivelse mot æresord eller ærefullt 
krigsfangenskap forklarte general Ruge 
at han hadde heIl&tilt til alle sine offi-

. serer å underskrive tyskernes betingel
ser. Det var tidligere blitt gjort I SØr
Norge, og han vl11e ikke at offiserskorp
set skulle stå splittet. Hvis noeu nektet 
kunne tyskerne lett bruke det som pro
paganda og si at det bare var noen få 
offiserer som stod bak Kongen og Re-, 
gjerlngen. 

- Når jeg selv gikk 1 fangenskap var 
det for li. understreke at vi fremdeles 
var i krig. 

Forsvarerens tolking av setningen 
«Kampene fortsetter på andre fronter» 
(1 vitnets proklamasjon ved kapitula

.. jonen) som uttrykk for at andre land 
skulle fortsette kampen tUba!:evi,sea be
stemt av vitnet, som Ikke kan skjønne 
åt det kan forstA.a på annen måte-enn 
at de nors\te styrkene skulle fortsette 
kampene u~lIDfor landets srenser. 

. Vitnet framholdt Ul lIutt at hall 
(Odt kunuCl fomi at andre, 10m Ikke 
k,Jen&e baklrWmen for det hele. kun
ne tolke ,ø beIIldnln,er 10m ble fat-· 
&et pi ell 'annen mAte enn bar ee1Y 
,Jorde. F, .. han. IIlde ftl' _en klar, 

.... bJektl~o, obJektlri Id&. 
Saken fc,rtsetter 1 form1ddal med 

vltneavhø~ av bl. a. Nygaardsvold OS 
Koht. ;' --------------------
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