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-r')r tfa tte t overs ikt li' -' .. ,!.' ,.' ( 
_I tj f~~ L) 

over de vikt:1.gs te kjente da ta vedr" Norges krigspoli t:_ske 
c- __ ______ :o.-~_. -~ ....... , .... -- .... ___ . __ 1 ..... _'or.~ ..... c .... ::.. ... _~._" ..... > ___ ~~ c"o, _____ .. ___ <:M"I_ ~ "'"""t"oIIII, ...... '" 

levenser fer rettso"'")pgJoø.ret 
---------------_.-~-~ ---~& 

En rekke kjennsgjerninger s')m klarlegge:r- Norges krigspoli tiske 
8 tilllng i okkupas j :m3 tiden er e tterhve:r>t bli tt fas tslå tt", 
De viktigste er følgend.e~ 

"'---
. 2. 

l) 

2) 

Fra avbrytelsen av den diplcIi.:'J. tlske forbind.else ~ed 'llyskland 
pr" 19/4,,40 var ki'igstilstanci3J:1 de facto en kjerL"l.sgjer'ning'J 

Krigen cpphØ!'te ved ~otal og betine;81sesløs kapitulasjon 
10/6 0 40, da den nOl'ske overkorqmando ettel' regje:-cingen8 ord.re 
(jfrc U",K~ .. Bilag bind I-;; 8<:)116) innstill:' kmnp8!l m'Jd på~ .. 
følgende demi22~U.§2,~~,pg l,flg.~ ak3~pter'c forplik+;slse t~,l cl la 
~{l~m~l±gQi'f norske tJsr1.dskrefter" nedJ_~gge våpnen8 og ikke 
-gjenoppta kampen fo::e lrr:~,gS!.:;~_'~:g.r:;12f'?:~t~.k 

Proklamasjoner av eldre dat't.LlTI (enn 10/6,.,40) var etter dette 
uten betydning, for så ~lidt l::.3 he'<ldes, å ha gi tt nttl"ykk for ~ 
annen hensikt tl hvilko"c ,1,;:;g ikko kan sies å ha vært ti] felle 3t 

At kaVoavtalen var :i8.ndsomfattende fremgår bl..,a o av at den 
ble avs lu tte t mel1em~ael~~'nci:ske""cg den tyske ~~X~r.1f9I,lÆ.lgl1gQ og 
av at forbindelsen ble c't&blert ad d.ip:oma tisl{ 7e:i.,~ Videre 
av at lQj(;:~l_li:Ql1o.{1~j;;?lQ ble avsluttet VGd fronten :5. NoNorge 
med gen o Dietl o 

Jfr. gen" Falckenhorsts erklæring so:n vidne i Braunschweig 
om at den norske regjering ikke hadde rett til å gjenoppta 
krigføringen o 

Ingen anførsel om fortsa tt }E>U;:f.@:f:~,Dg; jfr u s 'I;a ~.srådspl'otG<.c> 
koll av 7/6,,40 (UQK.,-Bilag DJ.nd Il" s:)3Q8~309)~1'Under disse 
forhold o ... vil det være håpJ..Øst fe"r NG2ge å for,:sette kC'igent~ 
Regj eringens oppgave er i pr,.)klamas j one!l 8.!lgi tt å \lære " å 
opprettholde den lovlige regjeringsmakt for NorgeIl S2.mt å 
være vern " 0m landets eg folkets politiske rettsgrunnlag il

" 

Gen" Rtlges prl.iklamas jon som det og::::å har vært henvis t til 
sier heller intet om for-tsa tt krigi.'~~'ing3 men ku.."l a t :v,Q;Cgm~m1 
deltar ved andre fronter" Hermed kan ikke ha vært siktet 
til sta tlig krigi'Øl"'ing o 

Av andre kjenns~jeringer som viser at krigen faktisk opp~ 
hørte pr. 10/6,,40 .... og at forholdet ble oppfattet således ro 

skal nevnes følgende som er av særlig betydning: 

A. QyQrt2IDW~DQQQD~-f.2tQQ1~ ved aksept uten nødvendighetl ) av 
en rekko forpliktelser sem ellers ville vært særdelos l\tig§~ 
Y!!ft!g2} "bis tand til fionden~1 ~ bl" a~ i form av :t:{3.:Ll~HLnQ~Rk;; 
~1§E_grQc~~;rY~E~<~~~o~ ~~3:f~~ O~3a de t norske kys t vern ble 
stillot under tysK ledelse (if'lg. (Jpland Arboblad)o Demobi..., 
liserte soldater ble sendt fra ikke ..... okkupert til okkupert 
område o F0rsøk på å ~eise til England ble hindrot o Hverken 
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gon" Ruge eller gen", Floischer .o'J:lsket å følge regjeringen 
som dores plikt ville væ~"~:;", hvis krigføringen slill,lle 
fortsette" 

B" I!~gjQt!Dg~~~_~g~!~f~t~s-:lg_ ovo~'for n;rske [Æficorer ?g menige 
Internert i Svorige \c,a e ')000) "g Flnnland (oa~ 300)0 Re<~ 
gjeringens svar på forespørsel fra ledelsen for do norske 
styrker i Sverige var at offleerer og menige ~~nne venne 
tilbake til Norge~ da regjeringen ikke haddo bruk f~r dem. 
Iflg o Haagerkonvc'c;joYl0n skal sådan in'cernering opprott"., 
holdes til krigens slutt~ jfr~ gen~ Ruges p~ov i Skancke
sakeno Hvis krigon hadde VOGvart i;-"tI1e ~')vergivels8n ttl 
:flenden inngå t't undo:c riksro ttsJovens § 15 o 

l) Jfr", gen.., Ii'leis(!hors brev av 4/6,,4cn r':::testen GY den :norsko 
"hær bør gå over grensen til Svorige og FiLnland o PQt-t.~~:UD~W. 
ingQn grunn ti:J: El. tJvero-.l den', tll fienden" Co Jfr ~ F:L3isc,hers Tre tterl~tte-papirerw;··~:bO~:b4:~'~- ___ '0',.'_ -~"'" 

2) ilv::"overing av våpen, ammo spJ:>engs toff" transpo~t,,. og sam·., 
,,. bandsmidler illomQ i uskadd s tando Opparbeidelso av fl-yp::"iJ.sSOi.." 

lcs~ sjømerke",-, og fyrvesonet til tysk disposisjon", For-bud 
gjennem sivile myndighoto:::, mot forbindelse mod vO!1ligsinnet 
utlande Officorene tilsk:mdet til ar..givelse av ærosC):::,d ,-:,:n 
ikke å kj empo mot Tyskland for krigons varigho t rr.~ V o 

S::0rtin~ets forhold (ved prosidontskapot) S'CøGt;ot av d0 ---. - ------7r-~~ , POll :eIs o partlieClelser 2' elo s tørs 1:;0 ~':1æ.L"5_ng8 :::rganisas:J onor 
og høye myndig..'l-:le -CSI)eI'30n8J:' i ro tning av o t.:lble:;:>ine; av sam"" 
virke med c,kkupanton.~ cpp:::oottolso av riksråd og a'J3ettolse 
av konge og l"ogje:,ing~ - Ii'ormåondo kI'otsers a:;."'b01do for c~')p"u 
nåeIse av f'()rmol~_ frodsslutning s 

*~~t~Q.2:t~_f.Qr.:l?:~~A.? bloa I') crganisa21 jon av indus triol t eg 
handelspolitisk samvirke mod Tyskland av størstw betydning 
for tysk krigspo"cor: "ial" ::'verksettelse av fabrikasjo:n av 
våpen og amm j m:)m~ til tysk brukr' oppløsning av forsva::.'et, 
innlevering av våpen.? forbud mot 8. bære norsk uniform og 
mot feiring av 17" mai og ~c, augvls t? overgi ve J.8 e av mil(' 
arkiver~ liKrigsrog~_,-lativet i sa+;t ut av kraft mrill", 

!:.A1I!_Min:ts.te~~:s. ti for'>', -: ::10-C å gi norske flygoro adgang til 
treningsflyging" under henvisning til a t de t poli tlske for'~ 
hold mellem England og Norgo var uklart etter lmpi tulasjonen 
(H .. & SjØfartstide 30/9,,48) ~ jfr" statsråd Sven Nielsens (:pp"" 
lysning om at rogjeringen ro:!-ste tIl England hel t på det 
uvjsse~ forboredt på å fortsette tll Ca:nada (Stavangeren 
27/7045 L, 
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ut over de foran novnte kjennsgJerninger er der en rekke andre 
data som bekrefter det faktJ.sko cpphør av don sLtlige krig ..... 
føring pr", 10/6,,40, Jfr" Ju~~tus Lex;il Var Norge faktisk og 
rettslig i krig etter ~u:/6,.,4c?iI og genekonsul Harsems bok: IlUtroc..· 
11g mon santil " samt hans brev om krigføringspr':)blemet til Stor
tingsmonnene (irlg" il8:mai" f" lJj12.n48~) 

Prof o Skeie har c,m samme forhold anført bl.,a.: 11 I folkerettslig 
forstand var krigen avsluttet i og med kapitulasjoneno Om 
Quisling forgjeves forsøkte å oppnå en p::.'etimi!lÆr fred:Jlutning 
med Tyskland" forand:-et det :_ngenting i denne folkerettslige 
tilstand".. I 1941 SlTGV Mini,sterin.1.ra t S,hiedermayer :'I. Rt" 
l og 2 en artikkel g hveri han r?t.viste at det ikke var krig eller 
krigstilstand mellem Norge eg Tyskland o 

(4., De under pkt" 3'; n'Cc'::lto bov~sor må ansees å være godkjent 
"-./ av påtalemyndigheten og domstolen0, idet tiltale ikke er 

reist mot noen av angjeldende norske myndigheter oller 
~myndighetspersonerp skjønt den QRjQktlY~ straffeskyld ville 

være utVilsom" hvis de t fortsa tt var IIT'igs tils tand de fae tOE! 
og den ~~9.jQk~~YQ straffeskyld i tilfelle også ville være lær~ 
lagt for dem av vedkc sem nå hevder å ha vært av den opp·~ 
fatning at krigen fortsatte o 

Å reise til tale etter § 86 mot andre personer for dex'es 
forhold i samme tidsrum er således en inkonsekvens som ikke 
kan være juridisk forsvarlig,o jfr:,:, FcN"s lIfrihetsbrevli av 
10/:.2 0 48., arto 7", om lik.."'lGt for loven eg om rottferdskravet 
på lovens beskyttelse mot onhver forskjellsbehandling :' 
strid med frihetsp~evets bestemmelser" 

Ved gQID914~U?'Q~~UgQU ble kr1.gsartiklene au toma tisk sa tt ut 
av kl'åft \Mil Q strelGv § 3)0 For handlinger i tiden etter 
10/6",40 kan det s2..1edes :!.kke l"'eises tiltale mot mili tæ:re i 
Norge etter krigsartiklene i don militære straffelov. ll 

Forandring i dette forhold ved gjenopptagelse av statlig 
krigføring :['i)r'utsetter U;y::tl:l!"~Qt~~WDllJ.n:l,gg etter brudd på 
kQP1:WlaajQn~ay.t:;!lfl:n ( vg sa:'_edes på HaagerkGmr o IV, art, 35) 
fra eksil~rogjeringens side~ - i tilfelle i strid med dens 
egot direktiv om å unng& 

l) Dette or heller ikke gjort~ mon bestewÆolsen er omgått 
ved tiltale ettor § 86 i den borg o strolov, med straff
utmåling i samsvar med § 91 i.den miL, str",lov (ved straff, .... 
økning ut over str<;Eorm for ikko",mili tæro~)' Dette tross 
rettsregler om likhet for loven?-, jfro pkt" 4, 2 avsnitt., 
og skjønt anvondeligheten av § 06 også skulle opphøre ved 
demobilisering analogt med de tilsvarende militære bestem
meIsers '7> så vell som iflg,;, de ortodokse forutsetninger 
for paragrafens anvendelse iflgo fremstående jurister 
(rQtt~tr!~ig og !Q~~~t~ig bistand til WQt§t~Ug~r i krig 
de facto o ) folkerettstridige handlinger, så vel som med 
daværende nors k folkeopinion og den :Ln.i'1.S tilling som de 
hjemmoværende myndigheter og ledende kretser hadde til
kjennegitt o 
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Gjent)pp cago1se av lc7.l.gføring TILq tte i tilfe 110 skj e fra 
bes temt t'idspunkt :::g ot'fis leI t nc:-l::.Jfiscres fre:mm.ede makter 
("+'10' Hagge ... ·1rC'''' .. T-::;'''S :Jn"lon') '-"':"-'Oi) ..... L~ .. t:),.~..;.":'\;C, __ L.f J:J.1. c 

60 ; Pø'".C'ste 01't'1s=-e11e ti:!..kje~:nog~_velse av oksi -~~,r3gjeringGns syn 
'o ..... på fo:=,hold.o t til 'I"yskland som forts a tt kr'1gs tils tand f:::,emkom 

:l. Te Wolc:;"s :rad:t(tta~l.o· 3c/7 ,41,~ ca" 1 mEtYl.eG. otter ")ppro~tolson 
av lego s taooD i OsJ.o) Ho~visnJ.n.g t}l s t1';) lovor..s § 86 bJ.'t!J 
ikke gittcJ.. J Talen førte deg '," 'i fox'bindeJ.se med an:ir-o m.~>C" 
menter .. , ti ~_ leg", s 'tabons od.snoktole:o ;jg dorpå følgendo opp" 
løsning c'. Bol,ler :ikke f:ea hjo!;,~!j,ovæ!'errle hoJ .. Q blo det honvist 
til § 1:36:,' t2'03S 8tT'r;lcvens § :3'}") E:traffef:;:'i-Lagolsosg:cLlnnen 
i denne pa2'ag,:'nfs ;:~.~ avsnitt gjolde:;:' lfl.g Ll 3,:~1~jo:;.der)1v1p ~.kko 
for fare s:.::m t:::'UCl'" ~ra fiendens sldo:) Bc\"13G~ unn-:.e..tolse 
av å etterkmnme 'bostoP.1molsen knn stI'affos cc-::m E'!edskyldigl'loto 

l) Til s8.!.11!Tlon::~_gnl:::.g an':'~Jc!-:'G;OC a t :Eng=~and l:::,over forh2,ncls 
kmngjøring av vedk" s:;:,"'o:~fe't;0stcnilllo180::," i tilsvarcmd\:\, tiJ.· .. 
fellGro De ongo13kG '..~OG tor",:nelso1' vod:.'" 1.Ggiol'18dannelso på 
engelsk (;~Jr,:'årie el' mogo .:~ u tf.C'·X'l:Lgc ~ Om (1:1.8S0 bes temmelsor 
har 1.0:>d Ch~of cf.' .~\:L3 ·~-,.~,c;u v, ttnl 1:; at mn.ne;lonclc bokj ontgjz'.1?·" 
0:!.S0 av dOT:J;iI rler :·';.':~,.)r do \'ar' 8.V a1:tue j.,~;. in toros se' ~ ville 
V=""'D ka';"'~C1'\'Y1n-r'ali' --~.-)~., aY)~-er::r"e'!so~" :'~·;o.·I0' iim"'8 lT'-"'1n1 "r.. o;J..,v ..... Cl,.J-'v ..... '- .... J .:., ... _ c...~..:V .L\...t. __ ) l-J. '. •. ø~ • ..A.,c.)~ ..Lll..~ J. ..... _u..J.,. " ... 1t 

Wo Joyco~) 

rril den b:'itislw ~;_Ggi(':l:;;:;8. ,(.{8t.:f'1'o]:"'d~cn moldcc: GGg K1.::'1 
';7 eng]o',-lo'''e i).\'rso npp~,~.iI,ff-o l',""do"" -"8,':,,"\:o n'lV'r')O~ da 
~7 ~ ~~ .•• ' r,:' ;.~. ~ ~-~ T.j1~:, ~J.~: ~ J .;1._ -v •• -1 ~ ;_~'~: •. ~;~.~ ~.~ ~ ~ a.o u i.d(o vc;"J. "'ill .... ,.;m 1.!,,~gJ.C..n~s kr.lgSt-)C.L c..L.:,l{C S ;.,LLling.: ,.1m 
n~rske frivilliges tjeneste i ongolsko 8~y~~or ver k~noo 
fidenttell og ukjent l Norgo c ~ 

Ukjell+ .<; NO'Y>O'e ..... /) ~'gC'<g W""'h'?r>r'+'-""" 0l"'j{;=·,..,4ng(,n ay ,/, ),:? 
-..J -o.. Jo .). f:, - .. <.1. '-, ...,)0. t.~::-:~';r";;':b·':..:';I..S~',:~·;;,;,:-·':~,..,-:s... ";'n:Y.';·L.=.._ :") .. :"1.~ __ -~ ... _*Ct~~c.._ 

som ovorfor VCG 'cmal-;::;eD..o tilkj ennega eksil,~!'egj e:;,"'ine;cns 
hensikt om gjenopptagolse av krigføringen,. , .. noe som. etter 
omotendigheteno pli daværende -i ... id,spunkt nærmest Y:1.åtte ~ef'G= 
~ere seg t:i.l clen i. follos",'od;.:lær'~ngon omhand~_ede økonor;dske 
krigføring$> ~.dot midlor til sta tlig kr>igførlng ikke d.:ts<» 
ponertos(> 

Ifølge f'r.v.,fsrsvarsministor Ljung'OG1"gs p:t'cv i Skancke""saken 
er det p~ det rene at den norske doltagelse i engelske ~tyrke~ 
fremdeles val' av l" .. toJ_ukkende frivillig a:,:'t i februar 1942 ved 
sjefsskiftet:!. fCY'svarsclopartementet, i l::'1rllot med fc:::holdet 
i 1940 iflg c Nygaardsvold. 

Samtlige krigsfartøyor 30m fra England cpororto på norskea 
kysten førte ongolske flagg" I.::1gon no::dmann fikl{ tjenestogjøre 
som toleg:>afis t: .... som s jol' :mn under ongo:.s k kon troll~.:t'i'icorg 
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... 5 "" 

Raidene i des o 1941 var sålAdes engelske tiltak med enkelte 
norske deltagere" De ble iverksatt uten eksil-regjeringens 
vitendeo (Aftenposten 28/1o~47.) De norske deltageres uni
forme:::- var engelske med påsydd norsk flagge 

Ifølge general Hansteen (skriv av 4/Ll-.-48) ble det i 1942 
innlede t k;2ntQl':;}1~~HIlg forbindelse med den engelske adm" 
ledelse (Fc;O~) av aksjoDer i N~rge~ Samvirket gjalt :t!~~~±!g~ 
tiltak.\l sabotasje o,?lc Samme al' kom norske ~riv" flygere 
til :innsats i engelske forband" 

I,ntet a'l c.et her anførte hadde karakter av statlig norsk 
kr i g:;: ... .ørlng :) 

13~ Sommeren 1942 ble fØDs te ~'ffisielle til tak til gjenopptaing 
av statlig krigføring tatt ved mobilisering av bordmenn i 
utlandet (i august måned) etter fOT'"u.tgåendo gjencpprettelse 
av norsk o7erkommando~ Ved denne mobilisering t::"åtte krigs
artiklene Et tter au toma tisk i kraft for det mf;biliserte per ... 
s..onell o Herved etablertes imidlel"'tid ikke krigstilstand 

: ::'0" 

for det Gkkuperte N'~rge:; Gelv cm det bortsees fra eksil- re.., 
gjer'ingens manglende lrJilnd&t til gjencpptagelse av krigfør
ingen og de::J.3 tvilsonnT'_e konstihwjonelle '~g folkerettslige 
adgang ti~ cådant tiltak; :fr. Stortingets folkerettsekspert, 
ll"r)ud-..r" no Eclthes artikkel her'om i HDagsposten" 6/8,,40. . 

For hjemlandet gjall; Landk:::>iesreglementets okkupasjonsbe
stelTh."TIelser,l hvorved den okkupertes rettstilling smn nøytral 
anx ,'~;:jelliJ.es uverfoI' begge de krigførende parter (§ § 44 og 45) D 

jfr" Høyesteretts dom i Hauge>vsakeno . 

F',0'l"S te nCll'ske ~,~~~f.:1ge ~nili tære til tak var iflg" general 
Hansteen (skriv av 474"q.8) disponeringen av ilDen norske bri
gade U til ,:):tJerasJoner i Flr..nmark i 1945., "Brigaden" (en batal
jon) besatte liingenmannsJ.and'l som var rømmet av tyske:rne, 
men kom. ikke til i::msa ts :. kamp" 

-:: san~:.;"\ra::) med det foran anfør"te har England"" i likhet med 
S,:·,vje,>,.,samvoldet t. ikke ansett Norge sem statlig krigførende 
etter kapi tulas Jonen og har på i'orskj ellig vis ti1kjennegi tt 
dette~j,f'ro bloa" <le:l engelokG ambassndø'r CoJ.110r8 og Mr o 

Chu:rohi11' s takk på EDglands vegne for den nors ke fri villige 
del'tagelse :i. Englands kamp (..:in begrensning som HI)M,Kongen 
akviest)ere \red i si tt svar til Mr o Churchill) ~ den engelske 
okk1;_pas jo:n etter frigjøringen;} norsk betaling av leie for 
tyske El tablissemen ter i Norge m, v" 

Heller ikke var Norge rettslig sett alliert .... en nødvendig 
følge av de ts egen krigspolitiske stilling 'co jfr o U" K" -Bilag 
bind III' 8 0 295 g il Det er i denne for'bindelse av betydning 
straks å presisere at det ikke ble sluttet allianser av 
noen D.:--t mellem No.ege vg Vestmaktene etter krigsutbruddet" (> 

Videre proT a Castberg i lINorge under okkupasjonenlI, side 230 
Norge har derfor '-" i liMl.e t med Danmark •• ikke sete i de t 
a111e1-.te konL'ollråd for . Tyskland" 

Sovjet""..:::lamveldet avbrøt den diploma tiske forbindelse med 
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eksil-regjeringen 28/5 Cl41,,,., et forhold' som vedvarte .. da 
legionstaben i Oslo ble opprettet (1/704l),, 

Hvis den norske påstand om statlig krigføring etter 10/6,,40 
,f'ort8a ti:; opprettholdes i strid r,~ de forannevnte kjenns •• 
gjert .... .:..:~:'5' så må ihvertfall tids:,:,om..rnet meller>" 'j~,:rn;;h1)J,fgrrlpe;::,"'; 
,~,_NQ:;::gsz c 6 "1l(,~,.q-lQc""~,,,,ryr.:>~w,.,'TT ............. rlw,-:-.,..,-r ~.~ ~-,,;;.,;..';iiu~5Z.t unntas" med 
herav f,0'lgende revisjon av rectssaker, hvor enkelte menn er 
dømt etter § 86 på grunn av deres forhold i denne tidt;, Herved 
'\lille i tilfelle cppnåes kO:(.i.3e~D!en8 og klare linjer maho to 
denne del av rettsoppe;.iørota 

Oslo~ den l~ januar 1949. 
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