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Det er fortjenstfullt at AftenpOB
·en har åpnet sinA spalter så gene

,'øst for' utførlig debatt av ulike 
kontroversielle spørSmål, også ka
pitulasjonsproblematikke~. 

1940 mellom de to overkommandoer 
dekkes for det vitale hovedpunkt I 
pgrf. 1 (jfr.' Trolldheimsavtalens 
pg.rf. 7l av general Ruges brev ti! 
Administrasjonsrådet av 23. juni 
1940, et brev som i original befinner 
seg i Riksarkivet, Oslo, der det bl. a. 
heter. 

Professor Skodvin har for siste 
problems vedkommende bidratt 
med en rekke artikler, både i høst 
og med en treart:klers serie i ja
nuar i år, senest med et svar til 
Arild Hamsun den 4 ds. A rette opp 
de skjevheter og misforståelser pro
fessoren har bidratt med begreps-

I
'messig; sproglig og logisk, ville nød
vendiggj.øre minst et par større ar
tikler .. «Et opplysende -aktstykke i 

, norsk okkupasjonshistorie. of
fentliggjort i Aftenposten den 30. 
oktober fAo rr egentlig «Et tåkeleg
gende aktstykke, eftersom det 
maskinunderskrevne notat av 14. 
juni i 1941 I beste fall bare beviser 
det Som ikke står til debatt, nemlig 
at det mellom Norge og Tyskland 
nødvendigvis matte herske en 
krig.stUstand de jure så lenge de to 
lands regjeringer ikke hadde sluttet 
fred. Spørsmålet Idag angår selvføl
gelig utelukkende opphevelsen av 
krigstilstanden de facto som følge 
aven tilsvarende omfattende kapi
tulasjonsavtale på mHitært topp
nivå. 

Avgjørende er det formelle avta
lekomplekSet om kapltulasj'onen 
som ialt· omfatter fire avtaler, 
hvorav ingen finnes eller er tilgjen
gelig, det være seg' I orlglrtal eller 
original kopI: Dog kan en tvilende 
Ola Nordmann trøf.te seg med at de 
viktigste punktene dekkes av ori
ginale norsk!!: underskrifter: 

«Vi inngikk et kompromiss, den 
tyske overkommandos representant 
her skulle kunne gi ordrer til fyl
kesmann Gabrielsen, som så 
igjen skulle gl disse ordrer videre, i 
sjtt navn, til avdelingene i øst- I 

Finnmark. Forholdet skulle holdes 
hemmelig for alle unntagen fylkes
mannen. På dette grunnlag skulle 
så Tyskland meddele RUSSland at 
Tyskland hadde overtatt vaktholdet 
i Øst-Finnmark. 

Hittil har den tyske overkom
mando ikke benyttet seg av adgan
gen til å gl ordre». 

be to hovedpunkter har selvføl
gelig en særlig interesse når man 
sammenholder Narviktillegget med 
hovedbestemmelsen i Trondheims
avtalen dagen før. 

Professor Skodvins diskUSjon om 
endringen av ordlyden av pgrf. 1 
kommer først i sitt rette perspektiV 
når man gjør leseren oppmerksom 
på at den omtsridte præambel om 
det tyske honnørtilJegget for 6. di
visjon hele tiden under de forskjel
lige utkast har stått umiddelbart 
foran pa. l, u end r e t. Honnør til 
6. diVisjon sto der I sin fulle prakt 
ogSå. da pgrf. 1 ifølge professorens 
tolkning uomtvistelig gjaldt en to
tal militær kapitUlaSjon. Hvorfor 
skulle så 6. d!visjC'n kunne mobili
seres mot og begr~mse rekkevidden 
av pgrf. 1 fordi ordlyden endres til 
det altomfattende «Die gesamten 
norweglschen Streitkriifte~. 

a) Når Trondheimsavtalen av 10. 
juni 1940 lyder: Die gesamten nor
wegischen Streltkr1lfte legen die 
Waffen nleder ... ' Samtlige norske 
stridSkrefter; .. så korresponderer 
denne passus fullt ut med gjen
nomføringsavtalen av 19. juni 1940 
som forefinnes i originalkopi, un
dertegnet av forsvarssjefeoo hoved
forhandler, daværende oberstløyt
nant Ro.~eher-Nleisen, agder ge
neral Roscher-Nlelsen senhøstes 
1970 skriftlig har vedkjent seg un
derskriften. Her henvises det Inn
ledningsvis til avtalen av 10. juni 
om .Dle Waffenlederlegung der 
norwegisehen Wehrmachb - den 
norske forsvarsmakts våpennedleg
gelse. 

I siste instans satser Skodvin 
tross alt pA selve hovedbestemmel
sen og skriver, «Aftenposten 4. ds. 
« ..• avtaleteksten vart endra fordi 
de! tyske forhandlarne nA kjende 
til at avtalen ikkje kunne gjelda for 
alle norske styrkar:-o Derfor ble ord
lyden av von Falkenhorsts frem
skutte stab l Trondheim. der stabs
sjefen var konslplst, endret til 
«Samtlige norske stridskrefter. ... 
Professorens sans for sprogets va
lører ·er Imponerende. 

b) Den endring av og det sup
plement til Trondheimsavtalen som 
I bekreftede tyske aktstykker frem
trer som Narviktillegget av 11. juni 

DEN NORSKE OPERA vil lØrdag 
27. februar arrangere operaball på 
Hotell Bristol etter fremvisningen 
av «Masc9.J'ade •. 
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