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V"1Y stcrtin,:z,oll~r ::;:;;;gjdring Norc?s DC'y::ste Konstitusjo
nelle :r.ynclii;hat? 

I. Hist·or"i1{k ..... f , 1 .... , • , " • ,. , , .... ...... ; .......... , t , ) , •••• ,t? l. 

Il. Stortinget gr i 3lverum regjeringen pålegg om å 
forhcmClh' med TysKlnYld om " frejelig or:3ning,r og på 
lTvilK2 betinr;\.=>lser ~Jor:.:e Ken 1.1tcve sin suverenitet. 
St.d. nr. 1/1::)'\.5, s. l~i oC 2/1 Qlr:;, s. 7~5-75~ ••.• s. 4. 

Ill. Stortin{!et [Z"l. re;:-z.jerin,::en tillatelse til, dersom 
TysK18nd ikke vilde forr,(1nc11e med st0rtingets god~ 
Kjente regjering Nygqo r4sv01d, t reise til Sverige, 
meD ikke ti l. 8, reise til no? am!et l:=Jnd ••... , .. , .•. s. 6. 

IV. Stortinget hsr ikKe gitt regjeringen Nyg~rrJsvold 
f1.Jll:nnKt til 8. rfnr2sentere stortingets myndighet, 
dersom TysklJlnd vi ld: forDllnclle mecl regjeringen •.... s. 7. 

V. Stortin;et vadtok den 10.11. oG 12. september 19~o ~ 
president:3Kl,pets forsl'-':;' ',.,." ......... , .... , .. ,. s. 7. 

VI. NOTge VeT ~kke i Krie :Tl,;.'d TysKl['nd frCl 1cpitulElsjonen 
10. juni lY to, 0/ 0.2T er ik~2 sendt noen ny uttrYKk2~ 
lie; kriis2rklc:;rirlg fr:J. NOT(~:a :na a stor tinge ts Setffi-
tJT1-:~2 til noen st;(-=tt •••• .,.,)., ... , .. , .... ,."t ......... , ..... s.9. 

Vlr.Londonr]6.j2.rin~,.::ns rk;tn,ncl Oi) cI,t stortir,[:;jt var 
tvun~!2. t oZ d\;.~ ts b~: slu tninca r c1 ~rf or i kKB 
fuyplikt,.::nd0 ••• e ....... ., ~ ............... ' ......... " " ., ..... • 8.10. 

VIII. EnT reg,j"orint',-~n I~Yf~'Y1rdsvold vært tvun~~Gt 
nv v~5trr;(l,Kt::na til iJ.. tlClnc11e SO;;} Jen e;jorda? •.....•. s.13. 

IX. VAr stortin~2t 2113r r22jerincen NycR3rdsvold 
N0y('!2S hr'yest? '..::.:J::'stitll~;:j8Yl21i.e myn~i.[h2t? •. " ....• s. 20. 
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II..VcU"·st.orting 011:r r.c~sj'"ri.r,-~ :;orc?~ h?:y?s"te konsti.t1Jsjonel1e 
myndighet? I 1.. Menneslzene er gått ov,~r fr"· gjellsia1.g røveri til freCl:>lige 

borgl."re ::1',1 rettsstClt:>r ved at tvist mellem Cl 2m '0'1' bli tt Rvgjort 
V2d å 1)r øve S RV l' øverban:'l ene s fl "rt ::111 etter Cl ere s rett,sbevissthe t. 
Ovargcmgen fre:: voldst1.1stnnd til fr ?dsorjning hp-r såleB es vært inn
ledet ved at, y'?tt.sprøve 1181' g&tt f'r1Jt for Rnv,2nd else RV mRkt. Det 
samtre 1)1' insi pp gj e lB er n00 v2ncl igvis også i cl et internClsj on21e forhold, 
tvist rGelleæ stClt?ne må C1vgjeres 1.7>3 r .. "ttsprøve før mRkt gjennemfører 

o ommen. 2. Det norslz'? folk h'"'r ettr sin lz111t'JYbevis8th?t og sine poli-
tislze interesser ~om en militært 2v~lz n~sjnn sett en oppgClve i å virke 
fOT å oppgjere tvist mellem St8t?Y ved rettsprøve, ilzk? vold.Dets 
8dres,wr 8,1.7 Ll."1.-1P,G,0 og 16.6- lc::::J7 til f'll .. c st8ter om å lR sine tvist.",
mål bed0mme3.v en interrFsjoIl'l vol(3giftsClomstol og dets overt8gelse 

av I'Jobells opporag til Stortiliget om 8. ntdele hC:lDS fre3spris er utslag 

RV d 2nne streben. L' HVR er hindringen for ;;:~n int2ynRsjonn.l fr2d sordning? Sv ro' : 
Split.telsen aV dan inteYI1Ctsjonclle sRmordning i int2rnRsjonale retts
prinsipp~r for krig ti llcwd s og rGcmgel RV sådRn oro,ning ti Isj øs. Ti 1-
lands gj eldar i pr -Lnsipp H.t d2n ik'(C~:; v~pn-::o a d ~~l 8.:'.7 6' TI lzrigføreno e na
sjon ilzlza skal kunne RYlgrip2s aV lLOtparten. Krig slzRl 'bRre før;;;s mel-
12m de V2pned? styrkar. Derfor sk8..1privat eiendomsr6'tt. Rn3r'\zjennes 
og utslJltning aV det fr2d21ige fore: ikk-:: lzunne nyttes son, angrepsmiadal. 
Tilsjøs gjelder ilzka dissa reglar: Jar er Rngrapat innrattat på & r8.ffi
me d2n fr ",d 21 ig2 be folkni ng JOT gj ::r:nem d 2IlS l idc"ls2r fl SV? lzlze lzamp~ 
viljen hos dans hærstyrlz?r,- blok"i.da. Lilz9"'k-a,~S kan dan krigførende 
tilsjøs tR priv8t f'D.c'yn:s ei?Y10om uten noen b0f:r2nsning, og enndog (U1-

gripe nøytrala, 11v1s de tr8.ns1)Ort2rer VATer til en lzrigfør?nd2, der-
som motpArten 2rklær2r O? v~akom~?na? V8y~r for kontrAbAnde. Under 
v'2.rdenskrigens?r enrJV2T hn.nd~'1f'fJ:v-bina21~cJ2 m211~om Tyskl8.nd og 1Jt·?HV8r-
d0Il2n ei;V 3nt,:'nten bl it t erklært for ut illatt. 

~ Hvam repr2 ser,terer ørJs\z?t OrJ r? ttsord en også ti.lsj øs? 
a. De vepned: nordislze nøytr 0 1itetsforbuncl gjennem et ppr århundrer 

in'nti 1 l~-:l,oo m?J ti lslutnl.. rg 8V ~{011 ,'1.no oF! PrelJs:::en. 
b. U.S.A., f .. eks. J2f,':~r:')on:" nota, 7.C)·17'l"'1, oT-llJfororir'g 1856 

til~1Jropps st·::t.er, forslpg V2'1 t??'~"e T: i1 (l5 r-konf?rArser lP,:)(j og 10;07, 
Wi lSOIlS ?net ,'1\.1 ::le 11. p'lnkter, 

c. Tysk18nd ( Preussen) 17~?, begqe BAAger-konfer'"'rser. ~rlzlæring 
i note til U. S. A 11.1.1(~!17: "Det t ,ske folk rwvis?r fOTb1)~lj som 
sikter p~ ~ drive follzene til kp~nestrid om rJAkten og innvilzle dem i 
et nett 8\' egen'nyttige intriger. Derimot ~'r :,nhv2r bestreb21se med 
d:,t mLl å for:?bY8g? komr[l:,~',d; 1<:Yl..ger sikker ps. å bli 11ilst meJ g12ce 
aV a2t tyslze folk. H3V2t,s frihet som første betingelse for3.t. folk2.ne 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



,,' ,,_ ::l,'r,c'L,Lc,:Ln JTLLt eg Or:1bZe.,,;S j:y .~{j ,~1 i '2: ) o;,:: al L.l D' 3jon3Ts 
friLat til hYJan dør for sin l~''lnJ.~l im~byrdas [1ST :::.lltid hørt til da 
l<2dand.' &':runns3tnir:gar for tysk nol ttikk. "- Ov.or2nsstam:narcL1 dermad 

x) hadde Tyskl311d/oppfordrat ~nt2nt2n til at d"r ~klJl(l~; d:=mnas et folka
n~s forbund aad 8.~rustntng og vcldgift vad tvtst, og ti1budt s21v å 
gå i spis~an Dad å innrette seg d?ratter. I 19~~ og ~1 haT Tyskland 
att,-"r oppfordret til [l,t hc;;ystyrk:'r-? s1culd:: neJSett2s ttl at minim1Jm, 

x) 
henhv. 200.000 OR ~oo.ooo mann. 

- (q'~ r ) ... , , , , , . \ .• 11. 1 ·1" 
2. 0ppg:-l.V2ne i v2rden ford"'12r seg etter det prtnsipp [1,t den som 

lider m2st 1Jnder en ulykk2 blir den scsrlif2 bærer aV 'kravet om forflTI
dring i uly'k1{.:;ns &rsClk. D3t norsk? folk h9r som v2rClens første sj ø·
fArende npsjon og en AV d~~s militært sV8kest2 også ViS~tDO'k vært 
dan D8sjon som i Lrhunjrers løp h8r lidt mest under 8ndres 'krig p.g.a~ 
voldstilst8nden ttlsjøs. Det er derfor også ster'kest interessert i å 
få opprettet en rettsorden over hAvet etter lignende prinstpper som 
tilln,nds og dermed s'kspe gr1JYrJIAg for f 1.l11ster,dtg rettsorc1ning og av-
skAffelse AV ethvert volasop~gjør, 'krtg, mellem stAtene ,- volBstil
st?nd~n tilsjøs holder hela Bet t~ternqsjon8~e forhold p~ sitt lr-vs 
nivå. DA, dette er et ewgj ør e~J spørsmLl fo! vår sj amcmnsstC1nd, vs'r 
flsta, var st ill 'lng som sUV2Ten st Clt, k9n nornl;;: ho 1::1 ni ng t il and re state 
ikke bestemmes 9V om vi er i ov"'rensst'?m~nelse ffi?,J noen fremmed stn.t i en 
interesse, som ?T [-,v lmderordret betyCl-nirg for vLr sj0m&mnsst8nd, var 
flåte, var stilling som suveren st8t., Heller i'k'ke 'k:=:n motsetning til no
en annen stat i lJnd~rordnet~' inter2sssr ho betY'Jning for norsk 1Jt2.nriks
politikk ,dersom vi stemmer over6r.s m2d en sådc1TI stAt i disse hovedpunk
tar. 
~ Hvem reprcsentar2T motstn,nden mot rettsordenen pa havat? 

Dan engelske nElsjon hE"T utført et arbaid til li sivilisere na
'turfolk m2re enn noen Emnen nasj on ellers., Den har .dt<~i sett an oppgave 
for seg. For cl løSe denne oppg,lve h"r d,en mb,tt(.~t skE,ffe seg makt og 
det er allerede foy on,. h:l.lv f::;erd;" 8,rhundrede sid,an formulert et pro .... 
gram foy dan engelske utenYi'k:::poli tikk om dette formål av admiral Wal
ther Ra.1.e igh: ilDen som be he rs'k:::r hn.v,:;t, hqn be he rsker verdenshC=lTIdelen, 
og den som be he rsk;:; r \,13 rd 3n SD clnd2.1en h11Jil tilhører ,alle denna verdens 
skatte:r og til slutt verjen selv." .3ngland s ut2nri'kspoli ti'kk har der
for sett mak'ten ovar havet som grunnlag for vard ensharredømmet og derfor 
i'kke villet t.Lle noen inns'kr~"nkninr~ i denne mnkt vea noen annen stats 
flG.te eller VF<'l fol'kerett. D2t h~,r-heri h::;,tt hele2;uropCl og U.S.A. som 
motstandere, U fr~ den tnnkeg~ng, ~t d~t Bemo'krqtis'ke prinsipp, altså 
fri npsjoners jevnbyrdtge kr~v p~ å gjøre rettsprtnstpper gjeldende 
etter "1ikh:"t for loven" mL gjelda like> så vis"lt. mel_12m rettsst:·t.er, 
~lts& int.ernesjonnlt som innenfor en rettsstRt, npsjon~lt. 

l~ De to "{e~de~1:=E.1g:~L.!_ 
3,. Den ~.11.1"1,i erklsrte ,~rgl'1Yjd Nordsjøen sperr?t. for fl blo'kere 

Tys'kl~nd, Altså Anv2nde det. mest vtyksomm? mtddel overfor en motstAnder, 
nemlig 8. utslJlt.e d:'Jl ikk:> kYiGf0renc1e del''1\' sine motstAndere for å 
rAmme dens hær. ,- Det er for den 'lngrepne a:i~ mest lid-::lsesfulle våpen 
og for 3,ngrtp?Y8n cL",t mtnst f~'Tl,tge. Norc1sjøsperTingen V'-lT brud,d, r':l 
P(1rtserkonven8~ onen [':V 18':,,:', og Lond one y-d kl "Y "1sj OJlen ElV 1 qoq ,"'rt., 1.' 
Norge protesterl:e 7.11. -14. og over,?nsstemmend, ffi'cl SV2rtge og DenmlTk 
atter d,en 1':2).11.1 :>11, med den utty ,kk?l, te>:: begYlJnnelse, at mr-n 81'1110 og 
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vi1de krenke sine forpliktelser som nøytr~l st~t overfor 1~t~~ten3 
motp'trt?r v~j C, tåle o.:::tt "" bru::1j pt hun::1reåri.g gjC::1cL'LJ:" ~ol>,:,r't'~. 
Liknende prot-~ter kom der frn 91 12 st 0 ter, so~ ikke ~el~~k r~ 3n~:nt~~s 
side i krigen, enr,dog fr"=' F. S. A., som=-'(, o ikk? "7'lT ko::~-',~ t~ f",~..'::l i d-?I1,r_,: 

, <-...-det i sk',rpe verClinger, "'S.l.?,-l ~1-1. og flere noter vin~~e~'2,l 1<'::-:::, 

b. RettsbrudJ ~t kostc,t d "t n0vtT"le 11Torge 00- ::'l tus':, n s~ :=,ccnns 
liv og d~n 1:81v2 fltte. 

c. Dessuten ble 3ntant~n derved i st~nd til L opprett? et sl~gs 
b10k:1d? ;~v ~~orga selv, sCitt2 l'Jorge,-:: nærir;3::n iv p§. :r:.=lsjO:1., ilmf:rte 
sV1Yte1istesysteo og b~stemte til slutt enndog, hvilke persone:r i Nor:e 
deT skuld? fa lov ti l 8- mott~] Cl? v,r2r, som landet fikk lov L inn1ø,:"2.~, 
D2t foranlediget daværend2 ~'3t ,tsrsd Prytz til under b2nvisnirc til (1~~: 
k:renk2ls", ,:V NO:rg0s stilling som suv~r2n st:'tt slike ilJr:gr<:p i ~,'årt u-t,~ 
rikspolitiskJ forhold b0tØd, til ~ tn avskjed som st~tsr[d under hanvis
ning til at hren ikk~~ fant S. kunne rJ0dvirka til en sL~d::m oppgi-,''''ls2 n.v 
Norges suv0renitat. 

8. Da forholdet til Sverige V::-tT ordn;3t i lS::>5 søkte No::ge ~:; vO:;'~, 
maktan;;;J om å få da:r2 s gn.Yn.nti for Norga s ,-" :rk1ærte nøytr:l.1::" t~, t j.:J~"v l tl(L'~~C e 
ms.te SOlli Sch1,'U~~:tiz Dadda det. Russl'i,nd, Tysk1nr,d og Frar.k~~D::c? va}' vil1ii; 
men .2ng1ru1d avsl,O. Norg:..'" forhan31et fre;, 19,)6 ~ 1908 OD u~,,~-t::' I ~--'n fCj,~ 
gjel,res. Derette:r e:rk1cs:rte 3ng1;:md sLn vilje til Et gFl:r:":l~_~,":rr:. TT('J''3~;? tn'~.)-, 
gri ta t S:lmT,e n med (L~ andre storm:lkt2:r. Norge' god tok det-k' ,_ ])2 n:,-,'0Y' .'~.': 
ges,:::ndt he:r ~ Gl'Jnth~C'r ,~ forteller i sin bok "IVIinnccn" -;, ,e;, .--;"~ )"..1; f:;',-;, 

tl,utoYitativ kilde bl,-~ opplyst h'lm, ",t -~ngl{Onds FlyvtsniC'rJ' "1-;" =-Cy,~c;)8 " 

mQduin,Q"lomdgilr'lntert nf9 v,h::'-'l t:t.?t skX1d t~,s 'f,~t i
t
3(. f'lll 'Z~)·'.-:~ T'yl\.:lc:ni Og .KUS~ an -Komme na Sr'll,n,c- SL,c~ 1mO •. J d~ 11 oru ,S: r :'_.1 ,Ltj 

mel h"m 3ng1and of! Tyskland. --:<;ngln.r:c1 hadde "11 tså dC:'l1 g:,rl~,! ('l''''>-':~ ')2~7.pr ~ 
seg for undsr den krig med Tvskl"D~ som d ~t 11<1.(1:1:' i ~~r,:(' -J' ,)'::L 'c~ ~')_~:.'_~ 
stede:r i Norge. Gl'Jnther medc121'3:r 30 eft?r ?ng'?lslc oPp:I:c.LS y"_l,'ie 
gEl.YaYltien av :Jorges int:egritet ikk2 være hl hind::r fc~~: Y' r- .cl~' ::2S~+
te1se under den v?ntea~ krig. 

St r rjl{ S ett e r n t i n te g r i t 2 t- S t :~ ::::k t·., te 11 'iT'~ j , o r :J ~,-:, t i li " A " _~ g ~ 
1a.nd st'ltene omkring Hordsjøen, ,- SV?TLce,D::>nmrrk,Ty;~!-,:~_-,-,j~?,)~,- ,,~i 
og Frnnl{rike ,'- ti.l konfer,::~nse O~O?::J NOYdsj0'lvt.-:l,c' j T"n ': r !, ,,~r, 're'" 
som badel: den 3tV':rst~e lz'yst v (] T;oros,j0er !'1"r'll_l-?l~~,..,t-, ~,:< ;leLlJ"~ 
ikk? B21gien. Denne krc:"nk'.?ls,-:, ,:-:,7 lI]or::;E's ~o3Uveren'L+e)~ 1 ~'::- ",'- ::'1};0:' ;i~,l,~ 
ti vt 3ng8lsk hold for-kl [rt ve~l c- t: stoT:'n,ktenpc) ,UT >';rl~ J, ;1/ =,0"1';":- ;', :,;r:->, 
PTl"ret m,codførtc. et '~"'-'rll'g ,l-:~lC),7YI ,-..,0J· Nor,er,-::",. lJt",~,-,:~rr;;o"):""-:"',-:c1 .. C'-1';-l"'~:'''''3' GL\.,. '. ," '-' ..::re.c ... l· L I, ,y ILl ~ _ ,I c; ~ ".' '_ ..... J ._ .... } J ._ l ..... . __ '-.-" ..... 

sdr,såled~s ,~t d2t ik].c~ bL' grunn til L innby NoT,,-Sc: ti.~, ~',';L-\7 [" t~,j0:'.:7 
dis~32 g;j2ld211dc'. Ddt ~3tO l'or s& viJt i:,'n l:~kll::-:n.j7? :::;ti."'...l:LrJ= :)O:~, !'::)-J<,~ 
en, :l.ltsL.. undJr 8n slilgs prot,3ksjo{l, Gi'Jnttl;:;;YS ODpl_YC311;J'c:,'~' iilc_',,3G',_,]ord,_ 
sjøavtalen s2lv førte! ti,l b::-:GydniniSf;J'ul10 ov,,::rv.Jiel_f'::3r i_ :'IlJre '::u.(l, 
sarlig l'ys1zlifHlj 0t: Sv,-nigco, 

g. !~k~t noyS':z,' foll{ med Cl, ts ~.,tc:(t.ino: vil.j,,J 8t.L~r S'L (:;: 1)=-C'C-:.Y':;~:' 
b~"vclJ seg i.Yit2rYJ:ls,jor"11t b'l.r'" 'v.:'cl L't-Ts'rirLnsipDero J~ ::;;i::.1." ~(j.12 J '" 

dets tvist.:'r avp:jør2s v,~d Y'~'t(:sDrv'v~~, Llzk.:.' v_<l Ti3ktp~'c~-_,c ~i)t ,<:"L~~":' 
forho1cl_' s,::;:~ StJ-,-"l10::t nøYlY llt O,r~ l:Tv:"ylc?n ~:i pli"8;' fe! '3;T":1'Y)r+,~,---I,:,~, 
opportuni.L'f.s.~llolcllling oVc'rfor ,~n6r:, Tr clt2Y 80!:1 v"cr i V:yt.,," :::1 '['o'L L.~il{:{ 
so:n bl? ført her bo"r:tti~~'c't JOg Tyc:;l{l"!r~t'l til,cnklC::f!-? ;-lut ~[0j't-:_' :'0),',1-<:,::' 

:." il.Vv:."yge :lYlEr~'p frn V2s'tr:l,::k-12n<..:o pc. Ty~::;kl'lr,Cl OV2r SIon!,:'. D, t-,' ,7> r-;C:Ci, .. 

synli.g ;lt Stoyting:tf:) b:",vis~'i~l1pt Oilllt Tyskl~mc1 belc/c.l::> ~:c11;J1Yl ~ t c,:l,.c:= 
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x) 

mot ~Org2 h~r virk?t ffi?d til stortir:?ts beslutning o~ & i~ngt en fre
delig o~J~in§ m?G ?ysklrrd, Clerpom ~~t vtla~ forh~~a12 ~2a a~n regj?ring 
som storttrg?t godkjente. 

10. Den ?~,. -::S.l ;-'lq utt'C11t2 Lloyd -}eorge t ?t m::mor"lndum pt Ver·
s:'l1.11?skonf2T"'1l's:?n: tlUr?ttf2rdi.g~:?t tr'1:nfet igjeny;em i sei2rer:s tim:;>, 
V1. 1 cl.ld ri bl i glemt. e 112 r ti.lg{ tt. Av Cl i sc:;:;> grunne 2 r j c"g pb. det s'k8T
pest2 imot pt f12~e tyskere 2nD strengt n0jv~naig blir berøvet tys'k 
styre og underlRgt en ~nnen nrsjon. J~g k~n ikk? forestille meg noen 
sterkere grunn ti.l en komm2nCl: "kri.2 erm '1.t deT tvsk~:. fOl'k, som uten 
tvil hnr vist seg S0m :on '1V v"'rcl ~r; kr:Cl ftigst2 r~s2r, skC11 bli omgitt 
8V ~t Antall mindre strter, ~v hvilke flere b~st~r AV folk som i'kke 
tidlig2re hsr klJF,let set-',-e ODP ?n c:;t<:bi.l F'gj·:,rir:g, men omfC'tt·er be-· 
tydlige tyske befolkni.ngslpg, c:;o~ kr?v~r foreni.ng m2d fearel~ndet. 
Den polske kommisjons forc:;l~g am L st'lle ~,1 million tyskere under 
oppsync:.v et folk mel ~~,Fnen r?ligioYJ, O? sam i"kke noer g"lng i løps>t RV 
sin historie h8r vist eVDe til i.L. st:yre ?>?g sel'\.7, mt. etter mtn vurdering 
lede ti l en ny 'krig i 0st·-3uropa." 

IL 
sto:rJ;inR:'! gR i 31 V2rum :[~gj_~iE!g.:?n...l2_L l.~gg 9J.ll_li~fqX.t~2:.nd 1.~._m2d .T;vs~lA.nd 
om "._:f!~d..::!.lig. g!?_~i.I]E~ .oL_7P~7~h_\7.~J::'=~:". E·~t:i.~~g.i-'.1rS~!g __ RJ.Qrg0 k3.n lJ!.~:Y_? . sin 
suve~2~];._t:.;'1!.:.. st .. d. y:r. 11':Ji5, s. l·-j. ot:; 2 l 4-5., s. 7~5·-75). 

1. I st. d.nT. 1/194-5, s. 21 utt.zl.ler storting2ts pr2sidc3nt .• 
skep: "Dat 'k,7,n ikka være tvilsomt cl,t· i d2n situasjon som foral§. var 
Stortingat dat høY2sta og 2n2sta organ for folkesuvdrdniteten. Det var 
såv31 d2ts ratt som d.c,ts pli'kt Il t:1. Rvgjørels,-~n i dan kritis'ka stil
ling som 18nd2t VilT i. Det ble, sG. vidt pr3sid2ntskpp2t 'kjenner til 
her i landet iklz,," frn noe hold gjort gj~"ld2nde n02n oppf8tning i strid 
m3d d3tt? Il 

2. Regjeringen ~Tyg 'lrdsvold baad~" und2r stortingets trontFlle
de bntt i l g-::S62rklcsrt, at a ~on VilT "oppm2rksom p§. d en spente interne' sj 0-
n8.1e sttu8.sjon, men'l.t hO'le l2detrsd?nj,c'r og må være, 8.t Norge hv?:rken 
k c1Yl føre en l,,"'r vil føre krig Ii •. _ D-.>t v r?n 2r'k1æring til 8112 RndT8 
stpter om (it Norge vtl.:1e innt8. d.n pns-'ive n0yi~r~lit?ts holdning,iklze 
forplikte seg ti l 'lea mrkt å Rvverge kr2nk?ls2 'iV sin nøytr'llitet. I 
S'lmSV"lT dermed besluttet stort ing'?t 1'2d ru stni ng, henimot RV Y1J S tning. 
DR tyske tropper 9.4-.1 0 !0 h8dde bes9tt J2 vi~tigste steder i N~rge, 
sendte regjeringen et te1egr q m til ( cl n tyske sena2m~nn gjennem) 
i'~QP~ais.jon~sj;d' Jobfltm~Ss~u:" J3~J" l)':-ill ~t·r",~f' ~dd~1e a~nde'nwl1ne'n a.t 

x 11'0'1' NorgeS ~ot~j 
utenrikspolitikk I det f01g~nde henvises til StortinQsBok nr. l fOT 

lq4-5 over-<'lt hvor ikKe noe ,'1.n'~·?t, doklJ:I1ent er YJE~VDt.. Alle 
lJth.?velser er i.'jor+. ll2r, når det ilz"ke uttrykk?lig sies 
nt dokumentet sel,7 t~r lJt]l?v c t :1 i 'inført2n Det sist.e 
er gjort 0V St.ortir3~dok nr. 0 for 1~t5, sid2 7~0,sp. 2, 
:~yg 3:lTd sv o' .1 s t ci le: ~~? 1_2~ Qill ._~_~~_ .. !1OY:::; lz~ r?g j 2 ringa n må 
;Sti ove!.-1-__ :?\L~LiE:~~d=" __ !' DeT i 1 ig[::"r d 'l '1nt.yd?t "I.t B enne mu
lighet b~t0d yttergr?nsen RV hVR regjering?n kunne til
l:·j.t,~l sag med bi b:: ho'..J (lV sin mYIJd ighe t. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



r2gj 8Yin?,On TIL fOY:21,?CC 2r :=;p"'y c;m:: l ,:ot O:n ll1':l2rY ,r:J 1 t ng !':led tyske? mYTI~ 
diqheter OQ fY?l li2 oTjni~2 for s+o:rttr~-t. ~-l ~i 2nd21i~ Rv~r Rent i c ~ ~ - _, c 
aft·en el1ey tt,Jli;: trr.oy:?:-. ?OT 11 B?t+er i ~'?1' 'ffiti:3n sr:'ysniY':: iz,,:np." 
l:l°'l-S s. 2. ~ -

~. StOyti r g2t boldt ~pte Ci. 1.1~to nL H~!':lgT kl. 1~ og p& ~lv2-
rum ~l.~l.to ~RegjeYiTJ:n vsr t~lR~~~? v03 b?3~- m0t?r. Det bl~ besluttet 
ett2Y T2e:-:jeriy{:ssjefen;:; f"rslr'G ~+ 3-r sl,z"l;l(l,? for}pnd12s me'3 d?n tysize 
send::n':-:rin o:n pL rrvilKe b=-tii'§E2 l ser Eor;;e k1Jn~l? iJt0ve sin suverenitet, og 
Lykke Mowinckel o~ Sundby ble v F lgt ttl t fort~nd12 pL Stortingets vegne 
SRmm?n med Kott om en fyedelig oyani~g, li~e20:n D~n:n~yks. Bare dersom 
det skulde vise seg 'lt Tyskl:-:nd ikKe vilde foy():n:dle ræd o.:'TI regjering 
som stortin~et hpdde godkjent, Nyg 0YdsvolJs yegjeYing, skulde foyhand
lingene eWbyytes. Stoytine;ets flJ~lmctKt til foYh.:1ndling VEjr et pålegg t,il 
yagj2Yingc."n om & seke foysttelse m2d Tyskl>nd. Presidenten erklærte: 
"Vi hs.p-3r sikkert :111a at d",t vil C:ii. slik ::-:.t dissa fOYhEmdlingar kommeT 
i g21.ng oe; :'lt Stoytingat f:lea Cc" innsk}-~~llkningey som måtte bli en følge av 
situasjonen lem fortscd~te & gjøye sin gjerning_" ••• Og senere: "omtrent 
Ps, s"m'IJe ill"~'te som y~GJ' COrLll~". ()-r Yl' kcd'-'- l' D"~n'n·"y'~ " . 1..'" .l. (..N .J .... 'c \"., ' ''c C )..~ t. ··c :... L.1. ~ K... 

4. "Hvis dat skulde Vi:S8 sag il,t det VC"tT umulig for denne 
yegjeying SOll'. VRT :cmaets lovlige regjc';ring å komrr.2 i kontakt ;neo ;npktha
verne i øyeblikket," skuld·:; Y2&;j2rirg:::n få 2.n ny fu~lmakt, ·n2.mlig " til 
å vaTeta rik2.ts int'2resfler og treffe d2. C=J"vgj øyels~"r og b2føyelser på 
stoytingets og yegjering2ns '1?gne som må ansees for påkr2vet n.v h:nsyn 
til loDdets sikkeyh~)t or: fY3mtid." ~ Det ble ikk:~ voi.ert Ovey dette siste 
forsl::l€ om også en slik~ flJlllla"kt for regj2Yin[2r:, s'-mTIsynligvis foYdi det 
føy st måtte" vi se fl:g om d et bl'~ bruk foy en sl i1z f1JllmC"1zt, nur fullmAkt 
nr. l til å forllnrdle om fyed-?lie; OTJni.ng med l'ysl:1"lnd pL likn2na.e måte 
som DanmC1rk, hadcl:? vært b2nytt::,t. ~. 1.19·1.') s. 2~""l. 

5. 10.4.19'10 bl? forh 1 i rg iTmlea et mellem de norske repre~ 
sentanter og den tyske nenCJ""m,3YIX' ur. }3:r1=l.u2r.HnIl kyevet (l,t 11Jisling skulde 
overta Tegjeringen. Det f0yte ril ~lt fOYfHl1,Jling ble avbrutt ( Se 4). 
Men d agen etter - altså 

h. 11.i.ll:j40 kom k8pt-ein IrgEDfl SOrL representant for Quisling 
til regjeringen og meddelte 8t ~lisling tr 0 1zk seg tilbAke frn kandida~ 
turen,hvis regjeri1\::en ','i lJe fort-leiT'ene O'?(J Tvr3kland. Iygensopplys r at 
r?gjeringen'tiller i3'?g lt",lt Efvvisence: ~en hpdCle fb.tt <- uri1,ztL~'e -
erklæTingey fr Q VestmAktenes g0~nnat?r om sterke tropney som tlldels 
811e red"; sk u 1('1 e være l::'l;1d S:itt Oe8Vf'~ pre k"1mpen. Dt sse ge SC'i11d ter flJlg
te kongen og r'?gjeringen overAl~. 

7. Den l~.t.l~'l-o trRkk ~Ji~ling G?g definii'ivt tilb G ke fra 
stillingen som minist?rsjef. 

8. 16. i.l~~oh:~y:v?ndte pC-ic;l Berg sec etter Elnr:o::.1ning ElV den 
tyske sendemnnn til kongen m?d oppfo~]Ying til & ta for~o~alingene opp 
igJc~n: "Tyslz2rne V'1Y no villig t.il ~ fY·:'Jf:ille krwet om at '~nisling skul~ 
ae Vetre statsminist~?r." D,~t· r;:led(L~l~~T sl-cytingets presidentskEip s. 4. "Il2t 
lyktes imid12rtid ikke li %om:L~ i foyb~l1(L;'lf;e m::cJ kOTlfZSn 21lsr reg4er~ >''J.-c _~_ 

en, sem da var r:;ist fya. ~lv.:::rum"" si;;;;}' pT?sid,:mtsk:l}Jet. LYIen Paa~!.. Bert;; 
var kommet i foybind 2182 m~'Ci kongen og kongen ltvslo oppfoYclringen fra 
d~:lTI tyske minist2T g;jeLnam lJ:'rg ttl Y2gjsring8D om å gjenoppta forhand-
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lingene. PresidentskC'1p?ts siterte meda elelse synes derfo:r å bety 

. a. at sto:rtinget ha:r gjort forsøk gjennem p:residentskapetp~å 
komme i fo:rbindelse med regjeringen etter dets avslag på det tyske fOT-

Oj slag om å gjenoppta forhandlingene., . 
b. stortinget hClr ventet elt regjeringen no, d,a Quislings kandi

datu:r var bortfalt og de:rmed d'?n eneste hindring for forh9ndlinger, som 
stortinget h9dde godtatt, selv skulde gjenoppta d? Clvb:rutte forhandling
e:r, som stortinget had,a? pålagt regjeringen. 

Q • .!f.:-:-gjeringen har imid lertid i1zke fulgt stortinflets pålegg, 
og det ser ut som om regjeringen ikke hflr ønsket Cl.t forhandlingene skllVle 
komme istand. og krig med Tyskland unngtes., skj ønt en ikke kunde være i 
tvil om at d?t var stortingets vilje. Det bør noteres fI.t stortingets p:re-
sid~nt ,MClgn:J s Nilssen, bodd e i Oslo. . ' 

Stortinget VClT no oppløst og derfor avskåret frEi. å kreVe forhand
linger opptatt.Det skulda heller ikke væra nødvendig, fullmakten i 31va
rumrum var et enstammig pålegg til regjeringen, og den hClr fullt. ut visst 
om dat •. Det kon tankas at regjeringen hRY sett litt for. fritt på,situasjon
en og har mc:nt å h8. friera hander enn si~oytingat hadcle Villet,. ~,~:--"j 
l).å da st.ortlnsata i medlemmar v E.\T spredt og skulde avvente regJ er:\;ng~ 
ansil . .:lk<.:illij·l~:~.))ot naad,e vært anledning for regjeringen v~d ove,rgi~ 
velsen å.bet-inge seg personLig frihet og andre innrømmelser, som skikk og 
bruk ar •. Dene;. avreise fra landet skapte nye sture vanskeligheter for,Worge, 
Det ser ut som om regjeringen ikke ønsket Gi møte stortinget igjen og' cV legg, 
regnskap. Ill.. . 
Sto:r:~inget ga regj <n.:i:Qg~!l..!.:..ill(1telsre _1:.3.1 L d~J§Q~~skl9.l1d. ikke. vilde for
hcmq.le med stortinget~ godk~nta r2gjering .lf.Yg.?La!.d SVo~~_!~ise til . 
Sverige} men i~ke til å r2.if:'~:.._:ti}."'po~_ . .<2~Y12t·_l~nd. . '" 

. . l. I en nylig utkomm2t bol<:: ~v NygClC,rc1 svold' erklærer han som 
innledning at regjeringen har fått sin .nyndlgbet til å virke som regjering 
fra London i den flJllme.kt, som dan fikk i 3lverum til også "fra et frem
med lrold ll å representere stortinget. Stat.sministeren busker her feil: 

"'2. I 'møte på HamAE. erklærte Nyg.:'l'lyasvoldselv 1"'t "Regjeri l1gen 
muligens kunde bli presset mot øst", og "tilslutt inn i S'veri;ge!" Og i 
El verum: tI Sel y om d8n norakt.:._re€jeri1JL!ll3_gfLQver~_.py§..rige L så få:r Vi 
forsøke å holde regjeringsnA.vnet oppell. ( St. d. ?-4-5 , s0746 og '750h 

NOe annet sted ble ikke -:c'}evnt. PV rw.ID eller noe-n 9~nnEfn .. 
PåHClIDPr uttalte H'lmbro:!lN{,':,y stoTtingets -presideIlt i sAtriråd 

med r.~gjeY1:nEen pnbefnlte HamE1Y som sl~ecl.,t for oss, VAT d?t også med 
den tanke Elt mem KlJnd? eV8kuere og sette over" ( ti.l Sverige) .. Hamb:ro 

x) har altså selv vært med nå åi7elge/det gunstigste stedfo:r regjeringens 
eventlJelle fhlkt. . Hpn 'sleT via ere: "Som stfltsmi nisteren VClr 
inne på,~ hvis det skulda Vise seg umulig for denne regjering, som er 
lroldets lovlige regjering å korr.me i d'?n kontnkt. bvori den sklJlde komme 
med makthaverne i øyeblikket, h:,r den åpen den Eldg[lng å bevare regj er·-
i~gen, SelVb&F'ede~!~~ttr i t~a~mea. lk:-na~ "~ R~m~~gr<9ve:ri~ecf b St.atsroi-
mosteren hRY/ nevnt, . mbr~l't s~nR~8°·m~a.rNyga~Y-C1siV1j1.filEtla:r '\}a-l~tt HarnaJ1' 
som regjeringens og stortir~ats møtested, fordi byan lå så bekvamt til 
for flukt ti l svariga. Og a.2t.i~a skj 3r i umiddelbar forbindelse med at 
Harnbrotaler om å evakuere til" at fr2m:n2.d land'.~ Der har altså ikke vært 
minste tvil i stortinget om at det V[\.J' det nøytrale Svarige som Var men-'C 
med det fr20mede land,og det kan visstnok erklæres som nokså utvllsomt 

x) Hamar som 
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at stortinget beller ikke vilde ba tillatt ragjeringen å dra ovar til 
noe anne t land, fremfor Ell t ikke ti l okkupantans motpf\.l't. 

B~de fra regjeringssjefens og fra president.ens side var stor
tinget således meddelt at dat VAT hensikten at det skulde sluttes forlik 
med Tyskland dersom Tyskland vi lda forhcmdle med regjeringen Nygaru-dsvold, 

# og at der hClJ'"2- bvis Tyskland. vilde. avslå slika forhandlinger skulde 
være adgang for regjeringen til å dra til Sverige som tilfluktssted. 
Det fremgar ogs~ aV det klAre standpunkt stortinget inntok straks fra 
kapitu18sj~nen aV. . 

gtorti.!!R.~.1-.bar_j._~~~ .. EJtt .. ·re.&ie~j.ng~nJ!Ygaar~~Y..91d .f2?llmakt til å r?pr~::. 
sentere storti.nget~._0.'y_na ighet, o a,rsom ':ry~klal]SL'yj..lo ~.1.orbandl~ed regjer
ingen_ 

Det h[1.T ikke vært nntY00t.· &7 stortiY1get eller for stortinget 
at regjering:?n Nygaard sv old skuloe kunne hR fullmakt til @J, representere 
stortinget.s myndighet t·i l tross for At TysKland vAr villig til å slutte 
forlik med.Tegjeringen Nygfl.8rdsvold slik som stortinget forlangte_ Hel
ler ikke at det skulde væTe adgang for regjeringen NygA.8rdsvold' til å ' 
styre Norge fra det krigførende London, mens Norge VAr okkupert fra dets 
motpArt Berlin. Det, er heller ikke no.? som helst tegn på at stortinget 
h8r ment At regjeringen sk1.1lo 2 kunne nytte oecn psståtte fullmakt til å 
represantere stortinget etter oet øyeblikkdc1. stortinget kunde tre sam
men igjen. Det ble uttrykkel ig nevnt:' i 31V2rum A.t g:runnen til at spørs
målet omen ny fullmakt for regjeringen, nemlig til fl representere stor
tinget dersom TysklAnd nektet å forhcmd le med regjeringen, VAr den at 

\ krigstil~tr:.~..?_ep.ku_nd~~ gj_ør_E~.et:...1~mlJl.igf.9X .. stoLti~et~.re sam~ Når 
det ble mlJhg for storTinget il tre s2mmen, vi ld e fullmAkten al tsåA.uto
matisk f8.lle bort. Det vpr også stortingets st[1ndpl.lnkt straks ved kflpitu-
lasjonen. ~ 

Den 16.6.1 94-0 vedtok oc~ Dorske forhandlere at man vi lde "ta 
den fulle konsekveDs av at kongeYJ og regjeringen h8r forlatt lendet",
og prc>sidentskapet foreslår ph Norges vegne for Reichskommissar. på Tysk
lands vegne: "Da regjeringen ved il forlelt.::' lElTIdet er satt ut RV stand 
til å administrere riket~ og kongen under d2. rådende forhold er avskåret 
fra å utøve de funksjoner som forfatningen har p&lagt kongem0xten, fin
ner stortinget det & være· sin pLikt ( 17: 6: "mot landet og fOlket") å opp
nevne at riksråd, som overt,u disse fm:,kf,jonar" ( s,6,2) •. 

. 17/6: "De nor sk.:'! f orb filld 12. re var 2nige om R"t d:m fullmakt 
Regjeringen hfl.c1.de fått 8,.v stortingat de:l1 9.4-.194-0 kune.e bortfRlle eller 
annulleres," ( s. 6 ,11). . 

Stortingets pyc>sidemtskap vil foreh:gg·2 for stortinget forslag 
om å fatte sådant vedtak: 

. a. "Den fullmakt som ble gi tt regjering?n NygaElr<lsvold i møte 9.4-.4-0 
'til å gj øre alt som var påkrevat for landet, 2rklære.s uvirksom frA. den 
dag da r61gjeriDg61n SAmm0n m:>a konaen forlot lRndet. " 

V.' 
St o ~t ing et y ~2,!:9 ~_g ~~.~_ 19~1\. of~} 2. ~.§.~J2.:~e I!ll>~!. ....l.2.4..<?_.J?E ~ sid e nt

·ska:gets f9ri?1~ 
'·1. Den 10. og 11. september 1 S4.o vedtok stortinget m9d 96 mot 34-

st. ved . votering i p~.rtigrlJpp2r preflid·?ntskf1pets forslag 
a. den fullmr-I.kt som blE~ gitt r~gjeringen Nygn,nrasvold i møte 9~4-.4.0 til 
fl gj øre 8lt som VRr p&krE'vet for land?t, er uvirksom, . 
E.. regjeringen Nygs.9.rdsvold k~;V' ikke l'?ngeT godkjennes som Norges regjer-
ing. 
2:.- Da kongen er utenfor land et·s grenser, er hAn ute aV stand til å ut
øve sine forfCltningsmessige funksjonero 
d. Administrc,sj onsrådet op-pløses og et Tivsråa overt8)" regjeringens for
Tetninger og kongens. St" a.l. 1 '14..5, s. 7··· 8. 
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2. 1 '). Ci. l~+o s1z1)13 'Jr. Delbr!1~5"2 7 S0ffi tl3dJe f0rt· fortlpnd·-
lingene foy R'~ L,ise ti.l Berlin 0[" 1-]'eff\.-, :Htler. H~n ba stortingets 
presid _'r:s1zap OD 211 s1zri ftlif.I ,="y1z1sri."g (-~rg~"2rj' stortirsz2t-.s stpnd~ 
pun1zt. Presid'rts1z,:n:,et :re; d2-r:. Den -:or ,:-,vf 0 tt=t i ". 3.7."11; i tt: 

"StOyti.-r'gt'o; O;Y.-=sidert",k"r ;'0,Y ',1"(3 '1"0::ys0',<:e1s2r i stOyting2ts 
pcTtigrnJner f0,otsl;j,tt :~.t Jet 2Y ensteonig vi.lje ti.l s8ffiFirbeid 
mcd o1z~<1]pc1Ylt2n." ( Sei fclse:; de.2vllt,? pktr. i nytt avsnitt i 
st.d-. l, s.7- Q :" D?l-; fullrL,'.,:t. som ble gitt Yo'gj2Yingen NygEl.AYds
',,Told, Jlv.:.~ruQ c. +.4.0, er uvirk~,om. Il 

:' Ragj-:;rir'€-:3n.IJyg:t'Hdsvold k~=:n ikke lenger god1zjennes som 
l'JOygas r2gJ2.Ylxg", o. s.-v. 

3. D.OLlk' c'rkla::rirg b,:"tcu alt-sL ~lt storti:ng~"t 
a. va o_!ok,~_(::.y::'i s:a ... ~ ~lrv -:3 ! __ 5..!_t~o_tj.J?_t?!·I.:9-__ .i_fo!_0g,ld t iJ_~ Y.§.~J ~nd L::' 

-3n stat k,lD -lkk.::; erKlærc: il vi 112 ~);:-;E',?,.Y"o3ick m2d en emnen st.at og dog 
føre krig imot d?n. 

b. .310 fast h.t fl~ 11oa1zta n Jr ei -~l VeYUffi 0.11-3 rede -yar opphørt, o-

" ar uviy'Ksom". 
:";r'Klærtngen VO'lY s~,l:d:f) ."n tI-<-llt,,:;ntis1z" fortol1zning av hva 

fullffi3.ktaæ i 31v~~Yllm h,lT gtHt ut p~~ og celt.sG. hvor deL"?.:; begrensning 
gik1z. 

~a det. hAr rådet stO~0 mi~forst~21ser og uklarheter om stor
ting2ts f1Jllmfl1zt2yril r:'fjeriY'~~2r:1 t ~lverum, s1zal OiS~2 flJllmR1z J,:er her 
m~d konsekvensen ?v deres beprensning,Stortingets beslutning RV l?g.~o, 
at ter frewl12i,72 s. 

Stortinget li c1T pi tt r22'j:(l}r~gen bnr:? en ube tingei~ full.rJ.fl1zt der, 
nemlig ti.l li fort!.TnC11,:" ffi:O Tvs1<::l<~r,a}fb ,:;l'xt-t-·,:! avtr'lle om en fr':'o clig ordning, 
li1z Tyskl pno s ffied Dc=;nmpr1z. ,Stort -i. rl~z::' ts b c '~l'1tnt ng RV 12. CJ. 4-0 gj eno-pptok 
dattc> stortinget:'; st,::ndT!llTkt. Cc gikk Tt 1;2.. å mtnne om at fullm8.1zten i 
31varum hadde ps'lpgt reg.j2rtr::-:e,1 re;. 21 1.Jtte " freåel,ig ordning" med Tys1z~ 
lAnd, d.v.s. gjenopprette aeD n0ytr~1~tet, Horn st.oyttrget ved hver anled
Iling hClc1c1" o-"81utt·:"l, i. hoC'Le ~"r';lJnClYc>t, 02 som r,,""gjertngell selv h"doe be~ 
1z;jent seg ttl, men3ltsL t1zl~e l!""Jlc-" ~c:,Q-j-.boldt tro~'3s I 1.l11m81zl,ens Iflpnd8t. 
Dern2[-')t 1'J9d0:' stortil1;::f t- i~l vr1Jffi gtlt Tegjering,:"n c'Yl ~ettr'_~!. fullmRkt, 
nemlig til~:;. ropYE'So?l:tere sl-ortirEets mynJifrJ?t dersom l'ySlzlcmd i1z1z2 vil-· 
de forh:-n:'dle med r2gjerirgen. Den f' lJlloc,kt V',Y no borif::lt: Den v,,:r alt-
sti gitt r-?E'J~'Tir:geI b,'r~o llYY],y de1:~ l1+·tr',kkelt[ze beti-ogel::::e Elt T'.,'s1z1rmcL 
ikk2 vi..lll? forhn,.1~JClle med dert r~f.t;j2yt :~orE st'Ortillt7et rmerl.::j2Ylte. Altså 
at skylo2n for 'tt d:~ t~'k:--; kom iLl fJ-:,Ll'j,f:~ o:rJntrlC m2d 'Tysk-i:and; 16. hos 
Tysk1:u~d s,::'lv. ~rt slik t."I31-= v~;3rirJ([I vi.-~i12 jo {;:m 1 ig be-ty 8.t Tvsk1Emd vilde 
bec;t"mm'-" 11v.::;rn d -'Y sk,-l -l·' 7(fY~ y~"cr-i :n-tv-,·:? -L ;'1"0)'0,-" 0 17 s': 'L,-'a S 'lliS"'tt"" NorD;:; 1._ _ I '-' '- , '. ~ ".A ~ ...... .- '.~ • c:..:: '() '" - l. ~ C . ~- _ c '- c.: ~ I..-N v'. . .' -' '-" c '-' 

f 'r<) "'t~lll"{'l'" O"ffi '~l'-'::>Y"''''l- c·t:',+ lT'I-,-"~-lr,,o-j' ~7-1r d' ,yt l'VIT:O r"to--,J..l-r·;::1;"-+-~ m"'n~r'g ~ ,"-, ~.:J'.L .Jf::; l..~C .. j.."J,A\ ...... .....-J ;...) '_ •. ~'."l / .. J..L.LiJ..' \I, \_," .,1')...'-' W' ..... J", JC···L.;::j HJ.~ L:..r Gl, 

gi r.Jgjarir1g2n fullmakt til f:i21v ~l u:nnl'-:t~ c, oppt::i. diss,j f'o~rhEH1dlinger, 
n:.:...r dar ikk:e fr':'1 ty~,:;k sid~~ Yc'i3t~~S i~1.L(3riT;g: Dan 2n.ssta hindring som Vc-U' 

nevnt i stortingsmøt2.Xi2 p;j. IfiFT og ~lv~rum V:l.T d,~"t, punkt at Tysk:lanrl 
skuld...; ewslCc å forh:3.ndl( :L2(1 Cl.'11 ::)1J JYt.:i.Ji§:<3i .1 Cllgte T..-:;gj"oring Nygac-rdsvold. 
Men Tysk1[-md hadCle; al\-:}3iJ. ~llL'~~3C1: Cl r dft",or C:-Ll~ dc'tt.~-'! 1zrav frA tysk side 
h aad _~ vist sog fl være til hi nu_c' y fCT.Jn fr:::d:; l tg ordning; fr af"ll t dO" t , 
aEl '::-uuislirg s,-~nc1te IrgcJm, '~il, r2.cj~'r~-jif"nJ rek J bL~d om Hi". ban -~rak1-: S0g 
t;tlb:="K.;!c D..-:'t var cjort i forf,:t.::c,"'ls:? o,a Tvs1-~1,lY1d, n2tto-p forai QuisliYlg 
bnTe sik1~::t ps. nødv:TlcJtElpten<v ~ CL g~j,·norpr.:"tt::d: 1':OTE'2S noytn=l.lit2t 
som radning:n fr~ 2n h~p10s krig b2r. 
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D\..:,rnæsT b-d~e flll~:-G,,'''::~7-r: t ::-,r?r,ffi ik1.z:f (:it~ r-'gj,-'ri'T-?n 
fribr. v til L rc:ise til et :':::c Y1 et l,-'-'-J elYl SV2r'~_ge ~ ~ c:.t ~""(:ll :;00 r-?g:2~ 
ringssj2feD s21v 'n?dJ:o ::Higitt S0ffi 3ei el':,st2 tco:'',z'gl2 ti-1Tl1J1ztss:~?6 "Ol' 

r~gj2riY["?D, oC som den k'1"( i verst:o f'-ll_ tqrc1? S"" "::i!- rZJt til "s-
tEi oVer til. Il 

c. Stortirg~ts ~rklari~g ?V l-.S. i o beted ogs~ at dat oppsa 
Logj~orin;er( :\Jygc:.:-,rdsvold ovarensst,,':TLi,er:d2 ITL"d det ,~rm2t punkt av sine 
v2dtnk dc1.gJn forut:" :h;egj~:.rint::2n l~yg,'1,(-,rasvold k:m ikk2 lenger goJ~ 
kjem:e s som Norga s r ;;rg:jering. I; l!~ d.\gar forut h::1.dcl~' ri2mlig kongen på 
egne og r egjarin8el's vagl'''' hold t " n Ltd i otala ,sora fr eæhold t Ett Il Norge s 
frih8t var ::lvh,-)ngi~:t (lV 3n3l,"Lnds s2ir". Dat var altss. Jn o-t-,pfordring til 
norske borgere orE:l S,-'IIwYbeid2 TI~?cJ 3nglaY:d ITlot TysklEmcL r,;:?::,- stortinY2t 
avviste korlgens oppfordring, dat'-'vi la0s-f)m-8.Y63rcra-·-m~,-a:---ci'k\zupEillt\;.)n oV2r.~ 
ansstemmende med folk2ret~ens b2st~~~alsay om k~pitulasjon og okkup2sjon. 

Dat betød ikk2 qt Norga sk01de d21ta i krig på tysk sida, m2n dat b3tee 
elt stoyting:>t i Snffi:T"O grnd a,v'l'ist,~, S. d21tn på 2.ng,:"18k sice og vilda foy,--

holde seg ette'Y folk,'r2tt, om stillLng..:n for okkur2Tt; s+·::d: SOi-:'l haGde o/2.T

gitt\Ts~g~Denl1a.9t l~lo h9dd2 Nor22 r~tifis2yt den ide 1Ia~g2rko~v2nsjon 
ru~' d K.r le ,)J 2 g ~,me I! .-3 l" c. • 

VI. 

Norg,2 var iKke i krip: m:>d rl'vskl,n~d freI kppitlJl f sjOYJ2l1 -LO, 1'1):li 1'=)40, 
__ ,,_~, ________ ._' ________ ~~ ....... ___ .... _ .... ____ • ___ ,~ __ • -"' __ ._,. __ ~ __ • ___ ~..-..~'-'-~~-~. u .... _,_.,~ .. _~_,_ ... ,-~-~ -~- - ... ~.>- ~.' - _ • ...--'~ .... ~ •• <., ~- - .. 

OR; d2.r er ikk? seridt noen ny uttrykk:=>lig krigs?rj,ns:tin0~ fJ'Cl lfor,:ze n.::.('t ~ .. ~-"-- _ .... --------_ .. -_. __ .. ..--._- -~_ .. ----'- -"" ,._---_._-.. ----.. , -_._----~- ,-_.- ---,.-- ... -_.-- -'-"'- --'-
s -t:.0 r ~: i Y1P:~!.~ __ §'~I?,.Lyk k ~t ~:.L Yl?,.? n_ st ± 

3tt2r kApitulpsjonsaoku~ent:ot RV 10.G.10 frA nor3k sid? til 1y~c
l:=\nd har Norge overgit.t seg pf. b,?tirS?'lse:- om at elet eY](0 Of s:'(l:lde :T.::- J~ 
virke til ,.risse forf0ynirEzer i 0:OY' tvsk? 'krlgs foym~l.!_ C"2Y:0T ','2stmakt2-
ne. KEtpit1Jli:lsjonSaOklJment~t ble koni:yollEPrt, ~----v Nyg(l·~<;'"asvola:f.r· 'sLnisteT 
Lju'ngbe:rg of!. lltenriksmi'nistfr Koht, som lJYl.9;.,er_..-:coCl:. ve'} b2\'lso~~pt,<\~: i s"lken 
mot Schc1TIcke som vi.trer rwy rrkleTt ik\.: \:.0 il r1 n sett, JOkUd?lltat 5- :rC~1 
Kohts veCllzo:::tmlO'nd e C1ngis e11 vh:;:::o ~JsF:1;:eTt;~)t t e~~ina y-'l-ni:. ,',0' ;:- ,--:'2Y,. D'-, t2j' 
jo selvs8gt ~"'n tn"gisk kjenysgjernirg :=:t IjerscneJ som'-rditsr c-:g '~" r3p:r2~' 
sentere en si:pts vikt,igste intere~-;se, dens selvst.E:r,d-·lJ""l~~·<-, oi}: O'::'l1S hOJ'be~· 
res liv elleT dcd, iklzi? hGr en sikYi?re hl,lkomm?lse 1 (1_-':, \i1:::tigste '-mlig·~ 
gend\:? for vs.rt fO-Lk , Det fG.r oveYl~-t,- fe) cl omstole'ne ::ll,~::, Cl "iG~)e b'::':'"~'ers 
samvittighet oz h''LstorielJs dom~, tG :"3ti.llin[.' ttl e-:1 "'l8. "i-'rj(30mm-=>1'~3 
kj ensgje Yriing. 3tt.er k:rigsr~:gl?rn3rJtc:'ts 'JJ skcJ:l, en 'k.::rpit.u L8.S_jOl\ 'oC:-J-hcl'-:2S S::'1.::"':'--

vit.ti.ghatsfullt. fYilbe."ggd ,stC.2-T~"~t"t,,~'r_';) 4:: iJlIlr,rc'r' (1:.1 jc;.;:t~or0~'1l 
mellom t.o stat6Tc Dermed sv.::il fl~n:c:lt.ll@);2t3~:-o) oppher:. :;'6 ~::r_~vstllstanCl 
inntre mellom dem. Det. skjer uten h2rs,I D til o~ a2Y slutte~ avt~lo om 
fredsbetingelsene: Dc't. 3r pu. ddt. :r2L2 et.t';;T fOllz.c'Tet-t: at sl:Lk a7tale i1ck0 
cy nødv2ndig for e'et. fred skal in'1tr-o:;. IL=i.rilling .:':r vik~,igaJ-d uttrykk 
for v-i.lj -2 enn OTa, 'Qv-ilj':: n :f'L~, baCd ~~iJ2.r t,i l f'r ~:;Cl 3r avgj crand<3 i sl i·-
k<3 h 8.11d l inga r ) II"lzonklu d," ntc~ kj:::rsgj ~~r:cing" T, 11 Vc~ a L, cmmed a 'lmini str asj onf';'
rådet., og Si;) nar2 ~} tort.l Ylg ... -) t. s Dr,j sicl2:r, t,:::;k ap om ::~ in::;kn.l1.-=-" st. ort.irga t "0-' i"l 
forhan61 ing Ol:- fr.':; Cl s b2t in;'c!3U'3}Yj-" ( 1'),,6" lo) 11 ndd a o k;(Ur fint"," ~'1 ["i tt ti 11;:j ': Y'.'

~sTn--vi lj e-t,', ~--&-i~J-s1j~:l{t'~~-J::;'--~J;')r g.'::) f',UV2:r ,:' nih: t og å få ':! j 2noppr
i
3 t.t-at 

fy,:.Od21i...c:~ ordnine ~n2d NOT2':'. c~lts& O'/)plL-'V2. vo"c.dsti..lst<'1nCl3n o V,.:d Ei fø1_s:e 
(....... <.._ c.... I -/ 

dc:'1:1rJe 01ypfordril:g bacJa 2 s'f,ort-LE2ts Tlr:'f\io :'Jnh,k2Lp eg stor t:ing2t git.t. 
ti.lkj2nn~ at. ?Ton:r2s 110V2st':-' ~':()nst,i'~-.lJSjor'.o'll~' rnyrdLs~li2tc":r 112L'lde SP-JErn::> 
vilje." til fr?d~::;or'JnLn;Zv so~ Ok~(11Ixor,t-,n. ~ 
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Londonr~gj eringens p&stand . om At .storting?t: vpr. tvung'et" og d~t,s'bE' S,Lpt
ningel: derfor ikke'· forpli1{tend2.· 

. Den nevnta innvending er kompromi tte.rende. For d,;ot første ka1l .. 
innsigalsen'om at stortingat VAr tvunget ikke gjøres gjeldandat-iv'dc?n 
bortreista ragjaring, men bara av d,"m som e>r blitt tvunget ,stortinget; 
og dan kAn bara rettas mot; de-n som tvingar, - ikke mot ',den som.ramme~s . 
av. tvangs'situasjonan, man ikke gjørinnsigalsen gjeldenda .. ,M~.n.~:regj~:ring. 
en må ha ovars.ett at de'n oppgav'e som skulda løses vW" å skaf.fe ·,Q.2t nor~ 
ske folk at styre som kunda fora stå deoppgavar regjeringan og kongan'! 
hadda forlatt.· Ddt var tItvingend e nødvendig" allarede da regjeringe"n'<:>g 
kongen forlot hovedstaden, derfor ble administrasjonsrådet dan,g~ts,,>:,·. 
oppnevnt, og dat ble ikke mindre nødv2ndig, da myndigha.tene for·l:Q.t.:i~: 
hale landat. Datta bla også uttalt av presidentskapet og den nnrsk:e.; . 
forhandlingskomite straks da forhandlingene med okkupantenbegynt~,,;,:. 
etter kApitulasjonen. Omtrent alle ds hr-mdl inger nor skeborge re>~.:r::'b}');-tt 
anklaget for å ha forbrutt seg politisk Ved ,ar forårsaket aVc,I;~Il:$,!i..;~V'f· 
asj on som oppsto ved at regjeringen og kongen forlot sine' oppg~\T~:r.·:i~~:.\.· 
landet. Da disse oppgP:v?r måtte løses, matte d~r altså skapasen,n;ypt~:-" 
ning og ansettes 'hoat>, som kunde fq;restå den .. Dersom da avr'eiste,'*YP<1,Jgf 
heter V('lr ·bli tt i lal1det eller 'var vend t tilba~eti 1 sirie, oppga.vet;I.:~:ii-a:n.i. 
d.at, .vi ld.e Alle dis$E"ulykker fo:r .. Norge værtuimgå tt.De·"t-; SE':r·llutf$.Q~)?"Jl,l 
mynd igbeter som forlA.ter sine oppgaver i et land, skal ansee ~.:fot/if:::re;~ 
pl"esentere dem, mens de personer somforsøk8r å løSe de forsørof.e,.;;oPl?f.t'i' 
gA.ver, derved fJør, seg skyldig i 2t str ('l.ffbA:r't forhold.···Hvis. , d2t i il{l{f .. '·' 
skal Være meningen, eller hvis det skal være mertiYlgen,bør man d ogVE'~l .. 
få særlige rettsbe stemm21ser om'd et, og helst; internAsj-onale. ....<.,/<:.:. 

Etter pr il1E'ippet: for rettsoppfAtning nu i' si'vi liserte . stater.:~.im 
den som ved å . Sllikte.sine.oppgC:l'ver fremkAller en ulykke " .ikke . rei.se·:';~@i::' 
SVAr mot noen Annenj·or ulykken.· Hvis det' All ikevel skAl· være rett~~ll. 
lem statene, burde det. vel opplys~s om det er forbolaet overfor~nhv.~r. ," 
stAt, eller: om detbFtr8 ,?r. overfor visse st.Ate:r, hvis interesse'rtjeIies 
ved en SåaAn ordning; at·oerettsprinsi.ppe:r sk~l gjelde.. .: "("'.,,~/,: 

. Hittil bnr det værtlJn-lv2rsAlt gjelaende rettsprinsipp at hveli';': 
som volde:r-- en ulykke mil stå AnSVArlig for den, og d2t er utillAtelig ,å 
"rette baker for smed "_ 

Forholdet i Norge v,'1" etter kc<pi tu18sj onen at okkupanten gjen~' 
·tatte ganger sommeren 1940 bAr r~ist spørsmålet om at kongen og regj8r:" 
ingen måtte vende tilbav,;e til lFl11det og V?T3tR. sin oppgavel'._ ... Og forrnan;.;. 
nen for LO - Volan .- foraslo juni 1.940 at kongen skulde oppfordres t:tl 
å vande tilbaka til land2t innan 6 mndl"" og ellars tape sin stilling, 
ut. fra dan 0rkjannelse Rt "Norges folk hRdd0 større vardier enn konge-.-
dømmet~". . . 

I krRft av sin suvarenitet hadde det norska folk jo rett til'å . 
kreve at (la parsoner som dat hadde batroddåforestå styret,. enten 
skulde vende tilbake eller miste sine stillinger. Dan tanke' var Rl1e
re(l2 uttrykt av stortinget ved beslutningen i Elverum: Bare. den som; 
hadde stortingets tillit og VRr godtati~ av stortingat som regJering, 
kunde st",å for styret •. IiJår o. ft styret forlot sine oppgaver, .opphørte 
også sttbrting.:>ts tillft. og fullmakten ttl det. 'Det 'VflT stortingets 
holdni.ag somm2.!en 1940- Den var baret ::1."1,1 batya ?lig bitterhet mot de 
flykte.de.· I st. d.· 1",1945, s. 16 Il ~ fremhever presidentskapet "en .. ~: 
viss 'Krtti'kk overfor den norske. regjering .. Il "FoT .. å forstå ste,mning~ll:!. 
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i lAndet eg den in1)flytelse den måtte få o~qså for f orb9.ndl.i:~~!!.-e -2.IE_d~· 
tyske krav, kan en i.kk? se bort fri-: d~n kj.?nsgjerningat_clst.:.; :~e~n:d 
tid i visse kretser hersket misnøye med regjerin,Q:E'nNyg~.fl.Tdsvola. Il 

I rfl.diotflle ?7. 8 .. to omtf.iler-kongen selv denne bi·tt:~rhet og sitt kjenn
skap til d2n. - . 

D~~t Vflr stortinget klflrt :=l.t d en nøytrAlitet somd:::t norske 
folk krevet rett ttl, og ved kppitulpsjoneYJ og okkup?sjonen fikk folke
rettsme sRig gjenopprettet, vi ld 7' 'komme i felTe, dersomd e flykt@efretn,;", 
deles skuld e representere. Norg:: s folk. Og det VElT okkljpr-mten klp-rt at 
disse personer i Lond.on vi lde tjene Tysklf1nds motpart som et slags . 
gisler for ilt de vilde nytte sin innflytelse til iL tj~ne det lands 
interesser bvor d;; opphOldt s<?g, dersom d2 fik'k beholde sine stil
linger som representanter for det lr'nd d2' V8T reist fra. Det var· grun.;. 
nen til at ok'kupanten forlangte at 'kongen og regjeringen skulda vende 
tilbake til ,oppgav~me ber i landet. Bare a ersom de ikke vi Ida vende t~ 
bake, forlangte ok'kupanten (1,t kbnge~ skulda frntn.s stillingen,": ellers 
vilde det 'krav ikke bli gjort gjeldende overfor hrun mare enn overfor 
bans bror i Danmark. 

Dissekjennsgjerninger bar rettsoppgjøret ikke trukket frem. 
Det hflJ" - så vidt be'kj ent .... i'kka vært reist noen anklage mot ragjeriI1f ~ 
for unasj onal holdning vad fllJ'kten fra de nRsj onale oppgaver i Norge og 
deulyk'k9r for landet som dervea voldtes. Derimot har det hjemv2ndte 
Londonstyre fremstillet stortin~et og dat nors'ka folksom. unasjonA.l t 
og forbrytarsk mot grunnlOY.?DS 'j e6 for "bistanel ti l fiena.en" og § 98 
- omstyrtning fl.V 'konstitusjonen - når det n6rske folk og aets repre
sentanter, stortinget, tok ''l.vstand frn det flYKteae styra. LiKe1'~J'3s 
bar disse flykteae myndighet'erst?mplet som forbrytere de personar som 
overtok de forlette oppgclver for å i'eaae viirt folk fTA Elt oKKUpAnten' 
overto'\{ dem. 

Etter Så:Jfl,l1 tfm'kegf1ng skuld':;- ,'lltflå den norske nasj on egentl ig væ·
re i 1ondon og det norsKe folK være tmnsjon81t, ntr det forlangte sine 
egne lnteress'fir 8V Ei beholae si i;t feareland og få sitt næringflliv vare
tatt. OKKupfl.rJten vnr ikKe els'ket ber, men hAn truet ikke med autsulte 
Norge og gj ord e i'kKe noe forsøk på det j hel l. er iKKe vi ld e hEln deportere 
det nors'ke folk så lenge det henbo1at seg til folkerettsmessige ret
tigheter,- krAV om tilførs~l ~v nær1n~smia1er og. rett til å forbli i 
land:·t. De Flvreiste perFoner 'n<lr [-i1.T·SU s0mt-i..aig Krevet rett til: 
R. å forlRte sine oppg8ver i l~nd=~, 
b. slå seg ned hof' motparten fl\! den me'kt som hFla.d e oKl.{uper.t vårt land, 
c. derfrR Ei veabli å st~~e vLrt f01k, 
a.. anvena e denne myna ig het tl1 å tvinge a 81'1 norsKe fH;,te med sj ømenn 

til å bringe tilførsler [lV næri.ngsmid 121' ti.l a :orme motpArt av okku
panten, 

e. oV2rbodet støtte den mckt som blokClrt2 også vtert eget land. Ved 
sin og Norg;;;-s samlede overl~~genbet i haYJdelsflåte fortscottte stor
Bri tElnnia å føre sin krig., på c.an virksomste miite, vad å ut sulte 

motpflJ"tens fredelige d:ll RV I10Sj one no I. . 

Dan lllorske innsatD betød ss.ledas både et nøytrRli tetsbruda ved: 
fl stride mot a.an tyske prise ,1r:oJ'onil1g n.v 24~ 4.1918, og b]'ua.d på kapi tu
lasjonsbetingelsene og krigsreglementets .~ 25 om at betingeIsane ved 
avtalen 'om overgi v,,"lsesKRl o'ppfylle s .snInvi t'tlgbetsfull t aV begge parter. 
Og vea at Norge del to'k på britis'k sida i denne blokp.d2 brø1.--; d2t ae 
rettsprinsipper som Norges storting hadoa be'kjerJt seg .til ved sineadres
ser i 1890 og 1897 om folkerettsmessig forbold mell-?m stn:t.ene. For" prin-
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sipie1t er Rlle folker?ttAlærde ?ntg t pt blokAde Ry.eh nRsjons ikke 
kri~gførend e befolkni. ng er. umorp,lsk bpnc1 1 ing og rummel" sel vmorc1 eriske kon
s2'kvenser foy ll::le menrJ2sk::heten,og d t selvom·cl?t jo nRt1Jrlig er 
vRnskelig il trekke et klprt~ki lle melleffi den krigførende del R.V folket 
og den del som boyE' ind irekt,e, gjennom firbeid:, d ~1 tflr i krigsførselen; 

Norge ble imiq lerttd 8"e'. v . blokert FlV .2:nglfind ; flåten ble nektet 
å føre næringsmidler til norske borgere i bj:,mlAndet, enndog,til·sjØ";' 
mennenes egne fRmilier,.~D.~~s. ,pt det norsk? folk ble t~unget t~l~eriten 
a prisgi seg ti lpød ,,'ell<?r'.åtyeffe ordning m::d okkl.lp::mt2n ved inn
rømmelser ut over d2TIokkupdrtes forpliktelser. Denne nødsul)kkepar, .. 
Londonstyret. altf;lå ;ikke forabygg2t, ,tvertimot virket til å fremkalle. 
Hvis det had(la kunnet forebygg~. ulykken; men forsømt di3t,-er det @svar
lig for riksrett~ HVis 'sty:r:et ikke hnr kunrJe,tdat, Vro' d2t:.;ettar konst,i~ 
tusjonell prRK:sis forpli'ktet; til il frasi st!.lg stillingen som avmaktig 
styre ,for at stortinget kUX1d.::>:tR situnsjon2n opp til overVeielse og' 
søke gjennem 2tcmpet. norsk .styre å løse probh:mene. Det avmektige styre 
kunde ikke kreve tt.o. beholde sin stRtsrettsliga myndigbet i Norge for>å 
støtta <len rp Rkt.som 'styrdt Norge i sult ved å"hindre tilførsler' .av . nær
ingsmid.ldr ... ~,RasultA.t2t.ble d11,. at Londonstyret'. tvang d~t noyskefol;l<.· .. 
tilvalgm~·l,loin·ent~n·å kqmme i nød sti lstnnd x -:' den fRr~frembold~t·:;' 
StRtis.tisk,· a:rbQk:fQr'194·5. -' all.?r å avfinne : seg med okkupcmten'for .. · .. 
ikke.å,8u1:te til.fnT<::.fO)" liv ogbelse. - D2t bflT neppe falt·m'-nge::·'A.v,. 
vårt folk inn,. R't·, m[1D SkiJlo ~ 'kunne> Rn'klRg2 sfor un8.sj' onRI .' hold ni:qg' , ,og 
idømmes mEmg-a~:rlgefengsalstraffer, fordi ··mRns~nea e s sø'kte å fOT,ebygge 
at vart folk tok> s'kda ,.p6. sund heten. . . , , . , 

. Deri tnnvending?t·stortinget "1,.791' i~vunget og c1ets be slutninger' 
deT.for ikk~bind,;?nde ;'; hRT også oversett· Rt derVed forutsettes <le retts-
f.9?,~Q:to. spro, ~.s.d~rmell;m borgerne ien retts'~tat : .. DeJ;' har' c'n re't·tsmY:p:..·· 

.' dighBt. ~,a()mstq.lerT: c-lYllec1ning ti l,å befaLe mp.1dorganet.- poli ti< -·å 
gjetmemfø:re. d o ffiS,to le ne s RVgj ørels<?r. Rettens mekt er derfoT be:r. R.ygj ør
ende. Mellem . stAteD= er d 2Y ikke noen' si. ik ordnet rettsinstr-lYls,rueTlem 
dem rM.er d'erfor m8kt·ens yett ... 3t ti lsprAug til'§' l=>:rs-r.Atte d2D med :rett 
tens. ID8kt blir gjort ved ~wtcHer mel1.em -?Yl'l{eltstAterm-?d rettsorc1ntng . 
ti.l formal.,' BestemmelsenE' om okklJppsj on e:r noen ~lV de vi'ktigste uttrykk 
for 'd enne streben etter Et fL gjort prinsippene for Tettsord ?D mellom . 
borgerne 9nveno t også mellom st9telle: Okk 1.lp2sj onsbe stemmelserieer r-i.v
fatt,et med sikte pL 8. begreYlf~e seierheryenF': mC1kt og be :"'.kY'r.te Cl en·(j1z'kqfr·. 
tesinteresser~ Dersom o=:n okkuperte d"-) s\::lv bryter krigsTcglementets 
bestemmelser som sikter pa fl besk.ytt,e h9m, hAr dei~ den 'konsekvens Rt 
ok'kupanten Llller ti lbake til m::iktens ubegrensete ret.t, han fritas for 
anhver forpli'ktelse overfor den okkuparte og kcmfølge ~ine interesse-r 
uten hensyn til n02n am12ns Det er d·:"yfor i sin egen inter8sseden. okk u
perte må følge da Rvtaler som. bc:m rll''Y inrlgcltt med en fLTInen stat for d2t 
ti lf e 1103 i.'1.t d.e kommer i krig .. · Bryt2r d2n ok'kuperte s regj e ring disse' frv;· 
talte forpliktelSer ,. som skuld,-" bes'kytt;e borgerne, gir regjeringan dar
v2d okkupanten fribrev pA reprasRlier overfor den o1{k1.Jperte~stats borgere. 
Regjeringen utleverer stlad,"s sin stats borgere til okkupnnt-rps 'forgodt
befinnende, ut1?v'erer dem til offer for hvilk2n som h:>lst V6).d"Dår den 
bryter avtf1len om begy;:.'nsning ,"lV saierheryensrettigheter, ",maktens 
rett" • 

Som før nevnt forplikter en avtRl,;! slutte1; m2110mstater i. freds
tid, om hvilke betingels2r der -s1zRl rada i a et gj~nsid ige fOTboUl,dersom 
d2 skuldEr \.{omme i 'krig og den an2 okkupere d2I1 Einnen.~n· såd.Rn,avtale· 
VR.T ikke avtvunget dn den ble inng<'itt, og blir, det 8.1 te§. be1;l~r ·1k:ka 
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?-2Tved at det forutsatte forhold, som ewt81en gjelder, faktisk inn-
tre~. Norge hrr stlled2s godkjent prinsippet \I maktens rett" i inter
nasJ onal 'politikk, like så v'21 for en okkupnsjons 'konsekvenser som for 
en overgivelse. De.n be se:i,red e. overgir S2g ikke ford i b8n c-lTIerkjenner 
seierberrens bedre rett, men p.g.a. b9ns størr~. ~[lkt, og den b?seirede 
oPJ.:mår a:: tLlel igste vi..lkilr ved å h2nbola <7 seg til okkupasjonsrettens' 
kr:-gs::,eglement. Ut fra den eTkjermelse er allerede i det gFlmle Rom det 
pTlnslpP bi~8lt at også mellem fiender m& avtpler holdesc Norges forhold 
bura e ,lkke lnnre!'te s p~ t bl i ~n pprod,i ps. a e t P:: og Y [lID som' stortinget 
oppst:-~let vea Slne RdresAeT t~l ~lle stqteT om lnternpsjonal rettsord
nlng .1 1890 og 18Q7, eller dets oV2rt~gelse [IV & representere Nobells 
fredspris. "TTaktaters fOTTC'vnE' 8rk" bør i.'ltke oppbøyes til moralsk og 
rettslig ideal i internasjonfl politi'ltk. 

Men dersom stortingets besl1Jtninger VAT nvtvunget og derfor ikke 
fOTpliktende eller fettsstiftenda, m&tte d?t fr8mfoT alt gjelde dets 
beslu.tninger i 31verum og altså den fullmAkt som ragjeringen bar støttet 
hele .sin myndighet til,- den Wl.T i høyeste gTRd Tesultat elV en tvangs-
situasjon. . . . 

VIII. 
HFlr regj aringan.J~ygaard~~old'y§rt _ tV.3Jnze"t: av vastmaktene til il handle 
~Y2.~Qrde? . '. 

. Den første betingelse for at p':stFlnden om at stortingets. beslut-
ninger var avtvunget og d.arfor ugyldige, skal tas alvorlig, er den at 
Lopdonstyret ikka selv var tvunget. Hvis det var tvunget vender alle 
da argumenter som det anf~rer til støtte for seg og mot sto:rtinget, ti 1-
bake som bomeTa.:i:1ge:r mot dat salv, og .man krln sp8ra seg annet bevis fOT 
ugyldigheten av argumentene mot stortinget, enn li henvise til disse 
argumenter selv. Spørsms.let er altså om Londonstyret herr vært fritt ved. 
sina beslutninger Angåend e stortinget og d2t norske folks ,A.nl iggend er, 
eller selv bf1r vært tvunget. Her må da minne s at regjeringen NygaRrdsvold 
i hvert fell 1 ikke var fri mens den v8yi Norge •. 
- D3t kan i denne forbindelse h8 interess~ å siteTa en del av bva 
HalvdRIl K o h t uttaler i sin bok" Frå Skanse til Sknnse Il under. Avsni t
tetllTi l, Land on og Paris" ( s. loi): 
Il Regjeringa hada e ved teki At vi sklJlla gå på land i Mosj øenQ Men i grun

nen vnr vi slett ikkje trygge på Flt vi fekk viljen vår. Vi kjente d.e 
som vi vnT vald'gjevne til engelsmennene., Il 
s. 104-: '.' Og tankAnemine sp-mla seg om kvn vi måtte gjerEl. så i'ltkje denne 

røminga skulle .gjeTa oss altfoT stor skpde i norsk folke.t.anke"} ",. e •• 

11 ••• alle vedtAk og pl~YleJ" som dei 81lierte gjorde VArt haldne så løyr' 
for oss," ' 

s. 105: 11 Vi skull? lJt og søke hj elp og frelse for Noreg, og kva repre_ 
senterte så vi? Ei r::'gjering på røming, 1Ji~An stYTi.ngsmAkt, lJt.an hærmakt. /I 

11 NygEl.8rdsvold SEl. ti.l oss føy vi.. ski..lcles, At gAV d?i Allierte opp striden 
for Trondheim, så hadde vi berre to ting il velja imellom: RTIten m&tte vi 
gje opp heile striden vår og gjera forlik! med Tysklpnd ••.• , eller så 
fekk vi røme l<U1det og berre halde O'pPe ei n8IDn-regjering utanlands." 
s. 106: " KE1TIskje vi berre kjem ti.l å bli som ei t s18g krigsfFl.ngar i 
London? sa 2g til dei ("1TIdre før Vl. skilde s. " 

Man skyldey ragjer.ing~n fl. tro' at den f.eks •. ikka frivillig lot 
Rederforbundet inngå avtalen av 21.1l.~9 med ~gland om vår flåte, 
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og det VElr heller ikka Red?rforbu~-,d ets ønska. Hegge var und er PT~SS 
fnl-London. - Det er ikke lett 5. se hvord'4n regjeringen sk1Jl~:: unngå. 
riksrett, d?rsom mpn ikke gtr ut fr~ ~t tonn R sJ2Avt81en'kom 1 stanij 
under en tVFlngssituasjQn. 'Regjeringen vis""te jo 'nt stortinget og det 
norske folk vild~ at vi skulde forbli nøytr~le. Likeså at vi i hundra 

l , 
\ 

I 
\ 

år hfJdde si'ktet pL å oppnio.. full suver2nit2t også. overfor Sverige, og at 
vi ik'ke bfldd -? oppg'i tt unionen med Sv:orige i 1 CJo5 for å bli vasAll RV en i 

krigførend :: st·ormnkt. Li'kelt·a2s fJt vi und:,1' d:?n forrige vardens~rig hOO- ; 
da tapt C?I.. ':?0'O00 sjømenn ,:på England s krig,,' tross nøytralitet, d. v. s~, ' 
vi tapte prosentvis f12re ~lV vLre sj ør.n2nn og mere [-tV vår flfite, skj ønt 
vi vild2 være nøytrale, enn England skjønt det førta krig~ Det var å 
forutse at a .. 4 samme vilde gj enta seg de:rsom vi no fJtter stillet ,vb.T 
flt:.te og vare' sjøm~nntil tjeneste for det krigførande England.Dat vi-
ste seg også (it vi fra L 9.1939 til 8.4~ 1940, skj ønt vi var nøytrale, 
atter har tn.pt 2<1.2 norske sj ømenn, foruten "norske sj ømenn eller passfl,.
sjerer på utenlr:mdsk skip_ Likelades at d 2nne norske deltagelse 1 krig-o 
en tross vår officialle nøytrRlitat, ikle,;;! var friVillig, men fT~tvunget 
aV blokadeliknende forføyningar fra eng21sk side a11ereJe'høsten 1939. 
Derom hpr Koht gitt maddelelsa i sine sKriftsrog ReaeTfor~unaet har 
selvsagt opptegnelser_ At d,enne avtale med England av 21.11. 39 var mot 
Norgas og også r egj t"ringens ø ns k e må være pC,. de.·t rene også av d.;m 
grunn at dan tyska priseanordningav 24'c4..1918 uttrykkelig erklærer at . 
dersom .en angive.lig nøytral stat <;lll,e!:._Q,--"nE?. rede:r.st-an~ sti 1181' en vesertt-: 
lig a·2l RV sin handelsflåte til tjanest-e' for en mpkt som TysklPnd er' i 
krig med, vil TYSkland" 't'~s~ en sl ik holdning for uvennSkAP, elig~ T, onnasje-, 
ClvtAlen av 21.11. ~9 bl~}!1:Rng§.tt: med kjennskap til at I:.1l"ln d,:,:n;.:>d utsatte . 
Norge for å miste 'sin nøytralitet og komme i krig med TysklRnd. Man har . 
da valget mellom fl anta '4.t regjerinGen hpr vært i forståelse med. England 
d a -for 11 8. komm? på den,rette si.Cle" ~ eller 11Flr sett- seg tvunget av 
EnglAnd. Det siste er sAnnsynlig. Regjeringen ~sn ikk~ frivillig ha 
und erkF>stetseg den br i tiske blo'kede frp bøsten l g:;9 som Kobt skriver om,' 
ikk<;l frivillig atter ba utsatt vtir2 sj ømenn og v}ir flLt-e for f.J. gå til
bund s i en stormpktskrig , som Norge vi ld e stå nøyt-ral utenfor ,- ikke· . 
fri vi 11 ig ba utsatt vb.rt- folk som vllde være nøytrCll t 1 for krigserklær-, 
ing fra TysklP-nd overensstemmenc1? mec1 t,ysk 'Priseanorc1ning ClV 24.. 4~ l en 8 .. 
Regjeringen bAdde beller ikke stortingets tilslutning til noe ønske om 
å delta i krigen~ og kpn ikke dFl bR ønsket å bfJn61e i strid' ffi?~ stor
tingets vi lj e. Dens pol i t.1ske h pna l inger i Norge frCJ st orfQAkt skrigen brøt 
ut, til Norge selv kom m2B i krigen, kPD ikke forklFlres And~rl?d=s enn 
som ut-slPg FlV tvangsforhold til ji;nglpnd. 

Også til del tElge 1se i krigen på ve st-maktenes side under d.<;lns 
forløp i Norge må regj eririe-len ila vært tvunget, eller kf!TIskje lokke"!;. 
Det er i hvert fn.l1 ikke lett mulig fl finne noen [,mnen fork18ring på 
at regj eringen ikke fulgte det m nd R.t ti l 8. slutte en fred;::lig ordning 
med Tyskland- dersom tyskerne var villige ti l s, forhandla - som regjer
ingen fikk dan 9.4040 i ~l verurn • .Regj erinZ,;3 nhc1T jo visst hva stort ingctts 
vilje var, og dan må ha. visst om Pa8l Bergs henvendalse ti 1. konge:t:l, og 
Berg har sikkerlig vært i forståelse ITl2d storting2ts president Magnus 
Nilssen, som bodde i Oslo. Når regjeringen dessuaktet ullnlot å følge 
Stortingets mandat og altsd ikke gjenopptok forhandlingen<;l~ <;lY dan nær
me st liggende forklE1ring d.:.~n tvangssti lling regjeringen syn2 s å være 
kommet i overfor vestmaktene: bl.ac forfulgte deres gesandter re.gjering
gen og kongen med stor påpass'31ighet, for02-spei1te dem d:?n hele. tid· hvilao 
ke mektige krefter va stmaktena vi 1d2 sette inn mot den tyskc- ok'kupant 
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i NorGa~ Det bliTi, ,,11 ffll1. den skl'..nsomste fOTklATj.ng A.v>de:t2s hold
ning aantR at denf01-r.e seg tvung·.;:·t elleT 16kk<2t, og' di~rfoT, .unnlot li 
følge stortingets pålegg om freoel tg o:rdning m::a Tyskl~nd.,· 

, D2t synes på forhano lJtelul{ket ~.t r'?gjeringenilJona onltunde 
få aen politiske stilling som d?n lv'ldde mflnglet i sitthje1l1flnd. Den' 
25.7.4.0 hrr imidlertid Nygf18rdsvolc1 i en Y('1c1iotr-l.le j'r?ml,0vet at r2gjej~
ingen i London II hadde ,:1!ile3ning til å bpndle i fribet.H • Og 27 • .8.4-0 
hpr kongen i en r8oiotale fr:?mhevet 8t r:?gjeTingen fn'l London hc\.dde 
Emledning til ti å h8iliJle i flJll frihet. Il Ette:r dette skuld e altså fri
hete-n ha inntrått i og med el.t d ispe orgf-lner for NOTgesfri vi ll..ige nøy.:t 
trale politikk forlot sine dlppgaver i Norge og no v"Tetok dem.frEl. d.~t 
kTigførend;;, En~?land.. ;\1[1.n nødes ti l å spørre seg om r egje:ringen 'ikke 
med den erklæT"~ng hfl.r sjort 3~g selv større urett enn sc:mnhet.entilla
ter: Dersom n2vnTe erklæringer av henholdsvis regjeringen og kongen 
skal tas alvorlig, mte man gli ut fra·nt disse myndigheter 'man':lrå.mecl.:.. 
dele at de i London har frih3t til b.va:r;;:>tasine p...Qli ti.ske oppgaver~' 
Dei: var dett~e·. punkt. som ~ntaresserte d2t!l0r~kt;) f?lko R.:tg~er:ingf3m-?~.};am-

,menes personl1.ge fT1.het 1. London eT for sa il1.dt l1.kegyld:1.g fordet)"nor-
ske folk. MM må gå ut ffa at regjer.ing2n og kongen frA.London:h,?-:ryj· , 
let·'·erk:lære at da der varatar sine forlatte oppgavero bat e:r'eI,l;;,s~.:ni~gat 
mernødvepdig slutning som kongen i sin nevnte tale jo:~~'lV'()ppl'Y$~r,'<å 
kjenne .til denoppfatn~ng i lcmdat at de for1,fltta OPP$e:v~t'Vll·~,,~,»:Ii:VW;Y~~
ke for land.et., M~n når man prøver å lagge a.enne gunst1.gstq fo:rklarlpg' 
lnn i de to myndig~etars tA.ler, henllOla.~viS"fl;V .25~ 7~ 9~ .27o.~o40~:;i;;Y~f?:er 
d_~t seg at forlzlr-lr1.ngen stranot;)r på utvllsomme ogplnJ.lge: kJ~nnsgJ$J'0 
ninger.: Når der2s'opphold i IJondon fremstilles, av (lem, som gngn\ig,fo:r:, 
det norske folks inteTess2r, l'2t2rmflI1 etter sva:J·påhvilkeR:v\1~6~ge~ .. 
interesser det siktes tilu DetnoTskefolks viktigste,8le::-;I.2::1tær~,tnt8r<~ 
essa Var likesom a.en engelske a fG: den.t;Llførsel ~':l.V næringsmtdl2:f, s'Om 
er enYJo:.nødv2ndigere for vårt lljemlpnd, hvor bflTE' noe over? /o av. de'!; 
geografiske område er dyrk~t og kf1n skf1ffe ·folklivsopphO"UI.Tilf:zTflel 
aV næringsmidler er d e:rfor ermo mel' tvingend 2 :nød v.:m0 ig'o)' NOl'ge,:e:hn 
for EnglFl.nd., hvis folket i Norge i1{l{.;> sk"l sulte ihjel. D?tvfll"A,,1tså 
bådestøTr8 behov og større inferes8e for NOTge å få ti:Lf0}sle:r'enn "" 
for 3ngland, og det måtte i Bhglflnd være så meget stø:tYC', fOTfltåelse 
for dette,' som v~r llcmo-els.fl[ite ved t fflTe i tjenE'si~i.° fo:r Erlg12,nCl 03 
ved å .føre næringsm,id leT dit, v pr utsatt fOT 5, blt skutt i 80n1{f-l.v tyske 
ubåter, men d?n risiko vi ld c fnlle'bort for trCifik'k ljå Norga. Og a et: . 
vi l.i1 e væTe tilgivel ie At våre sj ømenn lJ(-> ller vila e s'kef:fe'G ine fan:i lier 
og sine lflnc1smenD i Norge nærirgsmialer ttl livs0ehov~ ('nn ti forsyne (18t 
engelske folk. Imidlertid Viser det s~g fl~tså Rt Englflnd fOTbødvir8 
skip å bringe vårt eget lAnd næringsmidleT, men påbød ~åY0 skip å bringe 
næringsmidler til Englc1I1d, og derv?d utsfltte vå)"(? sjøfTl2nn for (len fare 
som ved krigens slutt viste seg L lJ11 kostet :')" 808 norc.,ke fJjØrlk)lil1 1i:vet, 
foruten norske sj ømann ps' vestmakteYl?s skip, og 1181vde18n [-IV vår handels
flate. 

Hvilken betydning dat hElr hati~ for v5.rt folks finAnsielle stil
ling, belyse s' av følgend 6' kjensgjerning ~ som ble trukket frem fl."V finans·
minister B l' o fos s i stor t.inget den 15e .4.. 48, Hem opplyste: IlDen 
katastrofale virkning Cl et lw:: hatt n.t viiI' flå te er blitt :reduse:tt, frem
går av at d.en i 194.3 vil gi lanclet et nettotilskudCl barE!' på 380 mi l1io
ner kroner, mot i l 9~)9 nær '1500 mi llionar kroner. Viykntng~l1 eY.den : 

,sa'1lme som om hele vår "creforedlingsindustrt og· Norsk Hyd.l'ovro'blitt' 
. øde lAgt. I.l ;, .... ,;> 

.' ;",-', : ,~ '~:' ", .' 

,,' 

. .. . 

·:~~1.)·~:;~il~~]it~~i.~li:jjl&~;k~~~t~~ii}i!fJ~;ØtIJ;\)J~i;li;~j~Jii~f.;~lJ?;\..;:;l; . 
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Det VRI' [-'1.1 tså tapet bare for et an'\{el t år - 1 C)-i8~ M2n t".pene.roå h~1. vært 
av liknende størrelse før,og vil bli det etter 194.8~' Det vil si at d2n 
tilslutning til cl en tri tis'\{e '\{rig8poli ti,\{k som regjeringen Nyga?ordsvold 
h<1T Rnsvaret for, hElr kostet vart lEl.nd foruten' henv' cl 4-0000 l",ud sroenns 
liv og vår hellve fltte, ogs~ noen mill.i",rCler kroner i tEl.p og derræd. 
volat h21e vLrt lpnd dets nåværende økonomis'\{:o vF1nsk2lighet:>r og et 
utålelig skflttetrykk. D-t 'kpn regjering. og konge ik'\.:ce Ufrivillig" ha 
gjort· seg skyldig i. SlikE' tf-'P skylCl :'S "l+'su i'\.:c'keat der ikke vilde 
ha vært anvendelse' fqr vLr fU.;.te~ hvis -vi hAdje hA,tt d.en i behold~ 
Norge s flåte hf1r kunnet t::> opp konkurT ?TISe:r1 m~ cl enhver Elunen stElts, og 
trafikken på b:'lv~t. etter krigens 3lutt 118r vært bet ydelig. Dat er alt
så den bri tis'\{l:? pol'i tikks '\{rflv pt. vLr flLte, som har voldt ossdett·e 
ny:; finansielle tap, foruten henved +000 sjømenn og vb-r halve flåte. 
At d2t vilde inntreffe kunde v8.re myndigbeter beller ik'\{e på forhånd' 
være i tvil om, - fya forrige verdenskrig visste da også av offentlige 
beretninger som Norges RedarfoYbund selv har fått, at viirtnøytrale land 
skib ble tvunget av det '\{rigforende ..England til d2m krigsfarligste.tra
fikk_ Jfr. Morgenbladet 2.2.1916. Krig fører slikt mad seg. Men det be
tyr at ingen "side"av to krigspartier er den "rette". Det rette Var å 
st~ utanfor voldsoppgjør. . .. , . 

. Ikke mind.re alvorlig foyhela vårt folk var den politiskekO'n
sekvens for·' Norge av d2n engelske ~lokflde under krigen:_ Davårt,:.f().1k 
ikka kunde lavautan å få næringstilførsel, ,særlig korn· og' • fett';'\og 
Tyskland: bebersket det vesentlige aV Zuropa, vm'" vårt folknød-t;; til: å 
søke sin2 be hov tilfredssti 113t fra TysklElnd og andr,;? 'land. ; som Tyskland 
badde mAkt over~ "Tilførse1 fra Sverigevfl.r ganske utilstrekkelig.' Vi 
forbruker årlig gjenneffisnit:tl ig henv2d dobbelt så meget kor,n sqmvi 
selv er istand' t:i 1 fL proauser~.;· i'J.9ssuten fett og en mengde industri
artikler, som er betingge1se for '1t vflrt ClI'beidsliv s'\{alkunne holdeS 
i gang~ StCl.tistisk Å:rbok for 1 0 4.5 uttaler -' som foran nevnt .... i over;;. 
sikt over disse spørsm&l,'At vårt folk Vilde ha kommc>t i.nød dersom det 
ikke hadde futt diSSe tilførsler fra Tysk1 El nd elle1' tyskbehers~ede . 
lA.nd L .tid1igere hadde vi for en vesent1ig del fåt,t dem frF!. U.S.A. ,eller 
and I' .. AmerikAnske 1 El.nd , men 3nglPYJd s b10kRd e stengte oss Ell tså nå fra 
dem. Vi fikk dem dEl nå frCl Tysk18nd e11eT over Tys,\{land •. Men vi fikk 
dem heller ikke I?Ql i tis'\{_ grPltis : KrElvet .om erstatning. måtte fra norsk 
side efterkommes ik~e bAye ved finRn~ie11e oppgjør, men også ved poli
tiske innrømmelser. De konsentrerte seg særlig om mi.1i.t~-yte1ser~ -
frontkjemperinns[-It:il' Våre soldnter ble PV en frAmstående tysk offiser 
karElkterisert slik, ('l.t hvor det gjnldt kAmp, vi..loe h8TI heller ha ett 
norsk kompani til r&d igllE"t enn tre tyske. Ved. or:'1 ni ng2n av nal' ske ti fri:
·villige.~til t:ys'\{e fYOn_t2r spiltg heYJsyn,;:>t til de innr:ømlnelser, som 
vi m~tte gi!:r~s1{l:::.ncl._fOY fl :[A ... n0c1\.~:,na ige ti 1førs1~. vesentlig 
rolle. SelV om s~menD2Ylgell oe;'lem tyske '\{rElv ,9.€LJ..;yske· ytelser ikke 
ble SElgt off8'nt1 ig~e __ b,'1kgruI1!?en L()r de tyske, kr:lV, som __ ~e nor s'\{e 
myn~igh2 I§: 1' __ 1!_er:._Qle pJ~e sset._'t i J.}i . .lmøt:.~ ~9mrne,Eo1{ _53å __ \!!'y~ tEig.-=
Den_...§Jl1.elf!.Ke:_..Yloka§:e av Norge D2.r ko~~t oss t,allrike frontlSlBlpe:res 
lt v-;------:oe=-oy.~r.ls,y_e.®q .. ..Qi! de nor sT{~ m,ypalC Qster Fier,l-.eQ!!l..._sålea:e s ' area
nin.~for __ .9.-_2.t h~!pmevæyend.a norske fOlk fra hUrJp.'!ernø9~r deretter bli t' 
ank18get for lan~~fo~yedar1-9g v~plig idømt minst tre års fa~gsel. 
Noen av 9.-em bar o:,zså undar fangs~lsoI2J?lLQ.ldI.O)t mis!.at livet .som følge av 
de sykdommal' frontkj2~ertjenasten og f2.ngselsopphold2t h~~dratt dem. 
Enkelte har ber-ått selvmord i opprølj: følels~ overfor slik '~!etV'.Restcn 
føler seg 'opprørt'dgikk,;:> ~kyldig. MRllg8 u.tv::mdr,a~E'5. v~9t m1Jlig. 
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En tredje følge av regj(.>ringens og vestma'ktenes politi'kk: 

Vestmaktene lovet Norge så 'krAftig bjelp, at disse løfter måtte 
lokke regjeringen til å gå vid'?re i ti.lslutning til deres politikk 
enn det lot seg forene med Norges -pro'klamerte nøytrB.litet, slik vårt 
folk og stortinget vilae det og stortingsmpndAtet i Elverum påla 
regjeringen. Etter 8t stortinget - ved votering i p<'l.rtigrupper - den 
1?9.to enstemmig V20 SKriftlig ey'klæring til Hitler hadde tilsagt 
okkupanten sC1.;marbeid og dermed konst·i t,l) sj onel t bada e OppSAgt regjer
ingen og gjenopprettet; Norges n0ytrali tet, ble der frB Lond on drevet 
en ivrig Agitasjon og oppegging 3'Y' folk ber, like til snikmord under 
offisielt prognlm om "kClmp for fedrelAno.:::t", og med justitiarius i 
høyesterett som garant for at trafikken V<'lr rett,messig •. I ly aV skilt 
om fedrelandskjærlighet ble 8.ltså slike forbrytelser mot statsrett· '. 
og folk2r2tt forøvet. på Londonstyret.s og det.s representanters ansvar. 
Bernt. Balchen bar _Lo[fentlig skri:f.:L_c·rklært at det. ikke ble foretatt 
noen likvidering eller likrdnde "av.st.l'affelser" uten bes).utning av 
Londonstyret. ' , .' 

Og under dette unnlot IJondonstyret å skaffe folket ber klarbat 
over hva d.:Jr var. ret.t, og dat til tross for at r2gj eringen lett. hadde 
kunnet skaffe slik klarbet ved fl forlange uttalelse av høye st.erett, 
hvorvidt regjerir€'en i Norge fr(:.;mdeles var kompetellt myndighet. Dei;; 
norske folk var derfor h2nvist til 8, stanse ved de kjensgJerniI1ger 
som forelå fra stortingats si.de, llem1_ig at ragjeringen den 11.9. 40 \rar 
oppsagt m3 cl over 2/3 d.eler aV stortingat. st2mm,3r., 96 mot. 34, ·og 
aagan etter enstemmig oppsagt av stortinget.veo dat.s erklæring til 
Hi tler om at Norge VAr villig til å samFn-beid2 m2.0 ok'kupAnten.· Dermed 
Anså det norske folk vanllg regjeringen i IJondon for å være dafin:i.tivt 
fratrått. 

D2t. mll antA.s at st.ortinget bAl' vært S8. temmelig på det rene med 
at vestmaki;;::ne badde provos,-"rt Tysl.:landst st.erkt t,il å besette Norge 
ved selv å foreta Angrep ov=r Norge på TysklAnd i den bensikt å utl~vere 
Norge som en slAgs lwn~vleder frA ririkoen for et direkt.e tysk Angrep 
på Engl<'lnd. Likeleoes at Tysk18nd 11<"1002 fol.kerettslig ret.t t,il å gjøra 
kontraangrep når Norge ikke ~3elv 8vvist·(' f:il.i'ke Angrep AV vest·maktene 
oV8rNorge. - Både Kohts og NygAPr5svolos tAler den 8.4.40 i stort.iriget 
ga uttrykk for en slik t·p,nKegC'ng, oF? a en 11. ·t. to erKlært·e CblJrchi 11 c 
åpent i Underhuset., Altst? dAger efter 8t v~stmAktenes provokAsjon Var 
likte s. . . 

Ide nevnt,e r 8~1 "lot81er !"v 11?y1]:']olc1 ,")"\7is r. 7.40 av NygaArd svold og 
?7. 8.40 8'7 kongen pb_ståe s .. som t ta 1 ig7Y:O n2"\'Yrt - 8t cl i sse tid lig7re 
organer for Norges pol.itik1z b·~r hatt 1"'.11L fribet. i London. DEl det er 
umul ig A,t de DFlr hfl.YJd let. Il i flJl l frilJ?t." nå Norges vegne ved å nekte 
vårt folk innføTsler nv nærint~2'SmtJ ler og Cl ·:rvecl pri,sgi det til avhen
gighet av aen tYSKe okk1JpC'nt.s betirJgelf3E'Y for å holde vårt folk i live, 
kc'oll deres erklæring om"full frih2t It 1kk.? l 8.n65, deres oppgA.ver som repra
sentanter for Norges stl.t.srett::31ige ,mlig,_:~enJer 0b interesser. Vi nødes 
altså til 8, anta at diss2 tidlig,:3ya organer for Norges sL'>lvstendighat 
i London helJ' vC13rt tvunget til ~Ct. stille sag til tj ane sta for do krig
førende vdstmakt.or og iVaY-::ta 9-er~§. interesser i st.rid med Norges, slik 
a.d nevntd eksempl'ay vis,;;;;r dat. For at rlara s tj ene sta skulda være full., 
stendig synes do enndog 5. ha vært t.vunget til t erklære at (le førte'den
ne avtvungne politikk helt frivillig. Hvis (let ikke er forklaringen av 
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cldY'2s 2r'klæTin[,-'r om hvor fTivilliG 02 hAI tn,lt og hanc1l.:>t,måtta da 
hR hE'ttstoTe b:>t:"YJ'k21 igh~"tar v 2c1 fl komme til brl.ke til NOTfc: Dare s 
eneste virkelige ·n,'ktiv:;t v8Tclen selvf01,~21ige uvilje elet norske folk 
hadDe mot ti ha. en fr ;:mmec1 m",kt som o'kkup<,Tt heT', og cl en blinel be t for 
den viTlzel iga s:lmmenheng som cl:>n h ?mrn21 iCe prop('l.gEmc1 fl fr8Lond on h';1d
ela ffi8'ktet å volae. 

I SRm het::-ns i nt:?T? sse tv.:Lnc2 s m[m til 8. not~r'2 8t el at V<'lr 
overensst?mm21se mellem 8nglrmds oG NY[!8['r:'lsvolel s-regjeringens syn 
pa Norges forho13 til. Tys'klAnel pL je ~unlzter hv~r ~ng18ncls inter-
a S82r V9r fiantlig overfor Tyslzhlllcl, m2n. i'kke b!:'!re eler, overensstemmelse 
best,od o;:;sfl i ele. pun'kter, hvor Cl et vn:r lltvi l som motsetning mel lem 
Norges intere sp·er og vestmpk ten7' s. V?8tm:-lktene hacl cl eden største inter
esse <'lV ,1t cl er rs.d:" t fierltl igbet me llem folkene i stAter som V8r okku
pert [-lI' Tyskl.~nd., - ove:r:Por ok1{lJp8nt:->n -, men clisse folks egne inter
esser gikk ut pil minst mulig friksjoYJ.:'T melletn clissefolk og okku
panten.3n okkup8sjon un3?r en 'krig kPn folk2rett81ig si1{te ikke på 
5. rnmme o,:n okkupsrtes interesf'er, men utel1Jk'kenoe å.C1"i'vise okku
p8ntens motp<'lrt frO'1 :1dgElYJf til a angripe okk1Jpanten over eller i den 
okkupeTte nøytT8.1e stn.t. Nsr d fl a 2n britiske regj erings og London
styrets oppegging mot okkupEwtan i Norge voldte sabotasje og andre 
forbTytelser i l<'lnclet, fremkalt"" d2 igjen r2presalier frR. okkupantens 
side maddeportasj aner og konsentr(~.sjonsleiT'e til følge. Det 17[::1'.'1' , 

vestmaktenes intarasse', man i åpen stria m""J det norske folks. Lond.on
styret StØtt2t .imidlertid Ve st:naktane sinterassal" har som på andre . 
punktar mot d.at norske folks intere sser. Batydninge.n av at London
styret hAr nadlRgt innsigelsa mot stortingets vedtak som avtvunget, 
f~r sin forklaring ikke b,He vacl at dette styres holdning selv. var 
avtvunget, men ogsasom utslag aven unasj onal sympati for va stmakte-
na og en unøytyal uvilja mot 'ryskland. . ' 

Som 1'2 sultat RV de pol i tiske begi venhe ters forløp. aVl'grer seg 
den kjensgjaTning at de norske organeT fOT vL,ytlands offisielle su
verenitet, som den 7.5.1CJ/to T2iste ·til .2Jngland ~ daT hC"lr spilt rollen 

som en s18gs gisler fOT at Norge s pOlitiKk ble ført etteT engelske in
teresseI' mot norske. D?t er derfoy selVSAGt !l,t disse. personer eT blitt 
oppTetthold t Cl:V det krigf0reno? 3nclpnd i stilling som politiske mynlig
hete.r i Norge, til tross for A~ de VAr opps~gt A~ stoTtinget: Ellers 
vilda de jo ikke ha kUnYl.::t eve innflytelse her~ Det norsk? folk kan 
im:i.dlertid ikke se bOTt frFl f-1.t det i 1905 oppsa lJnionen med Sverige for 
å vinne full suverenitet, iKke for a bli v8s~ll aven stoymFlkt. Den 
tilstand som er inntyLti~ ved forlnli'let til 6nglFl.ncl etteT 1905 eT i 
vesentlige ~l~useenaeT forveyring pv Norges stilling som StAt før 1905. 

Regjeringen Nygfl Clrj svale s inteTnRElj on?le innsti lling hfl.J' altså 
vært bestemt av sYJTlppti for c.l 'il :Ilfkt som opprettholdt voldst,il.stand 
pc. havet 0i? . bærer nn'-'lVC1yet for tlJSer}?T norske sj ømenns død, 
men antip,qtisk mot :len mAkt, ~30m fremfor ?11e h<'lr søkt å få opphevet 
denne vola stilstand pa br-rvet:. Ut frp c.l en Jinnsti 11ing forlot regjeringen 
NOTge og dermed sine oppgAveT og rrisgA Norge til den situasjon at det 
m8n~let et ezet styre. Den nektet t vende tilbAk~ til NOTge, skjønt 
tYSKe mynCligheteT gjent8gDe gC'ngeT oppforclret til d 2t. Den hAT sikkert 
heller ikK'2 f8.tt bTitisk tillc·te18? til 6. Tt'i8e tilbAke •. Selv fra det 
sKt'.i.nsomste synspunkt blir c1et da ikk,'" m1Jlig i3l oppstille noen rettslig 
hjemmel fOT den dommersi.~illing de frA LoncJon hjemvendte tidligere 01'-. 
ganer for Norge s konst i t,usj on bar skflffet seg ve(l d.er2s poli t1.ske posi-. 
sjon. D2t gjør liten prinsipiell. fOTskjell her om enn natuTligvisen 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



._-

-19-
batYd$lig formell forskjell at disse hjemvendte emigranter fikk stor
tingets absolusj on for alt etter hjemkomsten, også stortinget bestetntes 
da av den politiske situasjon, vastmaktcmassaier. ' 

Med disse forskjellige kjensgjerninger faller betydningen av 
den innsigelse fra regjeringen Nygaardsvolds side at stortingets st~nd
punkt overfor okkupanten og regjeringen skulde væra avtvunget og der-
for ugYldig. '., 

Dat nor ske folks tcmkegcmg ar preget A.V A.t det er et sj øfA.rande 
folk", Da regjeringen i lO~o hadde ført si.n 'krig mot det norske folks 
og stortingets vilje, og tapt dan; og den 7.6. had'<le for18,tt sine opp
gaver og de nye oppgaver sow oppstod derved', henate det at folk mintpc:; 
bestemmelser om forboldet ved bav~.ri: Skipperen skal vi re d2n siste 
som forlA,ter skuten. Men tanker er tollfri, og godtfolk mente at ingen 
regel er uten unntagelse.-'·Unntagelsen fr0 denne,. best2mrnelfle VE-d h!'l.:<",inr:" 
gjelder statsskibet.,- lider det bevari, skfll skipperen tydeligvis være 
den første til å forl~te det. Det fikk mEln d fl. finne seg i, n~r m8i1'så 
bare V8T sikret mot at den flykted e regjering kom ti lb?ke som. sådåri~ .... 
Det viste seg at mpn t·ok feit,Lond onstyret kom ti. lbake, men def.. kom 
ikke alene, det badde i borgernes tflnker følge A.V tusener skygger', av' 
dem somVflr ffllt t.il fljØSS eller tillands fordi regjeringe'n haclde,'" ' 
sveket .den nøytrfllitetspolitikk som vf:.rt folk o~ stort.ing baclåevillet. 
Norge haa,ae bekjent seg , til denne politikk over:ror verden gjennem 
stortinget.s vedtak A\15. 3! 18Qo og 16.6.18Q7, og regjeringen Nygaarasvold 
egne gjentatte erklæringer, og stortinget hAdae gitt regjeringen 
m8ndat til den i Elverum den, 9. 4-.1940. Men det var altsåikkåalvorlig 
ment. .. ," ' . ' 

'Vestmflktenes seier k?n ha rec1det regjeringen Nygaardsvold fra 
en fellende :ri:ksrettsdom. './. ' 

•.. . Det, m§.· der imia-lertid regnes med;: "Rettsoppgjøret" bar virket til 
å.f9rstarkeenopinion som reiste seg mot at regjeringen førte en po-
11tlkkpåtrossav stortingets fullmakt til regJeringen om §. sl~tte 
fredaligoTClning mea Tyskland. I et sA.ffifuncJ: med demokrati.sk tros'hE~kj 
neIse i politikk hro' opinionen jo en viss betydning, i bvert fall for 
valg til nasj onalforsAmlingeno 

Det kan være farlig for et folks moral at pOlitiSKe interesseT 
opptrer under skinn av o~ktiv rett. 

Den katastrofale nedgang i folkets rettsbevisstbet og moral 
~§'de etter ,den 7,. 5. 194 .. 5 'og før denne tic1 unc1er hjemmefrontens s8nk-
sj on fra horgere som.så seg legalisert som g flngste re for korte re eller 
lengere tid meo følelse av fribrav på lovløshet, og til rettsoppgjørets 
matode.r,- syn2s §. være utslag RV d2n politikk som Londonstyret førte og 
den moral som d et innførte: Når d?t unnlot fl skApe klp.rbet for borger-
ne her om hva d~ skulde Anse for lov og rett, måtte slik unnlatelse ba 
sin grunn i politiske interesser, ikke i reapekt for rettsprinsipper. 
Men da måtte mAn være forberedt på at liknende politiske interesser' 
gjorde seg gjeldende som offisielle rettsprinsipper når krigen med dens 
s~mnsynlige utfall var over. - D2t Var fea relElnd sbevisste norske bor
gere k18rt og fylte dem med gremmelse at våre organer for å bevde lamett 
.lov og rett og selv stend ighet som suveren stat, hElnd let i det krig
førenc1e Englflndsinteresser, at ingen fl:V de nevnteiforhold vfl.riNorges 
intere sser, ingen av dem· SVArte til stortingets og folkets vilje ,ti 1. å 
stå l.ltenforel1er komme utenfor st·ormaktsstri.a en. Det norske folk har 
bekjent seg til a?n polit,iske oppgAve å n?Va", rettens sak som rett-' .. 
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ledning for politisk holdning og korrektiv mot krigens vold i dan inte. 
nasjonale politikk., Det går ikke ærefullt frA. aen oppgave und er verdens· 
krigen frp\. 1939. 

IX. 
VftT stortinget ell~r regjeringen-N'ygfl,Elrdsvold Norges høyeste konsti
tusjonelle m,yndighet? 

Etter gammel rett.spraksis sk81 d2n øverste ledelse for begi
venheter som hAr ført til ulykke, kfl.lles t.i 1 anSVRT før und erordnete 
personer blir 1'mk18get for deres mulige anSV[l.r. Denne re&11 er frA-veket 
ved det såkalte rettsoppgjør etter 7. S.·4.5. Det har voldt at selve de 
gyldige rettsprinsipper er blitt ukl?re for folket. Handlinge:r som har 
vært nødvendige for å redde folket.s høyeste verdier ,- forebygge knos 
i lAndet, hind re forbrytelser t avverge ri3 ikoen for deportFl.sj oner, skA.f'f e 
folket næringsmid.ler, sikre vårt. lpnd. for vårt folk, er blitt. bedømt . 
som forbrytelser og 1.lnr:-sjon?1 holc1ning O.S.v. Det norske folk er ikke 
så blottet for rett·sbevissthet Elt det bøyer seg underd8.nig for mnktens 
rett også indrepolitisk. D .:t E'riløp"'t AV rt.t.soppgj ørets år blitt et 
økende kr[lv i vart folk å få klp-rhet over hva der er rett eller urett 
og hvem. der er rettsbryter og hvem ikke. Det er d.'?rfor nødvendig at de 
som bærer ruJsvaret for at Norge kom under innflytelse av den krigførende 
f'tormakt som provoserte sin motpart til å besette vart lnnd, trekkes til 
ansvar for de handlinger som hp-l" voldt ulykkene. 

Dat var det norske folks vilje at var nøytralitet skulde verges 
'like så vel mot vest som mot syd og øst. Det spørsmål må altså under
søkes om vår ledelse har handlet etter denne plikt. 

Hvorfor regjeringan ikke fortsatte forhandlingene med Tyskland 
tross stortingets mandat og Quislings tilbaketred2ll fra kandi~aturen 
som ministersjef. . 

Hvilken rett regjeringen hRdde til å reise til England t~l tross 
for at ,den overfor stortinget hadde angitt eventuelt å flytte over til 
det nøytrale Sverige. 

Med hvilken rett regjering2n har gjort krav på å beholde sin 
myndighet til tross for at dan forlot lflndet og til tross for at grunn
loven ikke tilkjenner en regjering som reiser frå. lan02t noen fortr-~tt 
myndighet. 

Hvorfor regjeringen ikke vendte tilbake til lanOet og gjenopp
tok sine oppgaver her etter overgivelsen og okkupantens ønske om dette. 

Hvordån regjeringen kunde kreve fortsatt å representere det nor
s'ke folks vilje til tross for stortinget.s beslutninaer av 11.9.4-0 med 
over 2/ ~ fle rt811 og enst?mmig erklærlng til Hi tIer '-- aV l? 0. 194-0 om 
vill ighet til s[-lmflrbeid med okkupanten og dermed fredelig ordning med 
Tys'kland. 

Hvorfor det oppgf'lV Norgefl knw på ~ få ti lføTsler og ennå 
st.i llet vår hpnd?lsflåte t.i 1 tjeneste for d.e krigførende mflkters 
:rådighet og bøyet seg for d'?n britiske blokElde av Norge. 

Hvorfor regjeringen, hvis den mente at stortinget mflnglet 
rett til å Avs'kjedige regjeringen og tilbakek!1.l1e fUllm?kten i 3lverum, 
ikke d 8. bn'lgte det· spørsmål inn for høye st.erett etter grunnlovens 
§ 81 så led es flt borgerne i lfl.md et 'kund e få kl?rt rede på bva det: e tter
høyesteretts mening VAr det rette. 

Regjeringens and el i attentater på norske borgere, likvideringer 
uten lovrnål og dom, sabota.sje og andr~ rettsstridige handlinger her, 
hvorved okkupanten ble egget til repres81ier med gisseltakipg, deporta-
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sjoner, konsentrnsjonar av norske borgere o.s.v, 
På hvilke punkter regjeringan overhodet har representert norske 

interesser mot Engl~nds. 
- D~t er alt sammen spørsmål som skulde ha vært bragt på dat re

ne før rettsoppgjøret mot norske borgere for unRsjon~l handling o.s.v. 
ble rullet opp. 

, -0-
Vårt politiske styre under den Mnan verdenskrig hRr ført Norge 

inn i krigen mot vårt stortings og det norske folks vilje og dermed 
bragt ulykker RV uoverskuelig rekkevidae over vårt folk. Historiske 
kjensgjerninger reiSer en d~l spørsmål. 

Er stortinget eLler regjeringen Norges høyeste konstitusjonelle 
myndighet? 

Hvorfor h?r det "Rett~soppgj0r", som ble planlflgt under krigen 
og innledet umicldelO?rtetter aen, ikke begynt med å undersøke hvor
vidt lederne av d.en norske politikk som brflgte Norge inn i krigen,har 
rettslig ansvar for denne politikk mot stortingets og det norske folks 
vilje? , 

Spørsmålet er ikke Q€'sv2'lret, og vi l. vetJt€'li~ reise seg igjen 
innti l det blir beVist flt pc litiske b~nsyn hjeml6'" domstolers adgang 
til å rette baker for sæed. 

-0-
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