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I tråd med sin "tradisjon" fra tiden etter første verdes 

krig, ivret Aall sterkt for også etter okkupasjonen av Norge 

å opprette en kommisjon til undersøkelse av "hvofor vår nøitralitet 

gikk tapt " 
I det følgende vil jeg la Aall selv forklare hvorfor 

og hvordan denne ko~~isjon ble opprettet, og hvilke som ble 

dens resultater. 
Begivenhetene hosten 1959 overbeviste meg om, at Vest-

maktene vilde forsoke å trekke Nor~e inn i krigen Midten av mars 

1940 henvendte jer, meg til kirgsministeriet i Berlin og fream

holdt at Tyskland vilde r,jore en dårskap ved å forsoke å besette 

Norte, noget Vestmaktene sakte å provosere Tysk1&nd til å ~jore, 
og at Nor~ v1lde forSvare sin naitral1tet mot ethvert forsak på 

å okkUpere det. 28. ~Ars 1940 overleverte jeg et O.Y. ~d sa~e 
innhold til ministeriet. Kommen til Nor~ 20. april framholdt 

jeg 25. april for Quisling, at han ikke var det rette til å stå 

som Norges leder under situasjOnen og bur~e tre tilbake fra lede~ 
sen av bevegelsen N.~. At det måtte bli Stortinget som nu repre-

senterte all politisk avgjor61se i staten, eventuellt presidente

ne, hvis ~tortinget ikke ktlnde s6J!llGS. Jeg fr6rnholdt dernest, at 

det burde dannes en kommisjon til å undrseke folgende tre spora-

mål : 
l.) om det norske folk hadde villet ~re nei tralt under stor.makt~ 

nGS kri~, 
2.) om dets ~tatsmakter hadde erklært å ville oprettholde Norges 

noitralitet efter folkets vilje. 
5.) om disse gtats.ma~ter også hadde forholdt seg overensstemmen-

de med sin erklæring. 
Kommisjonen blev dannet, men det viste d3t;, Reichskonnnissar 

nektet kommisjonen adgang til å tre i virksomhet. - Jeg sekte 

R. K. s jttridi ske repre sen tanter og gj orde op~ rksoIn på tat de t 

~jaldt et intern norsk anliggende, det vedkom ikke Tyskland. Jeg 

henviste til at T~lskland selv i 1919 foretok en tilsvarende un-

dersokelse av den forste Verdenskri~ uten at ententen motsatte se 

seg det. 
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