
RETTSOPPGJØRET OG STRAFFELOVENS § 86 'V7 (;/ t2ti~,r., 1 (; 
En arbeidsgruppe av politiske fanger efter 1945, ledet aven advokat, 
har utarbeidet denne redegjørelse vedrørende ovennevnte tema. Ikke 
minst dagens unge generasjon bør ha interesse av å kaste et tilbake
blikk på vår nyere politiske historie, for dermed å få et mer nyansert 
bil.de av det norske rettsoppgjøret, og de følger-det har fått for 
mange~av våre landsmenn. Efter å ha lest denne fremstilling, vil man 
bedre~forstå at kravet om revisjon og oppreisning ~fd tidligere med
lemmer av Nasjonal Samling og f~ deres efterkommere i årene fremover 
~2Lmelde seg med uforminsket styrk§.". 

Det spørsmål som tas opp i denne fremstilling er vesentlig foranlediget 
ved at den norske kapitulasjonsavtale med Tyskland av 10/6~940 er 
kommet til offentlighetens kunnskap høsten 1947, samt endel nye kjens
gjerninger. - Kapitulasjonsavtalen er i flere henseender et sensasjon
elt dokument. Den gir grunn til mange refleksjoner og spørsmål, bl.a.: 
Hvorfor er dette dokument av ansvarlig hold søkt hemmeligheoldt? -
Hvorfor er og blir fremdeles forholdet før og etter avtalen som tjener 
til dens rette forståelse søkt tåkelagt? - Hvorfor har Undersøkelses
kommisjonen av 1945 ikke med et ord omtalt dokumentet? - Kan det ha 
annen grunn enn at det ikke har foreligget for U.K.? - Hvilke er 
grunnene? 

Kapitulasjonsavtalen må ansees for avgjørende for spørsmålet om Norge 
etter 10. ,juni 1940 har vært krigførende stat. Og dette er en be
tingelse for at strf. § 86, landssvikanordningen og prov. anordning 
av 22.1.1942 om dødsstraff kan anvendes på handlinger som er fore
tatt etter den nevnte dag. 

Hva rettspraksis hittil har bygget på. 

Straffelovens § 86 gjelder for handlinger begått "under en krig hvori 
Norge deltar" d.v.s. som stat er krigførende, jfr. Kjerschow, 
kommentar s. 281{ ad. b. 

I Hålandssaken som den senere rettspraksis bygger på, heter det: 
"Fra de krigerske operasjoner tok til, var Norge i krig med Tyskland. 
Den omstendighet at landtroppene etter hvert måtte kapitulere og 
hele landområdet ble okkupert, avsluttet ikke krigen som ble fort
satt av Kongen og regjeringen fra dens sete i London. Dette var 
alminnelig kjendt." 

Når opphører en stat å være krigførende? 

I strf. § 86 står det "krig hvori ~orge deltar". 
"Krig hvori nordmenn deltar." 

Det står i k k e 

Når krigens begynnelse regnes fra de krigerske operasjoner tok til, 
må enkel logikk tilsi at krigen opphørte når en krigførende parts 
krigsmakt opphører med sine krigshandlinger. 

Det er ikke nødvendig å slutte en kapitulasjonsavtale, enn si en 
fredsavtale - for å bringe krigen til opphør. Jfr. professor 
Castbergs "Folkerett" s. 195/196. 

"Krig kan opphøre ved at den rent praktisk ebber ut idet fientlig
hetene innstilles. At det da ikke sluttes en fredstraktat kan da 
ikke medføre a t krigstilstanden ansees for å vedvare uansett .den 
faktiske situasjon. 

Kapitulasjon eller som det heter i den norske oversettelse av 
Haagreglene Overgivelse (jfr. kap. IV art. JS) innebærer krigens 
opphør. 

En fredstraktat innebærer en - ofte lenge etter - følgende ordning 
av interstatlige komplikasjoner som krigen har skapt. Eksempler 
lJerpå en mi'lnge: Tyskland f.eks. kapitulerte 7.'5.1945. Det er vel 
ingen som vil søke å bestride at landet fra denne dag ikke lenger 
Vi'lr krigførende. )Ilen ennu i dag er ing'en fredstraktat undertegnet. 
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Sid. 2 • 

l sin dagbok sier Ruge. bd. Il ø. 1'.16 1 Corbind.lea mad 
Frankrike. kapitula.Jon. at Note1.!!lt .r land,t i og møg elu 
~apltql"J2n n,ytra" og ut. BY ~[i6.n". Det.r «anekø riktig, 
ogsA nAl' d.t cJ.ld.r andre land. D.tt. kan Inan a1 er alminnelig 
kjent og !n,r~j,nt. 

For Norg •• vedkomm.nde har d.n norsk. ov.rkommando med regjeringens 
Cu1lmakt og kone.n. den 10. Juni 1940 inngått en ekriCtlig og 
detaljert kapitalaaJoneavtal., hvori den norake overkommando, eom 
rettslig Corplikt.r Nor«.e SOM Konge, n.«J.ring og Colk vedtok m.d 
binn.nd. virkning bl. a. Å nedleega vApn'Jle Cor samtlige norake 
stridskr.Ct.r o. ikke pAny grip. til vApen mot d*t tyske rike eller 
d.re. f'orbund.n. sA l.nge den nuværende krig pA.gAr. (Avtalens § l •. ~ 

Rap! tula.Jon.n bar vært b,t1ng"111', og avta.len inneholdet· bnre 
r.ttigh.ter Cor Tyskland, og bare forpliktelser for Norge. En".l 
av dis •• forpliktelser (c . • kø. istands.tt.le.n nv flypla8seno 
Dardufo.e og Skaland) .r AV .n slik art at de ville v.ro "bistand 
til Ci.nd.n" og etraCCbar .tter § 86 - hvie det ~ortsatt var på
gAende krig mellom Norge og Tyekland. 

l~ølge Ruge skal et land "1 og med ain kapit\11aaJon være nøytralt 
og ute aY krigen". .f·"or de ep.rsmAl SObl denne 1'rematilling behand' l

er det l'lok il Cas'.lå at landet var ute av krigen. Nøttralitet er 'I3'.f 
videre b.grep øml. C. eks. ~orholdet mellom nøytral og ikko krig
Eørande når det gjelder USA Cør d •• gikk~l krigen. 

""Ld 

Kapitulasjonene som foregikk på .ller ved kampplass.no Cør den 
e~delig. kapitulasjonsavtale er undert.gnet av enhetens sJerer. 
Kun v.d kapitulasjonen i Romsdal var en representant .for komme 
general tilstede. 

I Rugee "Krigene dagbOk" billd Il 8. JO.5 atAl' det I Fl vet ennu idn(j 
at vi .faktiek bare hadde amuniøJo:n f'or et par da.ger til den gang vi 
kapitulerte i Nord-Norge, at vi altså ville være vApenløøe, hvia 
kampen' hadde trukket ut noen dag.r annua . 

l bilag l til Und.r8øk.l •• skom~'. innstilling e. 116 heter dett 
"Clen.ral Huge Cikk ordre til A. innlede kap1tulaaJon8f'orhand1inger 
med tyskerne etterat troppene var domobdi •• rt 8å langt det var 
mulig." Norge. minister i stockholnt Jens Dull har i mAnedabladet 
·VAr Tid" Cor .ept. 1947 a. 206 opplyst. 

"8. Juni kom d.n bitre stund da legasjonen måtte overbringe den 
ty.ke legasjon General Rug •• erklæring om at han hadde ordre til d 
inn.tille Ciendlighetene og .n.ket å komme 1 Corbindelse med den 
tyske ov.rkommando i Oslo. En embedsmann i det sveneke utenriks
departement påtok sog å formidle meddeleløen." 

Det foreligg.r opply.t 1 U.K.'. innstilling at Hug. henvendte aeg 
~.l.grafi§k til legasjonen i stOCkholm. oa at tyskerne svarte ph 
henvend.le.n pA .amme mAte. 

Diss. telegramm.r bør ~r.m.ka~f ••• 
... 

net :foran nevnte viser klart at det gJalt noe mer enn en lokal 
kapitulasjon - og at d.t ikke var våpenstilstandstlvtale. Det er 
denne gang ikk., .01&1 ved d. torutgAand. loknle kapitulasjoner. ved
~Q8aeQQ •• ~.~ •• 1.C_på •• ' ••• ' .... ~ .. -' ••• ~.a~.:m.d==a::.t~4or.n
ho.n .tAr -ov.rf1)-Pi- men-.de.t er- -•• 1". -den_nor.kG 

J 
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m~uSOPPGJØH~T og STltAfF.E~OVEN.S § §6. Side :l. 

kommende enhets eJer pA stedet som inngår avtale med motstanderen 
han etAr overror, men det er .elve ~.nnor'k. 2y,rkommanqo ved 
øverste ~or.var8.J.r. kommanderende general Ruge, som .øker kontakt 
med ~!n tyak. overkomeandp i 08&0. 06 ~!t !kJør endo& ad diR1~
m{\tJ.,k ve.!._ 

Deretter reiser en repre.entant ~or don no reke overkommando (ikkø 
Cor 6. divisjon) i tysk militærrly rra kampnvsnittet i Nord-Norge 
til Tr.ndhol~ og ~orhandler der med representanter Cor don tysko 
overkommando, representert ved Falkenhorats generalatnbeJer, 
oberst Duaohenhagen. 

Ka'{;!ityl!':\.JonCHu:tl\l'D CODl11kter N'orx •• gonge. r!!f;Jeri"ng og i'olket. 
Hva Kongen og HegJeringen kan ha uttalt ..Du: 10. Juni om sine krigø
planer blir det selvsagt uten betydning dersom de 8t~r 1 strid med 
den gyldige avtal, som ble inngått denne dag. Og ettq~ denne dag 
er såvel etter norøk rett som etter l"olkeretten K.onge og HegJering 
bunnet ved avtalens beste~a.lser. 

Et kapitulasjonsdokument 1'orplikter Norge - neu norsk stat - d.v.e. 
tøritoriet og folket. Se pro1'. MorgenetiernEt8S StataCorCntnings
rott bd. l. s. 62, utgave 1926. 

KapitulasJons8vtalør treng,r ikke ratifikasjon. ProC. Hagerup sier 
i øin "Folkerett 1. fredstid" (utgitt ~v høye.terettsdommer noye) 
8. 27): "Av avtal'll~ hvis .ærlige natur utelukker eller overf'lødig
gjør ratifikasJon •••••••••• " 

Selv uten Kongens o~ regjeringens ordre - som i dette tilfe~lø har 
l'oreligget - kunne general Ih!gc if'alge Hagerup ha nveluttet kapi tUID
ejonsavtalen med bindende virkning for Konge og ro«Joring. Ruge 
hadde f'orøvr.:lg "atillin«e.tullmakt fl • Den 18. mai 191.0 ble han ut
nevnt til Corsvarssjef"f'or alle de vepnete styrker av hær 08 sJø
forsvar". Jfr. Rugos "Krigene dagbok", bind I s. 441. 

RugG inngikk denne kapitulasJon.avtale, ikke 
general Fl.isober (som ble med til England). 
... (orsvnreøJeC" gikk i tysl! krigsCangenøkap -
pit t'orh!\nd - .8 hana opprop 9. 6. 1940. 

6. divisjons øjeC 
Ruge selv. som 

noe han var klar over 

U.K. opplyser at "Huge var et godt valg". Hvia meningen hadde vært 
at Norge aku1l. Corte.tt. d Cøre krig er det høyat eiendommelig at 
ikke Ruge bl. tatt med til England. Det mA derfor være opplagt at 
kapitulasjonen den 10. 6. hadde en særegen karakter - en Cullatendic 
militMr kapitulasjon, hvilket fremgår nv avtalens ordlyd. 

Hegjeringenø oppgave har deretter ikk! vørt militær krigt'ørina. men 
A bidra til A opprettholde Norge. statsrettslige stilling B~ik som 
den hftdde VtIItrt tør tyskerne. invasjon. 

Det som har betydning Cor denne Cremstilling er, at med don Cul1-
't!nfJis« mil~ tare kapl'u.la8.10n var Norge opphørt ~ Dr. kr!g.forcu!d! 
~. Norge. krigsmakt ble demob1iøert. hvilket bot yr at de 
vepnete styrker ble satt pA CredsCot. 

Norge var Ax.kAr,t fra '!Dsre A ta opp igJon virk'9mh!ten nom kri~-
.ferende medmindre der inntrådte et nytt starlig rettsgrunnlag !'or 
tilsid •• ettelae av avtalen, og det har man ikke hørt noe om. Folgcif 
lig har Norge ikke kwmet .lutte allianser liV fi&ndlig karaktor mot 
Tyøkland. Dot er hellor ikko skjedd. 
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RJlfIISOl'PQ,1@R§I OG SIijAf[Alk2XENS § §§. S.1de 4. 

~tter artitkel " i IV HaagerkonveneJon, øom er tiltrådt av Norge, 
økal "avtaler om overgivel.er overholdes samvitt.1gheteCul4t nv begge 
parter". Dette ~.lger ogsA av alminnelige rettBsrunnaetninger. 

Etter kapitulasJonenr 

I bilAg til U.K. t8 innstilling s. 111, heter dets 

"Det var sommeren 1940 en ikke ualmineli" mening at krigen mellom 
Norge og Tyekland eluttet 9. Juni og At de nordmenn 80m ~ort8atte 
krigen i utlandet. var A betrakte som t'rivilligo som ikke bandt 
etaten Norgo." 

Som en ser sier tl.K. her noe ganske annot onn det som rettspraksis 
har bygget pA. nemlig" "At det var alminnelig kJendt" at Kongon 
og regJerincen opprettholdt Norges krigrørende status. 

Di8e8 kJensgjerninger ~!r.stiger til den oppfatning at Norge vOd 
ain kapitulasjon opphørte å vær. krigførende. Hange uttalelser fra 
sakkyndige og representativt hold kan aitoree som bostyrker dettoJ 
Eks. h.r.adv. Holthe - regjeringsadvokat Krist~ Johannesen. 

Tillegg nr. 2. Desember 1947. 

l';L~ fr,m,!!.J.l1nf,;tJ1 .gl: oktobgr d,å. om "trflr. § 66 og br1g t endg 

(orut,.tningt[ i ~~.ti'Q;pp,,i,r!t. 

~!KrtRafory1~rin«en. 

Goneral Roseher Nielsen som undertegnet den norske kapitulftsjons
overenskomat 10. Juni 1940, ~orklarer 80m vitne i november d.å. 
at det var en vdponstiletandøoverenskomøt det var han hadde under
tegnet pA - enda den gikk ut pA blandt annet, Nedlegging og over
levering til tyskorne av alt norsk krigsmateriell. 1'orplikteleø ti._ 
ikko påny A «ripe til vApen mot tyskerne o.s.v. - Hans kollega 
ganernl Ruge erklærte da ogaA som )t8ste vitne at avtalen var OD rgn 
mtt!tar kap1tull,jon. Kongens og regjeringene ordre hadde også 
g tt ut pA kapitulasjon etterat troppene var demoblieert aå lWlgt 
!OID mulig. 

Når genoral Ihtaoher Nielsen Jean preøtere slik begreps1'orvirring .skal 
en ikke undre. pA at andre kan gjøre det samme. Neden1'or skal det 
gjøres et lit. 1'or •• k pA A ordne besrepene. Dessvørre må det bli sh 
kort at dot ~O.R'pOM.~'« narmeat blir A regne for stikkord. Men 
1'orhApentlig vil dis •• kunne hjelpe intereeserte til selv å ~inne 
frem til fyldigere begrunnet, riktig oppCatning. 

yAp'nat1J,!te.nsl, vil sl Il la "vApnene hvile". Det vil si hopphøre 
med kamphandlinger. D.t akal ikko skje Militære forskyvninger 
eller andre militare tiltak til A styrko den militære posisJon under 
on vApenstilstand, tordi erfaringer har viet at vIpenstilstanden oftt 
søkes utnyttet: til slike f'orsterkninC'er vil en fromrykkende part Bom 
regel ikke ~A med på våpsnstiløtand. Se C.eks. kapitulR6joneavtalen 
av 23/4 40 i Rogalandr 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



Side 5. 

"Waffenatils tand abtJelehrl t. f'ordern bedinl~ngaloae Ubergahø." 

.1 aln almlndelighet blir vApenstilstand kun gitt kortvarig .for Il 
hente inn aArede o~ faldne fra øln{,'lnsrken. VApønøtilstand kan Og81\. 
rinne stad mene Corhandlinger bl.1r rørt om eventuell kapitulasjon 
eller 1'redøslutnini~. Som regel har da den ene part vunnet ed meget 
at han ikke har intereøse av ytterllgere krig."r.i.nc, og den armen 
part er blitt ø,,"paa. underlegen at han er nødt til A Kjøre lnu
rømmøleer, eks. Hussland og F'innland etter vint.rkril~øn 19)9/40. 

VApofl8tilatand og kapitulasjon er omhandlet i lV Jlaakonvens,Jon i 
hvert sitt kapittel: (Vog IV), hvilket og84 viser at det er to 
vidt forskjellige begreper. 

K ~ p i t U lB' Jon • 

svarer til det norske ord .Q.Y..erg!Yt18!. Dotte sier noe om hva den ei' 
ut på overgivelse t:Ll seierherren av våpen, ammunisjon, beCestningol" 
m.m., kort sagt Alt som kgn Dyttes til kriGsoperasJoneno - o~9A 
trollpen.. OC1'i.erør og mannskApet overgir .eg, og blir som regel 
internert som krig.ranger. Nr\r et lands siste kJempende militære 
overalr seg, ennA ,nød overkommando - 9ft ,r kr.1g!!.!..-!..!-.1!.!!.. Nottopp 
det at .eierherron kan holde de intertlerte eo", krl({sranger, er dat 
beste bevis pli dette. for. sd lengt..,1s.r,it{en pA/~år øka! of.riser~J!!!. 
po!t...x~r. v!<! frqnten hO, 4ft k.i!rJJBo.J\,qe sol<1!ter. Dette ml\. hore til 
soldatens A.B.C •••• 

NAr seierherren har be.festet s.in militære posisjon, vil hall gjerne 
BV prnktiske og taktiske grunner f'rigt krigs.fRngene, kanskje med 
noen .rå unntak. Slik 1'r:lgivelse er bare ytterligore bevis 1'or at 
krigan er Slutt, eg at okkupanten ikke len~er f'øler sin mnktstil1inE 
h'11et. Detegnende i så måte er. at det var don tysltG "wehrttl!!Shl" 
som l 1940 sendte t!lbu$! til de i Sverieø internerte nordmenn. 

Se bi !alL.l. 

RapitualsJonon kan skje formløst. men som regel settes det opp on 
skriftlig avtale. En slik avtale er bindende for partene - kfr~ 
IV Hankonvensjon, Art. 35, nAr dell inng~es mellom de høyeste militæl 
myndigheter. og is_r nAr det skjer med regjeringens sanksjon, blir 
avtalen bindende for de respektive land og e,attr • 

Kapitulasjoneue oml"ana vil som reRel være bestemt i avtnlen, ,,&ledof 
BOtn i avtalen av 10/6 40. nen danner derCor et rettegrunnlna 
mellom partene. 

Okkupas.lon, ti!e tan4. 
er ikke dat .amme som .fortøatt krig eller krigøtiletaJld. necelen 
er at et okkupert land ikk! kan 1'øre krig lenger mot okkupanten. 
Tyskland, Italia, Finnland 1'11.1"1. ka. dA ikke 1'ortsatt Vatro krig
C.rende erter den dag da de nedla vApnene og kapitulerte. J sA 
1'a11 ar det Jo en gigantisk lands8vi~bistand til fienden 80m har ~ 
f'orogAtt fra alle dom som i de sisto Ar har ydet C.eks. Tyskland 
hjelp. 

"-hv, JustlB,niniater T,rJ. Wold har i et intervju i "Arbeiderbladet" 
j'or 19/11 47 karrakteriaert okkupasJonstilatnnden, eom denne 
mellomt!latqni!l Krifi8tJ er Ilutt, mon det er ikke sluttet 1'red. 

Dette er ganskø riktig. Når et lands øverste hmrledeløe har kapitu
lert, endog efter ordre fra Konr,o og regJorinf:, og eelerherren stAr 
fJom okkupa",JIlnt i landftt, da er krigen slutt. F:nton det 8ll 1'"l!~or 
en hel eller delvis okkupasjon eller ikke, ma det som regel nod
vendi{~v1B Gl\. en tld f.,r, fHEnSSLUTNIKOf.N kA.n finne sted. 

6 -
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HEl'TSOPPGJORE"f OG S'fHAf'fELOVEN§ § 86.. Side 6. 

net er ikke "Are heregningen av krig8skader og tilbnke.rørinBor 
(j.rr. IV JlaagkonvenøJonon, Art. ~J-.54) øom krever øin tid, men ofr,sf] 
skal oCte politiske Corhold tilrettelegge., grensor reguleres O.S.V 
nette mA enhver vite, hvis hRn Cølgor litt med 1 det som foregAr i 
verden i dis.e dager, nettopp m.h.t. øpørsmålet om fredsBlutningeø. 

Et illustrerende ek.empel pA en Cred88lutnings betydning for Bpør.~ 
mAlet om krigene opphør. hnr!vi e~ter Corrige verdenskrig, da det 
amerikanske .ennt forkastet de rredatraktater, som president tVilson 
hadde undertegnet med Tyøklnnd. ne ble derved ug'yldige, og senore l 

ble det ikke .~npt noen nyordning. Men derl'or er det ikke Calt~ 
noen inn at U.S.A. kom tilbake til krigstilstand med Tyskland. Hor 
passer det atter A øltere proC. Castbtrar Folkorett 8. 195-196: 

"Krig kan opphøre ved at den rent praktiak ebber ut idet Cientlig
hetene innatillee/.:. At der da. ikke blir sluttet en fredstraktat. 
kall lk!s! mødrøre(~krig,:t1!!t@.ltdøn ans!e! ,ror 1\ vodvurø. 

1':n del avl •• r har i det 8i;\e lAnsert en uttalelse av Quisling i 19qZ 
om mulig Crødsslutning 89m "bevis" Cor at Norge var i krig. En vil 
av det f'orormevnte se at en slik slutning er helt uholdbar - bort
sett fra at quisling jo ikke har vfllrt nnerkJent som noen lovlig 
myndighet hør i landet, og hnns uttaleløer, som :følge derav m~ vm: 
uten vekt. Nei, la 088 holde 088 til dø lovliRe myndigheters av
p.Jørelser og bestemmeleer • .f.eks. KapitulllsJonsavtalen. Administra
sJonsrådets vedtn.k om t\ Oppl"S8 allez deler av den llorake hær. 
(Dette innebar nasjonens avvepning" - sitat fra Koth), m.fIl. 

I en dom over major KJeldøtrup hnr ,Eids:Lvatlng lagmunnsrett i nov. 
191"7 kommet mod "beviser" på at det var krig 06så erter kapitula
sjonen den 10. Juni 1940. Dette bygges rørat og .fremst på: 

Prok~!rna§.1onen av 'l t JmA! A:2/±.Q. 
I stBtsrAd av 7/6-40 ble det «Jort v.dtaJs hvori det bl. a. heter: 
"Under disse Corhold, og Cordi det har vist aeg umulig A- skacro 
hæren den nødvendige IllntnunlsJon 0« annet krlgsmnteriell, vil det 
være ~21.'$ r~r Nors! 26 tort"tte krigtu," 

Oeref'ter Omhandle. betydningen av A opprettholde regjeringsmakten 
(men ikke krigen). 

"For sAleng. KonGon og regjeringon f'ortsetter sln virkøorntaet i et 
fritt land, sAlongø vil det være vanskelig for Eienden A kunno 
etablere en lovlig regjering i Norge." g,tt! var altså reiRens 
og Clyttingens grunn, og atatsvedtaket nv 7. Juni 1940 slutter med: 

"PA regjeringens vegne tillater Jeg (NygArdavold) me8 derfor , inn
stille til neres Majestet at Kongen, Kronprineen og regjeringen 
flyttet til ett ,alllett larul, og bekjentgjør dotta Cor almenheten 
ved en proklamasjon, som "ne~. vil bli Cremlsfft." Kongen biCnlt 
innstillingen. Dot~. var det alt.A prOklamasjonen akulle gå ut pA 
- efter stntarAdvedtaket. En l.t •• CorgJevøs 1 vedtaket efter ett 
eneste ord om fortsatt krigCøring. 

sA laget prof. Koht utknst til en proklamasjon - Off da atatsved
taket var svært nedatemmende kost ror Colket, har hnn tatt inn en 
liten oppstiver i Corm av ett par uklare llnJer om at "de opp~ir 
ikke dermed kA.mpan for A gjenvinne Norges solvøtendJtthot. Tverti
mot vil de holde frem med den llten~.Afor land8te gronsar. 
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"Norge. Konae og Norges regjering vil i denne kampen være de Crie 
talemenn 1'or det norske 1'olka nasjonale krav ......... Det v.1l være 
deres oppgave A vAIerne om landeta og 1'olketa polit.1ske rett.grunnla{~ 

Likesom i statsrådsvedtaket leter en i proklamasjonen rorajeve. ertp~ 
et ene.t. ord om at ~org. Igm !tat økal Cortsette krigon. net 

ville Jo i så 1'all etAtt i motstrid med vedtakets ord onl at-det var 
'!hApl •• t .for Norge å forteette krieen. 

ProklamaaJonen er ikke engang kontrasignert av Cawninisteren Ljune
børa, onda han var tilstede, men av NygArdavold - og den om1'nttGs 
ikke av noe gyldig statsrådsvedtak, men er bare vedlagt protokollon 
aom ot bilag. net er nødvendig å peke .d vidt inngIende pA dett., 
fordi Eidsivating lagmannsrett .1 KJelstrupdommon bare Carer lett 
høn over dls.e ting, som gir skinn av å være 1'ormelt gyldiee 
regjeringsvedtak. Enhvor Bom vil gA nøyere igjennom bilag 2 til 
U.K:'SI innstilling 8. J07 til 308, vil kunne so at dommens an
rørsler er helt uholdbare. - Det virker heller ikke bra at dommen 
plnsserer kapitulA.sjonen :foran proklamasjonen uten d nøvne don 
Cørste datl~, og det kan se ut som om proklamasJonen var regJer
ingens siøte ord. Som kjent vnr proklamasjonon av 7/6-40, mens 
k.pitulasjoneJuaavtalen ble underskrevet den 10/6-40 ut pA natten. -
non avtale som da ble sluttet, ble Cr~ dette øyeblikk r!ttB«runnIQ~ 
m.l~om R~\9n!. Hva de tidligero mAtte ba sagt eller ønsket, 
mister 1'ra da enhver rettelig betydnin6. Også laemannsrotten har ~ 
mAttet erkjenne at "ved kapitulasjonen la de norske øtr1dskrerter 
ned v~\pnenø og forpliktet sog til ikke å gripe til dem igJen." 

• • • • • 

AJ:r..tg1iI.I,19ugn 1 Aqg!,\st =1243 AV dø nOFlkt, ofCi!erg:r., 
er så lagmannsrotts noate "bevie". Det er f'oran pnpekt hvor 
ofriøerenes plass or når landet er i en pAgt\ende krig. I august 
.1943 var ofCi.ørene lkke ved noen "front". Nen de ble hentot sn
keltviø i 81no private hjem undor heist sivile forhold. Et bodre 
bevis for at det !k~' var boen krigstilstand i det land hvor dlseo 
offiserene hefant seg, behøver ell lkke... t,8e og-sl.. h.r •. adv. og 
kaptein fiverre Halbos bOk, "JEreeordet" - og om det er mulig 1\ rinne 
en offiser som er eller har v.rt kjempende oiden l. Juli 1940. 

Raishm. i Lo(ot,n or; lAot Mål@.Y, 
er lagmannsrettens ,. bevis for at Kongen og regJoringen Cørte 
kri«on videre. Kort erter Kjeld$tnlpdommen - utkom eeneral 
fleisShere !t:t,r1att, t!sl,l;l.rer. PA 8. 124 til 12.5 omtales "kompani 
Ling." hvorf'ra endel mannekaper deltok i nevnte raid. Og det høter 
bl.a.: 

Det er aldri blitt meddelt Jf.O.K. hvilken OpJ}{t8ve han (Linge) haddf> 
rA t t, Ilten det viste seg efterhanden Q t hans oppgave var hll t t å 
rekruttere norsk bernlog norske soldater til en e~cn styrke under 
britisk kommando" ......... Soldateue selv ble delvis rørst .rter-
hånden klar over at do var blitt tatt ut til britisk tJeneetq." 

l en kronikk i "Aftenposten" for 28/10 1947 skriver handelørAd 
Thore noye, som under krigen var medlem av "Anglo NorweGian 
Collaboration commltee" bl.a.: 

Do to strandhugg i Lofoten - det førsto i Svolvær, det sIste i 
Reine - var bri tJ. ske fore tCll';enrler. Det emnme &.1 flId t raidet mo t 
M~10Y 1 jUl.helRefl 1941:" •.•••••• " "Det var derCor nnturlig nok 
bri ttene som startet sabotnsJekrigen i Norge, og !!ske nOl~dl!!.! .. ml~"le.' 
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l "Verdone Gnng" ror 6/12 1947 .tAr dat bl.n., "Det er ror eksempel 
ot i'nktnm at de etore raidene i Lo1"oten Ot; M/Uøy i Julen 1941 kom 
80m et nJokk p4 de norske myndigheter i London. tJe hadde nomlig 
.i.kko den f' Jern.llte aneløe om at slike operasJoner var f'orberedt. o{~ 
de vissto ingenting om dem rer det hele var skjedd. net var noen 
fÅ nordmenn med på dlsse krigshnndlineer. Dø var tatt ut i all 
øt:illhet uten At noen av dores overordnede fikk vi te h~ de skulle 
hrukeø t.1.l. 

Jf. r. adv. l"un"!'y"'uchøclt bekreftet" det samme i sln bok om prosident
skapet 06 r lksrAdøforhBndlitlgene. 

50111 vl tne i SchaJlcke-øaken uttalte forsvarsminister LJuueberct nt det 
J. hnns :funksjonstid - det vil sl til 20/3 191'2 - iklee ble .fon:ttatt 
.!!.!..-l,,!8t~u!~iee.-!!.9.r8J~. oQer:ajJ.2.u.!!:. det han kan huøke. (ner=;';nt-i 
"1\1'tønpoøten" 28711 19'.7. liva lnnmannsretten kon ha by(~t;et på l 
K,JelfttrUil<lommoll er derf'or en l~åtG - 0ddet strider di.rekte imot hva 
bl.n. de f'oran nevnte autoritoter på området hnr \lttalt. 

F~11cr8 vil en j general l-~loifJIcher,. efterlatte papiror f inue et r.ik t. 
utvnla nv :lntr.igespill og eunållg krangel - llien en leter f'orgjeves 
e:ftor en en.ste kX:iffsln,'2.§.l\ tJ!. erter in1 tia ti v fra dOll norske røeU.r
ing eller det nor~ke 11.O.K. I Cremstillinsen nv oktober 1947 ble 
det pdvist hvor t}Ulll HålA.lldlHlommen flom rettsprnkeJ.s var, og SOIl1 runn 
ha.dde hY/;t~ot på illlltli dA, og hvor det heter at Norea haddo vært 
krig."rende stat efter 10/6 1940. - Som en ser er K.jelstnlp-dommen 
av l10ventber 1914-7 ikke stort bedre. pJ\ dette skal al tøå '.let Horske 
rettsoppgjør hvile. 

kwL~9.S!~vi8 f'o!:...A~ r-:o.rti9 ll;Js,o ;xar ,l, ,krl.c: ef't,oLJ.,OLG 19ho. 

Til øuplorinf,' av det "om er anf'ørt 1 i'ro~8tillingen av nov. 194'7 
skol yt torl1eøre ani'nres: 

A) nurt.\~~!..Jl.!.t) .• _ .føne troPPlne ilbako t:ll t 
r~. Ieølge general Fleischer 8.7 ble tilbaketrekningon og 
demoblls8ringen av troppellG i Nord-Norge beøluttet allorede den 
7. Juni 191'0. io"'ra annet hold er opplyst lAt til h"elp .for dø
mobli8er.itlgen ble hurtigruteskipene rekvirert nv den norøko hær
ledelse for A .frakte clemobllserte soldater - .!..kke ,til, England 1Jll.. 
d f~rt8et te tn ~Srlg. Jll!HUi lbake, "t;J.l .. q~res hJ§!!18 tpder UO!} tysk
~kkuperte del av lnlldU_ Det .finnes særlig nordJ,å npon hundre 
norclmenn som opplevet denne .form !"or ".fortsatt kri&søring". og som 
kan bevitne dette. 

Som vitne 1 Skancke-8aken: Profeslllor I\oht: Om do internorte 
(ifølge Aftenpostens rererat)s 

"HeeJ er lnlIen hadde ..J:kke .noe fned don tine a t dø ble hj omeendt. Ilen 
vi var skurret over den ordnin(~ som blø tru!'.fet." Forsvareren l 
"!lIe det protestert overfor Sverige?" Kohtt "Ja jeF, mener det." 
Som en ser er det 1 direkte strid med hva statsminister Per Albin 
Hatlsson har uttalt (8e I'remøtillingen av okt. 1947). 1. gon.ral 
fleløohers erteriatte papirer st~r det pA sIde 89: "For don 
internerte styrke l\V løte divisJon .1. Sverige ~!':L-!:~.L!.n{~.,n 
den bosteØ!melse at hele .styrk,n skulle demobli&orO~H sendel!! til-
~!. ~il !'ig,U!.. - Det ble t'ra H.O.K. muntli{t og økrif'tll{t .from-
holdt at de 110m ønsket det, burde gis f\nlednine til A kornmo oveT 
hit." JT.O.K. fremholdt dernest at 1nll.fnll de frivilliee nv ha
fillet hurde ta" over og At dot 1 ethvert tU.f'elle ikke l:lkk an " 
sende de gl!lrnil!lonerende 01'1'1 tutrer ti 1 bake ti.1 r-:orr.o. ••••••• Jnr;0fJ 
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av di.eo argumenter ble hørt. Styrken ble demobliaørt. Or: det efte!" 
hva ,let er opplyst - aenere sendt beskJed til Sverige at dør ikke 
trengtes beral nv h.ren her over." 

PÅ elde 99 heter dat bl.a.: 

Efter lI.O.K.'8 opp.ratning var det "ilt at ,vAl:' I!Ul.u\_militære etyrk~..!.· 
.1.,!;;ke .!.kull8_ao1 te .. oI,>I! ut\dtu:. n...2.!:.~* fla/m_ Og det te ble fremholdt e5. 
krnf'tl('; Bom mulig. Det ble irnidlert.id ikke tatt hellsyn til lt.O.J~. ' 
protester." 

net siste viser regjerIngene stilling i det store O(t hele. 

StnhsJø.r. nu oherat Erik quam hnr l et skriv i 1942 omtalt. f'orhold
et med dø intornert.e i Sver:l.ge. Skrivet lege;os ved Bom bilac.-. 

Døt bekrefter til Culle og llOlo general Fleiøohers opplysninger, oe 
enda more. og stiller Kohtø og NygArdøvolds vitneprov DM dette i 
$1I lite flatterende belrsning • 

• 
n) "l~t kllueende slng ror lnotstanclabevegelFJen 1 landot.", - .roretatt 
av Admini8trnøJon8rhd~t. 

I U.K.'a lnnatll1incr s. 201'/205 omtalot'l at AdrninistraøJonsr;\det den ... 
5. nu~llst 1940 f'attet beslutning om "~Qen n,~r8ke for'pva~..M.!=..-..!.. 
~lJ .. ..!....!!!.ler" efter de foreliggende oInstendigheter ••••••• blir opp
løst rra JO. soptember 1940." 

Uet stAr i rAdotø vedtaksprotokoll som sak 604, e. 2)8. 

1. Kohte b ... k: "liorge nelltralt oell overfallet" (utaitt i. Sverige i 
1942) st&r det på 8.139: 

Det ': . ..t'ikto.dot..!l. .førJs.ro!sal1de sJ-A« mot motstfln(~s_s..1!:9v.2.nd.!(~a •• i laf.12P.i. 
Den 9. augusti 191.,.0 utølØnde f'ørsvaramin.istern. tydeligen utan med
verk.an av n060ll norsk leuare, en cirkultu' 8kl~i velso mod ,f'grosktl.f..!.t 
at ,tandet,$ .ho!e tnil!..E!!:!L~rgn.n!."al!.1ou skulle uI?p10.!.8(\! frhn ,den 
JO, S!pttmbe,t. "pette 1nnlbat n9tiollo:o.§ avvæpn..l;1J.G>" 

Hvis Norge var krigførende i en pågående krit; i aUi.~8t 19/,°, lTu\ on 
vol sl at Administrae.1ofu5rc\dets vedtak av .5/8-19'+0 o~ t;jennomf'or-
111&8n av det, fr. elIn .otøl"'j!t.e larH.hl!yiker§ke ho,llUliuG siden april 
19110. 

(En skal merke seg, at Høyeaterett - Jfr. h.ll.dommer Schelderupø 
uttalelse i "Verdens Gang" 7. des. 19116 - ikke HllnerkJenner til
tlll. ellør fare som det trues med f'ra :fiondene alde" som etraf.f'e
befl'Jemle, OK bare i rhlGo erad tilleggol' det vekt. Bor,l etraCfo
f'orml1dende omøtendi«het.' 

Dn AdminlatrasJonerådet (p.g.R. dårlig samvittighet) Ikko hadde 
kunngjort dette ufattelige vedtak 1 sine "Bestemmelser" hRr Koht i 
1942 ikke visst at vedtAket skrev aeg fra den Rnorkjondte lovlige ~ 
mWfl'ighet. - AdministrasJousrådets Dlodlemmer var som bekJont: 

1. E. Christensen - Chmn ... r Jahn - O. F. Harbock - R. Hork - Bache· 
\Høg - A. Diesen - IlidrJ.k Arup Seip. 

Ko~nontRr overrlødlG. 
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Avskrif't. 
D11ag til tillegg nr. 2. 

1942. -- Til Foreknin6sinøtituttet for Uæren, 
herr pro.fessor Schnitler. 

Ad. spørsmål om de norske oCCiøerere æresord. 

Det to epør8m~1 er i vinter bli t t cliftkutort ew.lel. og da l. di vi
øJotle rapport ikke inneholder opplysninaer om snhen. sl.nl Jeg tilnl 
late mag å lSuplere rapporten: 

Da "Wehrmlichtø tilbud, blø kJennt om hjel1ll!Jondeleo lor de int.merlo 
i Sverige, skrev divisjonen gjennom vt\r legasjon i stockholm til 
regjerJneel1 oG fremholdt divisjonens oyn pli !!!Iakon. Dnt ble nevut 
eksempler frll Yordetlskrie;en og de nmligh0ter som f'oreV\. Off undor 
henvisning dertil føreølAtt, at do norske styrker i Sveriae ikko 
skulle sendeø hjem. Gjennom vår militærattasJe i Stockholm Cikk 
di'VisjonGn urlderretnhll?; 0111 at regjerintten l.kke hadde bruk for 
oCfløerene og soldatene og alle blø stillet fritt Oln de ville bll 
1 Sver1~. 80m privatpersoner, rels8 hjem eller nunot steds. Det 
var lmidlert.ld ennu tvil blandt de nktlve olfi!Snrer Ont de kunne 
ta imot Wehrmachts tilbud. 

Ila kom det en honstillina fra kom. general Ruge til offisereno om A 
gi ærosord, da han ikke ønsket oI'f':lserøkorpsot delt .1. or,fisorer 
eom hnddo gitt og $om ikke hAdde gitt æresord. Det synes klart 
Cor 098 at regjeringen og korn. general anså kampen :for slutt og a.t 
de ikke lenger hadd& bruk f'or elno ofriserer, o(r, at disse for 
raeten av krigen kWlne anse seg som privatpersoner. Det var eA
ledes Ikke lenger noe som hindret dem :l. 1\ gi roresoru på ikko pf\ 
noo vis 4 dolta more i krigen uot Tyskland, og r0i8o hjem, for som 
privatpersoner A ta seg av sille f'nml1ier og sine prlvnto nC.færer. 
1. denne .forblndolBe vil Jef~ reste oppmerksomheten pfl at llvgivelA.8 
av mr~rd 0(.; UJer:lroison ror dø iutertlcrte kr:i.gsfnngcr var on gjenp-
sldlg avtale. nøt er urt også Crn Wehn!1Qchte side anfør t 1 

"Die i:nternierten tlorwofriøchen Of'fic1ero und Solda ton di'o boab
eichtit';en lJonochst in Swodett Z\l bleihen, haben bei .iue eventuelien 
HUckkehr nach Norwegen "ehwieri«keiton nicht zu befUrnhten, wenn 
sio die gegobene Anordnuug des Deutschen Oberkolllntando heachten." 

Når de internerto istodon for Ct bli :l SvoI'ige, røiste til England, 
U.S.A., eller annet sted, valgte A reise hjem, var i tillit til 
at do kunne leve Bom privatpersoner, n5r de holdt sin del nv 
avtalen. 

Erik q,vam (sign.) 
StabsJei' 

(Herr Erik t~vam skal vis tnok være utnevnt ti l ohers t i 19'~ 5. ) 
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FOlkerett.konsulent, røgjerlngeadvoka\ Krieten Johnn"en. ut
taleløer fremkommet e.tter anmodning .fra Norge. lndullitri.fortmnd. 
~Z!_~~!_!2~g~ ________________________________________________ _ 

"Det er uomtv:letelig at innen det be.atte omrAde gAl' okkupasjons
myndigheteneø b •• tell1l'l1elaer .fornn den ordinære re(deringe be
"temmelser. Den siete kl!m ikke ved 1'orordningeltyldighot p&loggø 
don norske bo1'olkning noe eller A. unnlate noo som okkupasJons
myndirrhetene pAbyr eller f'orlanger .A .fremt okkupasjonamyndlg
hetens pr\bud ikke ligger utenfor grenaene av denne okkupne.jons
mynd16h øta rettølige beføyelee. I'ornv er .fBIgen at en heller 
ikke .enere kan «.1øre ansvar gJel(!ene mot norske borgero fordi 
diellIe Ikke hadde rettet .eg eeter regJeringenø forhold.ordre når 
dieøe var i strid fli. med okkupasjonsmyndighetenes bestemmelser." 
Og videre heter det i uttalelsens "Jeg kan ikke sa at der or 
grunn til ikke A slu.tte nye kontrakter." 

l~(ter at okkupasjonen vnr f'ullhyrdet og Konge Off rø(;Joring hadde 
Corlatt landet, fikk Norges Industriforbund ph anmOdJl:lng en ut
talels8 rra regjeringsadvokat Johansen. Den ble sendt ut med 
lndtUltrif'orbåndets 

ne har ønøket en uttalelse fra Illeg pA l!,1t\.mnlag av det .faktum at 
dan norske luarledels8 bar oppgitt kampen. Helllultatet herav og 
av det engeløk.f'ranøke tilbaketor.: frA. Narv:1.kområdet er nv den 
tyske hærmakt ubestridelig fl oppfatte som okkupant nv hole Nor6'e. 
o(J videre at HaagerkorlveuøJonenø artikkler "3 og 52 blir uton 
anvendelse forslvidt som disse beskytter norske personer mot 
tvangsmessig hjell) ytet okkupoejonømyndighetene under dennos 
milltare operasjoner mot landots egen stridemnkt. Videre fol~er 
ov Jtnngorkonvensjonøna bestemmolser 4) og 1'5 at okkupasJonsmakton 
har all den administrative myndighet som normalt tilkommor landots 
regJering. l{onøekvOnaøn er at enhver norsk borger er lovmessig 
berettiget til " Alutte kontrakter med okkupasjonsmyndighetene o", 
othvert arb.ide 06 on hver prestasJon innen rikets ortll'ådo. tlv()r
vidt hnn også er 40rpliktet til A ut~øre slikt arbeide vil avhengo 
nv orr~lnn efter landetø lover ør :rorpl:J.ktet dertil eller om ut
f'øraoløen er "til okkupB8jonømyndighetenes behov." 

• • • • • 
HGJyoøterettøadv. Jtarald Holteø artikkel "KItLG" 1 "Dngsposten". 
Trondheim, 6. august 19'~0. Se "FrimOdiG" Ytringer." 

• • 

DreN NOHSKE SAKF'OHJ>;HFORENH:G, 
ItOVEJ)STVHl~l' • 

Til medlemmene. 

• • 

0810, lJ. dosembor 1940. 

J. anledning av den for noen dager sid.n uteondte innbydelse til 
danneløe aY en Na~Jonal Snmlinee Juristgruppe, vil ankførorfor
eningene hovedstyre gJlIJre medlemmene oppmerksomme pA at onhver 
øthr rullstendig fritt i spørsm~let om han vil melde BeR inn ~ 
Nasjonal Rnmling, og dermed i Nasjonal !-)nmilllU8 Juristgruppo, 
ellør la vmre. 

Vnlontln Voss 

HOVEUSTrJU':1' Fon DEN NOHSKE SAKFl.mEHFOHEN ING 

}(nu t nJor~e 

• 

ltenninf:' n"dtker 
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Ved kongelig re.olusJon av 18. mai 1940 ble det opprettet en 
stilling Bom ~orsvars.jer 0« kommanderende general Ruge ble satt 
inn i stillingen. Overenskomsten av 10. juni 1940 om kapitulasJon
en sluttedes av representanten Cor den norske overkommando. 
Pro.f ••• or Hagerup uttaler i 81n rolkerott i .fred8tid eidø 273. 
ut&ltt av h.r.dommer Doyer 

"Av avtaler hvis •• rIig. natur utelukker eller over.flødiegjør 
ratifikasjon kan nevnes avtaler som militære sJorer under kritrs -
operasjoner anBees bemyndiget til A avelfittø oa som umiddelbart 
må tre 1 kraft Cor overhodet å ha don tiløiktede virkning (kapi
tulusJoner og avtaler om vApenøtilstand). likes!\ avtaler som 
administrasJon.jorer kan avslutte pA .cen hånda" 

HegJering og konge forlot landet den 7. Juni 191JO. Tre daf!or 
senere kapitulert den norske overkommando betingeløe.lsst mod ~or
plikteIs. til ikke A gripe til våpen igjen så 1eneø den nAværonde 
krig VArer. Bila« I til UndersøkelseskommisJonens innstilling 
8. 116: "General Ruge Cikk ordre til A innlede kapituloejons
f'orhandlinger f..,ed tyøkerne etterat troppene var domoblieert sA 
lanet dett var mull~~. "Kongen og regjeringen mA ansees bundet nv 
det I<apl tula.jon.dokument aom vnr undertegnet erter ordre av 
Huges be1"ul1mektigct4e. 

nen norsko overkommando Corplikter seg 0~8~ til å utføre tjenoster 
1"or den annen p~rt, Jrr. §§ ,,6 og 8. Pågikk krigen møllem Norge 
og Tyekland vill .. dette ha vært bistand til rienden. Overkommando
en eodtar at det settes betineelsor for øyeblikkeli« lrigivelee av 
mannskap og oreiserer mot ar.øord. 

KapitulnøJotlsdokWJJentet forplikter Norge. den norske stat, d.v.s. 
territoriet og ~olk.t (SG Morgenstiernes StateCorfatninesrett Bind 
l s. 62, utgave 1926). Avtalen som ølutter rekken av kapitulasJons· 
dokumenter behandler spesielt den aløte stridende divisjon, 6. 
diVisjon, men omfatter hele landet og rolket, hvilket klart rrom
gAr aven rekke paragrafer, .f.økø. § l, .5 og 8, og den norske 
overkommando hadde kommandoen ovor hele den noreke krigsmakt. 
Jfr. §·86 om pAgående krig hvori Norge deltar." 7. juni" 1940 
kl. 14 ble det holdt statsråd hos kongen. det siste ror lange 
tider på norsk jord. Statsministeren la l'rom det aom pil denne da 
var hovedsak.nt idet han uttalte, (statsrådaprotokollen 7. Juni 
1940. side 4/8/. Under die.e f'orhold og Cord! det har vist seg 
umulig Askarfe IløIren det nødvendige ammunisjon og armet krigs
møterieli, vil det vare håpløst .for Norge A ~ortsette krigen •••• 
K8nGen biralt innstillingen. Regjeringsadvoknt og folkorettft
konsulent Ki"isten Johans.ens uttalel •• g,JeJ'lI10nl lndustrif'orbundot. 
hvoretter arbeide ror okkupasJonsmakten pA. grwmlag av kapi tu
lasjonen er tillatt. Faktisk igang.etting nv rnilltmre arbeider 
ror okkupasjon.makten mene krigen pAgikk. Statøminister Per Albin 
nans.ons uttalelae i Ludvika 7. Juli 1940l "Viktigaøt ur vArt 
synspunkt er at stridernn møllan Tyskland och Norae upphørt." 
(Svensk Hållning och Jfnndling side 92.) 

De norske styrker Bom gikk over ~ren8en til Sverige ble internort 
og skulle .rter Colkeretten bli der til kriBen var slutt. § 5. 
nAgerkollvensjonena art. 11 .iers Nøytral makt fJOllI pA si t tområde 
mottar tropper tilhørende de krigf'ørendo armeer, skal sAvidt mulit; 
internere den langt borte Cra krigsskueplassen." Fra l. divisjons 
(norSke) orrieerer og andre nordmenn ble det gjort henvendelso 
gjennom legasjonen i Stockholm til regtlarintIGrl i London 0(; bl')dt 
om Corholdsordre. Hesultntet var at do fikk vite at det ikko var 
bruk f'or dem. De blø av det nøytrale Sverigo med tysk ~oc.1kJennlJlG 
sendt tilbnke til Norge. 
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Side 1J. 

All8 krit~8ranger i Norge t"r.1818. of'l'i.8rer mot æreord. O.r1'ieeror 
f'ri.funnet som ikke eftel"kom negjerin6Gns ordre om å komme til 
London. Storti.ngeta l'o1kerett.8peslalist h.r.advokat Harald Holth: 
artikkel i "Dagepoatc.tn". Trondheim 6/8 40. hvori han l'astsll\r (:lt 
krigen er opphørt 9. Juni. 191.0. 

Bilag 111 til UndersøkolseskommisJonens irmstl1ling s. 114: 

"Vet var Bommeren 1940 en ikke u~1l11l1ndeli6 moniug at krigen mollom 
Norfle Ol! Tyøkln.nd er,entlie slut tet 9. juui 1940. 0/r; n t nordmann 
sOln t"ortontte krigen ;l utlandet var å betrakte SOr'J f'riv.U.llga, som 
ikko bandt Norge." 

Nordmenn i SkottltlJld 0(1; Cftnada rAr mil! tærutdnnnoløG. Ingon noreko 
enhoter vites Il V8itl'. sntt inn i krigen som norek onhot, l,n.re som 
rrivillige personor. Tusenvis av norske menn lh i Arevis i ut
dannølaseelair. Huge erklærte at det var e.fter'hnU8 uttrykkolige 
ønske. Den engel øke ambassadør takket kong Henkon i 191.6 for 
nordmennfJ' frivl.lligo innsats i engelske avdelinger. Utenriks-
rninJ s ter Devin pA sikkerhetsrådets møte 4. !'ehrUl.\r 191,6: (Verdøns 
Gahg 5/2-/l6): 5torbrJ. tania er ikke knyt tet til Hellas hverken 
gjennom politiske eller økonomiske forbindeleer. Han ber husltO 
at Hellas vnr det ett8ete land utenfor det bri tiøke h.lperium 80m 
k.Jempet ved vAr siele fra 1940 til 1941 til trods i'or ;fiendens storm
løp •• Jag overlater ti-l andre og gjette hva de rmdre gjorde." 

l forbindelse meu o:ff'isersakene skrivor "Verdens Gnne" O/l 4G: 

"not hl& nemlig fru re"jerint~øn8 eide gjort oppmerksom pft at i 
til!'elle av at den aOM ble kaldt ut ikke fant fl kunne reise, ville 
dette ikke rA rølger .for hnm. Hyndi~hotene hnr altså. ;funnet dot 
nødvelldig !t. prøve rett15gyldigheten av selv slike utsagn frf\. don 
llor8ke x'oa.lorin,r i London." 

Hilog 11 til Undersøkelseskommisjonens inntillinf~ 61do 295 (no
gjeriugone forblni101s& med 1eIJnsjoner og Bondomenn): 

Det er .. denne .forbindelse nv betydnint; straks f\ presise"ro at det 
ikko ble sluttet allianse nv noen nrt mellom Nor~e-Voetnmktene 
efter krlgøutbruddot. Snken omtales i et skriv rrn utonrike
minietereM Lie til Justisdepartementot av 21. juli 19451 "Ef tor 
overfallet på Norge 9. april 1940 ble det både Era britisk og 
fransk eide tilbudt hjelp i kampen mot overfallsmonnene. og fra 
llorøk side ble hjelpen mo t tatt mod takk. Utover de mer oller 
mindre otrisielle uttal.l.er som :fremkom i forbindelse med tilbud 
og mottaeelae av denne hjelp, t"ore1igger det ikke noe som be
rett.iger en til ;\ tale om Jnngåels8 på en bestemt dBI~ nv en formell 
all.ianøeavtale mellom Storbr1tania 06 ttRqa Frankrike på den ene 
titld. o~: Norge pA den andre. Dette forhindrer imidlertid ikke at 
de nevnte land bAde i tale og 8krif't den hele tid er betegnet som 
Norges alliorte." 

Og aide 314 (de sisto dagene). "Forholdet til de Vestallierte ble 
i donne tid ikke presisert ved noon alliansetraktat. tit !'ra Kohts 
vurdering av den samlede internasjonale situasjon var en formell 
traktat ikke absolutt ønøkelig." 

Holotov ekol ha uttalt ca. 20. ~ai 1946 ifle. DAgbladet at Norae 
1kk. vnr krigf'ørende. 
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RETTSOfPOJQHET OG STMFf'El,OVF.li,S § 82-

Dmnob l!'lr.1nstn· 

Side 14. 

PA vegne ftV Admin:1øtraaJonsrAdet skrev h.r.adv. I.U.HJort :1 
juni/juli 1940 at norske krigsdeltf'l6'ere skulle ha Cortrltllls
rett til ftrbeide f'or ty.keme. l~ikeledes blø det {'ra "'Ilnge 
kommuners vedkommende arbeidet energisk f'or A ril 8nbrakt de 
arbeideløBe i tysk arbeide. 1~låland.8akel\ har n"yesterett 
tatt standpunkt til hvorvidt passivt medlemskap :1 Nal!Jjonnl 
Samliilcr· er straf'fbart eller ikke efter 9/1.-40. ~fente disso 
{'ire dOIl\tnere at krigen Pr'\6ikk (Fougner, Alten, Las8en og 
Hanøsen) ? 

nila~ 11 side 29)1 Minister Scheels reCerat av 81n samtale med 
Hitler erter P.M.l? april 1940. "Undor samtalon herom ytret Jeg 
at det vnr min personllge moning at 1'.okø. den polsko regjering 
i Frankrike under do .forhåndenværende omøtendinghetor ikko vnr 
floen lovlig regjoring .for POlen," 

4.n"agerkonvenøjollen art. lO. l{rlgsfangør ka.n :fril~i8 på ærøord 
dersom der •• hJemlands lover tillater dem det. Isåfnll er de 
ved sin perøonligo ØJre forpliktet til eamvi ttiehet81"ull t å 
oppCylle advel overCor ein ogen rogJering som overfor døn re
gJering 80'" har tatt dem tllf'ange. de forpliktelser eom de måtte 
ha tatt pA aeg. l. eAdann. tilfeller er deres egen regjering 
:forpliktet til hverken. ~\ kreve eller motta nv dem 110en tjenosto 
øom strider mot det ord de har 81tt." 

4.1Jaagerkonvønøjonen art. 3.5 om overg.iveleo: "Avtaler Am over
givelse som aveluttes mellom de kontraherende parter skal ta henøYJl 
til de militære IIIresrogler. NAl" avtalen or aVsluttot økal don 
overholdes llIamvittlghetsl."ullt nv begge parter." 

NAl" man betrakter disse punkter under ett, synes det å være :fa.st
slått juridisk 90m .faktisk at Norge orter 10. junJ. 1940 ikke hnr 
deltatt 1 krigen. Det er da ikke grunnlag t'or i\ reise tiltalo 
mot modlemmer av Nasjonal Samling efter § 86 "under pågående }erlg 
hvori Norge deltar" rammer bistand til fionden. 

De nye bpplysnlnger Bom er fromkommet gJonnom Undersøkeleos
komm.1.sJonon av 1945 og kjennskapet til kapitulasJonssvtBlon av 
10. JunI 1940 mA røra til ny prøvtling av anvendølso av § 86 
overtor medlemmer av Nasjonal Samling. 
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