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no!essor dr. I'hUoa. Magne 
Skodvin har I en meget Interes
sant artikkelserie I Aftenposten 
for 23., 25. og 2t. januar I år 
gransket den m, ret omstridte 
norsk-tyske kapl:u1asjonsavtlle 
av 10. juni 1940. Umlgheten gjel
der særlig disse to spersmiLl : 
Gjaldt kapitulasjonen bar e de 
norske styrker so!.n fn. 9. april 
hadde kjempet under everstkom
nnnderer.de for Nord-Norge, gene
ralmajor Carl A. Jl'lelscher inntil 
18. m,i, og fortastt under ham, 
men fra da av under Forsvarets 
overkommendao med generalma
;!<>r Otto Ruge som forsvarssjef, 
eller tillike norske styrker annet
ateds? Og, gjorde eller gjorde Ik-

O. Il. )Iuntbe-Kaas 

ke avtalen slutt på Icrlgen l 
Norge? 

Alle meningsberettigede krigs
deltagere er sikkert Skodvln me
get takknemlig for at han som 
helt uhildet ikke-militær og med 
all sin autoritet som vitenskape
lig hlstorlef'01'sker nå har satt 
tingene på plass, hva de ml11tære 
forskere, som helt ut deler pro
fessorens tolkning, har hatt van
skelig for å. gjøre. De betraktes 
som parter l saken. 

Av oberst 0110 H, Munthe-Kaas 

Likevel hevdes det fremdeles at 
det dog åpenbart må. være for
skjell mellom styrketallet l 6. di
vIsjon') og det tyskerne I av_ 
talen kaller .Dle gesamten nor
wegischen Streltkrii!te., Hvem 
disse andre skulle være er Ikke 
blitt spesifisert, men kan vel 
neppe være andre enn oversjøiske 
norske militære. Det oversees 
fullstendIg at det avtaledagen I 
Norge ikke fantes andre militære 
styrker enn 6. divisjon som kunne 
degen die Watfen nIeder •. 

Det som foregikk 10. jun! var 
rett og slett en regional, mlIltær 
kapitulasjon, og dertor Ikke en 
politisk kapitulasjon av Norge, 
og felgellg satte den heller Ikke 
noe punktum for den krig som 
uforskyldt var pUert landet. 

Det er forstå.ellg at man I Sør
Norge oppfattet krigen som slutt, 
De fem sør-norske divisjoner var 
nedkjempet og avvæpnet I og med 
sluUkapltulasjonene I de tørste 
maIdager ! Romsdal og ! Nord
Trøndelag. Man visste lite eller 
helst Ingen ting om 6. divisjons 
Innsats langt der nord tor lands
delens frihet og selvstendighet. 
At fienden pil. grunn av overras
kelsesmomentet var trengt helt 
frem til vannskillet mellom Gra
tangsbotn og Salangsdalen fra 
landstigningen I Bjerkvik var U
ke ukjent som at ø. c!Iv1sjona to 
fellbrigader hadde angrepet og 
drevet fienden tilbake fra ItlJling 
til stilling til han tU alutt .to prea. ... 

let med ryggen opp mot den 
norsk-svenske grense. Man må 
dertor I Sør-Norge kunne Inn· 
rømme at troppene og folket I lel. 
ve krlgøteltet mltte ha de beste 
forutsetninger for .. Ivare riktig 
på ovennevnte to øpørsmål, 

De omfangsrike, vektige pubU
ka.ajoner om krigen.! Norga fra 
Foravareta krlgahIatorlake avdel-r 
ing og andre beretninger om kri- . 
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gen I Ne.. _,-e.v8DIttet er d~ .r_ 

I 
re Ikke nldd bm I me.nge norske 
hjem. Her lkal derfor gla en no
enlunde tyld8ltgjørende orienter
Ing om det 10m toregikk tør, un
der og etter kapitulasjonen. 

Etter InlUetiv e.v Churchlll be
sluttet Det sversts allierte krigs
råd 23. mal - pA grunn e.v de 
fatale nederlag pA Veotfrontell -
A trekke alle sine styrker tilbake 
tra kamptellesakapet med nord
mennene, uansett dIaoes IIv&Btrld 
tor frihet og selvstendighet. 

Evakuerillgsordrell ble natt til 
25. mal mottatt I Harstad av 
øverstJrommanderende tor de al
liertes Jan4- og ljøstric!skretter, 
'lbe Admiral of 'lbe F1eet, Jarlen 
av Cork and Orrery. Ordren på
bød ham tkke A underrette de 
norske myndigheter om den be
sluttede e'· akuering. 

Lord Col'k mAtte selvfølgelig vI
deregi ordren til sine to landmi
litære sje'er, den britiske gene
ralløytnallt Auchlnleck og den 
franske bcigadegeneral Bethouart 
Slstnevnt .. var av Cork utpekt til 
A lede an.,.epet pA Narvik. Dette 
skulle finne sted 28. mn!. Da 
Cork 26. mal spurte Bethouurt om 
han trosE evakuering - som var 
fasteatt til 2. juni - ville an
gripe svnrte generalen ja, hvorpA 
admiralen sa at han ville stotte 
Bethouarts beslutning. Dessverre 
rok Ikke Berthouart noe forbehold 
om at ';eneralene Ruge og F1el
scher straks mAtte underrettes. 
Bethouart hadde av F1elscher fått 
kommandoen over en norsk In .. 
fanteribataljon (ll/lR 1~) og ett 
feltbatterl til støtte under sltt an
grep. Hadde han forlangt ærlig 
splU overtor en skattet kampfel
le, vUle I dag meget sett anner
ledes ut. 

Etter Narviks fall 28. mal reti
rerte tyskerne bAde fra NarvIk
halvøya - fortulgt av fransk
mennene - og fra Ankeneshalv
øya - fortulgt av polakkene. De 
to adskilte angrepskolonner skul
le torenes I trakten Om SIldvIk 
st_sjon for dertra I fellesskap A 
gå mot Bjørnefjell. Fremrykning
en mot samlingspunktet SIldvik 
var I full gang da de to kolon. 
ner 30. mal av Bethou.:u-t ble be
ordret tilbake for l forberede seg 
for evakueringen. 

Situasjonen på kampfeltet var 
da denne: Av genera Dletls to for
svars grupper var den IØr for 
Rombaksfjorden, 10m vi alt har 
hørt, pA flukt - men under sta
dig oppholdende kamp - mot 
tyskernes siste forsval"llStllllnger I 
Rundtjell-Bjørnfjell-trakten. Mot 
forsvars gruppen nord for fjorden 
Il'lkk den hlttn u.taDoellg frem-

rykkende 'norske 8. divisjons to 
teltbrIgader. Tyakerne var forbe
redt pA l mAtte gl over grensen 
til Sverige, hvor de forut,eende 
nok hadde aam\et fire lange jern
banetog, alt 211. mal, tor troppe
transport fra nærmeste svenske 
jernbanesta.s,l:>n pA mellomrIksba
nen (Ofotbanen) for hjemreise. 

Med denne angrepssituasjon for 
øye ml det for Bethouart ha vært 
et nervepress , mltte gl sine 
trorper en retrettordre som mAt· 
te bU Ikjebnesvanger tor de 1Iors· 
ke krIgskamerater og deres lands
del. 
Først etter syv hemmeUghetsful
le dager fikk den britiske sende
mann I Norge, SIr teoil Dormer, 
lov til I all fortrolighet A under
rette den norske utenriksminister 
Halfdan Koht om hva som fore
sto. 2. juni fikk Kongen, Re~jer. 
Ingen og Forsvarssjefen olfi,lell 
meddelelse om evakuE.'ringsordren 
og med den tilføyelse at Norge 
Ikke kunne regne med knmrÆtot
te eller tilførsler hvis Norge skul
le ville tort"ette krigen pA egen 
hAnd. . 

Uvldende om Bethounrls tilbake
trekning a v franske og polske an· 
grepsstyrker utvirket Ruge en ut~ 
setteise av eva'kthringen til 4. 
juni for I mellomtltlen A klInne 
føre det avgjorende stuttnngrep 
over Rundtjell mot Bjornljeil. 
Angrepet bl. hindret av tett thke 
som først lettet 8. juni morgen. 
Det norske angrep rom da strnkS 
satte inn ble kort etter beordret 
stanset og frontgruppesjelene gitt 
ordre om å føre troppene tilbake 
til sine oppsetningsplasser. 

De alliertes styrker - ialt ca. 
25 000 mann - ble evakuert I 
dagene 4. til 8. junI. 

Regjeringen fant landets res
surser for utilstrekkelige for en 
fortsatt krigføring uten lo"ynln· 
ger utenfra, og ")esluttet sammen 
med Kongen og Kronprinsen A gA 
I ~ksll for fra Storbritannia A 
Bøke ti gjenvinne Norg'!'s selvslen
dighet. Avreisen fant sted 7. juni 
med den brltlske krysser cDevon
shlre •. Ol 

Ved tronten ventet enda 6. og 
7. feltbrigade pA at tåken skulle 
lette for det forberedte angrep for 
A kaste fl':lden , .er landegrensen. 
He~ler. Ikke frontsjefene ante at 
!:ethouarts tropper ikke kom til 1 
a,ng:ripe oamtldlg med egne felt
.bt~der, linda mindre at hans 
trjfpper d .aijerede' var lan~t til 
hava pA hjemvei. 

Utenrikamlnlstsr Koht hadde pl 
grunn av forhandlinger med sID 
avenske kollega - de falt for
.ftig I fiJIk .- utaatt aln avrellll 

ett døgn. Han forlot Tromsø san:
mon med general F1elscher og ad .. 
mlral Diesen 8. juni med oppsyn, .. 
"klpet <Fridtjov Nansen>. Men 1.
ke for han reiste teletonerte ha;:'. 
til Ruge pa Seter;"oen og ga han 
ordre om å Innstille fiendtlIghel
ene og Innlede våpenstillstand>. 
forhandlinger. 

Da huge ble klar over at den 
to· lagers utsettelse med evakuer
mg!fl han hadde oppndåd, Var 
nyltelos. lot han likevel sine trop· 
per b.i stående for å dekke ,Ine 
tidligcr~ kampfeller under dE'res 
bortreise. Av gode grunner ku me 
han Ikke underrette sine aVl;el
mger herom. Disse holdt seg m
grepsklare. Da Ruge endelig tikk 
ordren fra Koht, sto han overfor 
cn ny vanskelighet: Den 1 få sine 
tropper demobilisert føl' han opp
tok forhandlingene med motpart
en. Han visste jo at hans hittil sei
errike soldater aldri ville finne seg 
I en frivillig kapitulasjon med 
nedieggeise av sine våpen på det 
slagt.lt de nettopp hadde kjempet 
seg frem til og erobret. Han be
ordret dertor øyeblikkelig tIlba
kemarsj til troppenes moblllser
m,:ssteder. Den gikk raskt etter
SOir 6. dl visjon hadde alle nød
vonlige ordrer liggende ferdige. 
All, Intakte deler av Marinen og 
Flyvåpnet hadde da allerede for
latt lardet. 

I sin 2. artikkel skriver professor 
Skodvln: 

.Det er altsA pA det reine at 
krigføringa skulle halda tram pl 
andre operasjonsfelt, og berre av
.luttast 1 Nord-Norge, og at For_ 
svarets overkommando berre had
de å gjera med del stridskrefter 
som skulle bli ntt I Nord-Norge. 
Den form for kapitulasjon Bom 
det nA måtte forhandlast om, kun
ne med andre ord berre bli mlll
t-~r og regional». 

La oss også rekapitulere hva 
statsminister Nygaardsvold sa I 
sitt opprop til Det norske tolk 7. 
jllnl: <Men de (Konge og regjer
Illg) oppgir ik!" dermed kampen 
for å gjenvinne Norges selvsten
dighet - de vil holde frem med 
d'm utenfor landets grenser •. Og 
Ruge sa I sin tale: .Men krigen 
fortsetter på andre fronter. Nord
menn er med I striden der. Den 
dag kommer da dere atter kan 
reise hodet. Vent pA den dagen, 
vent med ro og tIlll\>. 

Det burde være lett ti torstå 
for dem av vå.re landsmenn som 
hevdet at krigen sluttet 10. juni 
at alle som hørte Statsministeren 
og Forsvarssjefen hin dag lot det 
synke Inn I bevisstheten at kam
pen henimot en frigjørIng Ikke 
var endt. 

9. juni fm. ba Forsvarets over
kommando (FOK) Norges lega-

sjon I Stockholm telegrafisk Dm 
kl. 20 00 lamme dag , meddele 
Det tyske gellandtskap at Den 
norske overkommando var beredt 
til A Innstille fiendtlighetene. I 
krySlI med denne anmodning kom 
det kl. 15 00 over samme legasjon 
ttlegraflsk krav fra Den tyske 
overkommando i Oslo Dm opphør 
av all motstand kl. 1600 og orlll 
straks A sende to underhandle re 
med ubegrenset fullmakt - den 
ene til general DI.tls hovedkvar
ter på fjellhøyden Spionkop ved 
Bjørnfjell gamle stasjon, den an
nen til Den tyske overkommando 
i Trondheim. 
FOK erkjente mottagelsen av det 
tyske krav, men kunne av tek
niske grunner Ikke garantere 
stans av motstand tør kl. 2400. 
Dette ble straks godtatt. De to 
avdelingssjefer I FOK, oberstløyt
nantene Harald Wrede Holm og 
Ragnvald Roseher Nielsen ble Ru
ges forhandlere med tyskerne. 
Førstnevnte dro 9. Juni em. fra 
Hålselv til general Dletl. Sist
nevnte ble tidlig 10. juni hentet 
pA Målsnes og fløyet til Troll('" 
heim med tysk fly. Begge var til
bake I FOK's hovedkvarter pA 
Nordmo I Målselv sent 10. juni, 
hver med sitt undertegnede ka
pltulasjonsdokument. 

Etter denne orientering skal det 
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over fra side IS ' 

orømAl som Skodvin har &tUt' 
~ selv og ballS .var 8lUrea: l:r~ 

.Fekk nå ty3karane ,kjeQ!lk&P' 
In at del nol.Jke forJuu1d1arane ~ 
\'Ø.f bundne a\" et avgrensa ~ 
pUlkl? Ja. del [dorde det, og dette 
er ogsA utaniOT tvil. Wrede Holm, 
opplyser (I sine «Opptegneløen, 
redlngt Ic'\stllCnga fra den mlU· 
lære undr,fsokelseskommlsjonen): 

«{\\'erenssteITImende med d,en 
Instnll;sjon jeg hadde fAtt av Be
neNI Ruge meddelte jeg gener-al 
Dietl at Konget·, Re,:-jeringen, Mil· 
rinen og FlyvApnet hadde forilltt 
landet og at Norge som stat Vlr 
og ville fortsatte være l krIg 
med Tysldnnd, men at gener al 
Ruge hadde fullmakt til A. ord le 
alt som gjaldt tyskernes overt 1· 
grise liV den faktiske makt I Nor!. 
Norge» (Sitat slutt). . 

A t tyskerne hadde den korrek te 
oppfatning: At forhandlernes fu~l· 
makt bare omfattet tyskern,~ 
forhold til FOK med 6. divisjon 

; frem/:år av Skodvins sitat 1'1'& 
. .Mel<!ungen der Wehrmachtstel. 

le> fOf lO, juni: 
,Sowelt blsher zu tlberaehen 1st, 

legen die Unterhllndler entschel
dentl< n Wert damut, dass trotz 
der :i:instellung der Klimpfe In 
Korwegen der Krieg fortdauert. 
Das wlrd dadurch unterstrlchen, 
dass die norweg1scher See- und 
Luftstreitkrllfte mit den AllIerten 
Norwegen verlassen haben:.. 
Den motsetning som visse roster 

finner mellom avtalens Innledning 
(se Skodvlns 3. art,) om de «ehren 
\'olle Bcdlngungen~ 6. divisjon 
tilkommer og avtalens paragraf 
l som taler om «Die gesamten 
norwegischen Streitkrllfte:. har in
tet grunnlag som foran påvist. 
Anklagen om at de norske for
handlere utillatelig har utvidet 
ralllll',en for kapitulasjonen, er 
derfor helt ufundert. 

Ingen hadde bedre enn d 
forhandlere rede på at FoetYSke 
kunne ha kommando Kikke 
norske 'ropper enn de:

er 
andre 

delen nord for Narv! 1 lands
ke avdelinger sonne~o~lle nors
forlenvst avvæpnet var jo 
Orr det v og sendt hjem 
h;dde ev~~ °1jielagt at FOK Ikk~ 
kaiie tilbake r mullghet tor å 
ga st ellel' fl ve/n eneste 80ldat, 
Ialt landet.YSlik ~~~al~ hadde tor_ 

La o.s til slutt ga DleU det. 
Ruges s'/ar til d f erindre Otto 
ltalte ,Sch e ensor I den så-
194;: . anchesak:. november 

.Når jeg selv gikk I 
var det for å fangenskap 
fremdeles understreke at vi 

. var I krig:. 
I) I mangel aven' t 

slitusjondl mobili ri ven et, kon-
april se ngsordre 8. 
dli kom BO~ forøvrig al. 
Fleisc'Jer på ga general 
ordre om forbered:!~t ansvar 
rmg :l. april kl 20 O e mobilfse
mobilisering 9 ~ l]' O og om tull 
liden om ITI ' pr ved flre-fem-

organen Han v t 
rekt til l k It' ar u -
O\'l'rslk r gs IItelle å være 
~orge e~~~anderende I Nord
aldri k nærmere ordre som 

om, Han erklært • 
for selv SQm ØKN e seg der. 
kOJlllllandoen og tok således 
styrlll'ne i No 0J:;;' også marine-
6, di\'isjon mA r orge. Begrepet 
les SOIll en fel?etor her oppfat-

2) I forbinde es ommando. 
gens beslutningISe med Regjerln
det må det i om å forlate lan
get på sitt sl~~ ndres at StorUn-
10. npril vedt k e mote I Elverum 
lng Illålte hO~de:t f~orges regjer
glg under alle ilk' og uavhen
fIIRlt flytt v ... r, om den sA 

/- !l oi~i;~;itn I j 
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