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KONGEN 

":(ing JhWhon og Kronpnns Ofm'/v{ngro!cr( under krlgelll Norge, I nærheten av Molde. 

Slik vil Kongen leve for oss: 
Ved en sølvblek bjørkestamme 
mot en naken vårskogs mørke, 
står han ensom med sin sønn. 
Tyske bombefly er over. 
Slitets tunge, trette furer 
i hans ansikt er hans egne. 

Smerten i det gjelder andre. 
Slik må fredens ansikt være, 
grått og dradd av nattevåk, 
jaget, pint, forhånt av voldsmakt, 
men allikevel med styrken 
til å lide med alt liv. 

Nordahl Grieg. 

ALT FORNORGE 

Det tok sin tid før tyskerne 
klarte å erobre hele Norge. Men 
i lengden var den tyske over
makten for sterk, og de norske 
forsvarsstyrkene måtte trekke 
seg tilbake nordover, og til dels 
overg.i seg. 

Om Narvik var det særlig 
harde kamper. Byen var blitt 
erobret av tyskerne 9. april. 
Men vi fikk hjelp fra andre land 
som var i krig med Tyskland. 
Det kom utenlandske tropper til 
landet, både fra Storbritannia, 
frankrike og Polen. De ble bl.a. 
satt inn i Narvik-området. Ved 
forenede krefter lyktes det å 
gjenerobre Narvik i slutten av 
mai måned. På grunn av krigs
forholdene ute i Europa måtte 
imidlertid de allierte trekke 
troppene sine ut av landet i be
gynnelsen av juni 1940. 

Administrasjons
rådet 

Fylkesmann Christensen 

Tyskerne lot ikke Quisling sitte 
med makten så lenge i forste 
omgang. De ble klar over at han 
ikke hadde noen tillit hos folket, 
og fra 15. april til 25. september 
1940 lot de i stedet Administra
sjoJlsrådet slippe til, fordi de 
regnet dettc mer formålstjenlig 
ut fra sine egne interesser. 

Rådet ble oppne\'nt av Høy
esterett, ledet av høvcsteretts
ju,titiarius Paal Berg~ Det be
stcJd av {(gode nordrnenm>, bl.a. 
fylkesmann 1. E. ChrIstensen, 
som var formann, Norges Banks 
direktør, Gunflar Jahn og Uni
versitetsts rektor, Didrik Arup 
Seip. Rådets medlemmer for
søkte så vidt mulig å vareta 
norske interesser i en vanskeug 
si tuasjon. Det virket både som 
Storting og som regjering, men 
opptrådte meget forsiktig for 
ikke å komme i strid med den 
lovlige norske regjering. 

7. juni 1940 

Den øverste lederen for de 
norske styrkene ble i løpet 
av april måned general 0110 
Ruge. Han ledet forsvaret 
under vanskelige forhold på 
en fremragende måte. Men 
til slutt måtte likevel alt 
militært forsvar oppgis. 
Den 7. juni 1940 måtte 
kongen, kronprinsen og 
regjeringen ta det tunge 
skritt å forlate landet. De 
reiste med et britisk krigs
skip, «Devonshire» til Stor
britannia. General Ruge 
reiste ikke fra landet. Han 
fant det riktig å gå i tysk 
krigsfangenskap, ble sendt 
til Tyskland og var der heit 
til 1945. -

Elverums
fullmakten 

Som nevnt var Kongen, Stor
tinget og regjeringen kommet 
seg unna tyskerne den 9. april 
og var flyktet nordover. At det 
lyktes dem å komme seg bort 
fra Oslo, var særlig stortings
president C. l. Hambros for
tjeneste. Han fikk varslet dem 
natten til 9. april, og sørget for 
tog og biler til transporten nord
over. Stortinget forsøkte å samle 
seg på Hamar, men et tysk 
fremstøt mot dette jernbane
knutepunktet gjorde det nød
vendig for stortingsrepresentan
tene å reise videre til Elverum. 
På et møte her vedtok Stortinget 
den viktige Efveiur;;,Sjullmaklen 
til regjeringen. Den gav regjerin
gen fullmakt til å styre alene 
inntil Stortinget igjen kunne 

1940 . 

samles. Det var denne fullmak -
~ra Stortinget, landets øver
ste lovlige myndighet, som var 
det rettslige grunnleget for at re
iJenngen lortsatl var liilidciS 
~e reglennj; og hadde rett til 
å treffe alle beslutninger, også 
de beslutninger som normalt hø
rer under Stort.mget. Fullii1a:Kten 
stod ved lag under hele krigen, 
også etter at regjeringen målte 
reise til Storbritannia. C.l. 

Hambro 

Kongen møter Brauer 
Den tyske sendemannen Brauer 
fekk nall til lO. april melding 
om at Stortinget hadde opp
nemnt ein delegasjon for (,å for
handle og treffe avtale om fre
delig ordning av militærinva
sjonefl». Brauer ønskte å kome 
til Elverum for å tale med kon
gen personleg. 

Forhandlingane kom i gang 
kl. 14.45. Eller ein kort samtale 
på tomannshand med kongen, la 
Brauer fram dei tyske krava for 
kongen og utanriksminister 
Koht. Møtet mellom dei t,e var
te vel ein time. Brauer erklærte 
at Hitler ønskte ei norsk regje
ring som hadde hans tillit. Kon
gen måtte derfor godta Quisling 
som regjeringssjef. Det kunne 
diskuterast korleis statsrådet el
les skulle vere samansell. Koht 
peikte på at Quisling ikkje had
de tilli t hos det norske folket og 
denned ikkje noko lovleg grunn
lag for si «regjering)}, Kongen 
understreka at han var kon
stitusjonell monark og såleis 
ikkje kunne godta ei regjering 
som mangla folket si tillit. Dess
utan måtte spørsmålet behand-

last i statsråd. Det vart avtala at 
Brauer skulle få svar frå regje
ringa når han nådde Eidsvoll på 
vegen attende. 

Etter møtet bilte kongen at
tende til Nybergsund medan 
Brauer hadde ein samtale med 
forhandlingsdelegasjonen frå 
Stortinget. Han understreka 
overfor delegasjonen at Hitler 
u ttrykkeleg hadde kra vt Quis
ling som statsminister. Alterna
tivet var tysk administrasjon. I 
statsråd på Nybergsund referer
te kongen samtalen med Brauer 
og erklærte at regjeringa målte 
stå fritt. Sjølv kUl/ne han ikkje 
utnemne Quisling. Dersom re
gjeringa kom fram til at ho måt
te godta dei tyske krava hadde 
han berre eitt å gierc - abdise
re. 

Regjeringa si avgjerd var klar: 
Dei tyske krava måtte avvisasl. 
Bråuer ringde Koht kl. 20 og 
fekk svaret. Kl. 23.30 gav sende
mannen rapport til Berlin og si
terte den norske utanriksmini
steren: «Motstanden går vidare, 
så langt som mogleg.» 

Konge og kronprins søker skjul/or tysk flyangrep i Nybergsund. 7 
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