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Stortinget 

Stortingspresident Carl J. Hambro sov 
tungt natt til 9. april. Det hadde vært 
hektiske døgn forut. Hans kone hadde 
~ort strev med å få ham opp da flyalar-

• nen gikk, han trodde først det bare var 
en prøve. Men så handlet Hambro. Han 
ga instruks til Stortingets personale om 
at det måtte bli gitt beskjed til alle stor-

ngsrepresentantene om at et tog ville 
gå til Hamar kl. 07.15 fra Østbanestasjo
nen. Hambro satte seg i kontakt med 
regjeringen, og det var enighet om at 
også regjeringen og kongefamilien 
skulle følge samme tog. 
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Da toget kom til Lillestrøm, ble det 
beskutt av tyske fly. De kongelige og de 
øvrige passasjerene søkte dekning, 
men etter en tid kunne toget fortsette 
videre . 

To tredjedeler av stortingsrepresen
tantene var til stede da møtet ble satt i 
Festivitet-lokalene på Hamar 9. april 
kl. 12.30. Det varte en time. Utenriks
ministeren ga en redegjørelse om situa
sjonen, og det var et kort ordskifte. Det 
var enighet om å komme sammen igjen 
noe senere på dagen, blant annet for at 
regjeringen skulle få holde møte, og for 

Tyske vakter uten
for Stortinget. 
(Foto: NTB.) 
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at gruppeførerne kunne få konferere 
.. , med sine partigrupper. 

I pausen oppsøkte de kongelige stor
tingspresident Hambro og meddelte at 
statsministeren overfor Kongen hadde 
stilt regjeringens plasser til rådighet for 
Hans Majestet. Stortingspresidenten 
svarte Kongen at det ville være best om 
regjeringen fortsatte. Det var umulig 
for landet å ha svevende regjerings
forhold under de rådende omstendig
heter. 

Stortingsmøtet ble satt kl. 18.30 om 
ermiddagen. Da var det bare åtte 

representanter som manglet. Stortings
presidenten meddelte hva han hadde 
sagt til Kongen om regjeringsforholde
"'''. Hambro henstilte til regjeringen 
",Il å fortsette, og da det ikke kom noen 
innvending, anså han det for vedtatt. 
Både statsministeren, utenriksministe
ren og forsvarsministeren, som da var 
kommet til stede, hadde ordet. Det ble 
meddelt at tyskerne hadde nådd Jess-

heim på vei mot. Hamar for å ta Konge, 
regjering og Storting til fange. Møtet 
ble derfor hevet kl. 19.40. Et tog sto klart 
for å dra til Elverum. 

Forvirringen var stor. Statsministe
rens sekretær hadde kjørt uten å sørge 
for bilskyss for sin sjef. Statsministeren 
forsøkte å haike, men uten hell. Fa
brikkeier Mustad stilte sin bil til rådig
het. «Uten hans imøtekommenhet had
de jeg visstnok blitt på Hamar til tys
kerne kom,» skriver statsminister Ny
gaardsvold i sine memoarer. 

På Elverum ble et stortingsmøte satt 
kl. 21.20 i folkehøgskolens gymnastikk
sal. Regjeringen ble her meddelt Stor
tingets tillit, men samtidig ble det ved
tatt å utvide regjeringen med ett med
lem fra Høyre (Sven Nielsen), ett fra 
Venstre (Johan Ludwig Mowinckel) og 
ett fra Bondepartiet (Jakob Vik, som for 
øvrig gikk ut av regjeringen 2. mai). 

Ambassadør Brauer hadde meddelt 
at han ønsket nye forhandlinger. Han 

«SKUIT BLIR DEN 
SOM ... » Dette 
uhyggelige opp
ropet ble slått opp 
pil tavler og stolper 
i aprildagene. 
(Foto: NTB.) 
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krevde full underkastelse under tysker
ne og at Vidkun Quisling skulle god
kjennes som landets statsminister. Ikke 
minst det siste kravet styrket mot
standsviljen i en vanskelig og uklar si
tuasjon. Stortinget vedtok på Elverum
møtet at utenriksministeren, Ivar Lyk
ke (H), Jon Sundby (B) og Johan Lud
wig Mowinckel (V) skulle følge Kongen 
til møtet med ambassadør Brauer. 

Stortingspresident Hambro, som he
le tiden hadde vært nøye med å følge 
Grunnlovens bestemmelser når det 
gjaldt stortingsmøtene, ante at det kun
ne bli vanskelig å samle Stortinget på 
en tid. Han foreslo derfor en fullmakt til 
regjeringen til å «treffe de avgjørelser 
og beføyelser på Stortingets og Regje
ringens vegne; som må ansees for på-

.~' .,.,., ...... 

krevet av hensyn til landets sikkerhet 
og fremtid», inntil Stortinget kunne 
innkalles til neste ordinære møte. Det 
ble faktisk ikke. stemt over forslaget, 
som er blitt kah-<:Eive~;';msfullmakten». 
Den fikk utvilsomt stor betydning, idet 
regjeringen der!!l~_<:l hadde fullmakt til 
å opptre på landets vegne inntil nor
male tilstander igjen fikk råde. 

Stortingsmøtet ble avsluttet ved at 
Stortingets medlemmer fulltonig og 
sterkt beveget uttalte: 

«Gud signe vårt dyre fedreland.» 
Deretter stemte stortingsrepresen

tantene i to vers av «Ja, vi elsker». Den 
ble «sunget under meget sterk beveg
else. Få øyne var tørre», heter det i refe
ratet fra Norsk Telegrambyrå. 

Til høyre: Vidkun 
Quisling. (Foto: 
NTB.) 

ELVERUMSFULLMAKTEN 
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Til venstre: Etter at 
stortingsmøtet på 
Hamar var hevet, 
dro representant
ene til Elverum, 
hvor dt' sallL' Illlllt' 

senere pil kvelden. 
Under dette møtet 
ble den såkalte 
«Elverumsfull
makten» utformet. 
(Foto: NTB.) 
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Datoen 9. april 1940 vil for alltid være preget 
inn i Norges historie med stor, svart skrift. 
Etter å ha levd I fred i 126 år, ble landet vårt 

brutalt og effektivt angrepet av Hitler-Tysklands 
veltrente og vel forberedte styrker. 

Norge var ikke forberedt. Vi ble tatt på senga, 
som det heter. Men da ulykken først var ute, samlet 
myndigheter og folk seg om en ting: Vi ville ikke 
frivillig bøye oss for kravet om å oppgi vår frihet. 
Bare Vidkun Quisling og noen få til ville det. 

Det var forvirring, usikkerhet og uro i landet de 
første timene og dagene etter det tyske overfallet. 
Men de norske styrkene fikk samlet seg til kamp. 
Konge, regjering og Storting klarte å komme seg 
unna tyskernes klappjakt. Det ga landet vårt en klar 
myndighet og ledelse. Ingen skulle være i tvil om 
det. 

Kampene i Norge var en strid mot militær over
makt. Tyskerne rykket ubønnhørlig innover og 
nordover, men møtte kraftig motstand mange 
steder. Hitler tok også i bruk terrorbombing. 
Mange byer og tettsteder ble lagt i ruiner. 

I vel seksti dager holdt nordmennene stand, til 
dels med hjelp fra allierte styrker. Det er disse 
dagene denne boken handler om. Krigen vi aldri 
kan glemme tar først og fremst sikte på å fortelle 

~de unge, som ikke har opplevd krig og okkupasjon, 
hvordan situasjonen var. Men boken vil også hjelpe 
de eldre til å gjenoppfriske minner fra begivenheter 
vi ønsker aldri skal skje igjen. 

Aldri mer kan gjerne stå som motto for den 
krigen vi aldri kan glemme. 

Paul Engstad (f 1926) er generalsekretær i Folk og 
Forsvar. Han har gift ut flere bøker, blant annet 
Moskva kjenner ingen tårer (1956) i samarbeid 
med Osvald Harjo, og Også vi når del blir krevet. 
Hjemmefronten under krigen 1940-1945 (1985). 
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