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9. april var ikke bare mili 
tlert. men også politisk den 
mest dramatiske dag i nyere 
norsk bistorie. Dramatik
ken startet da den tyske 
sendemannen Curt Brauer 
kl. 4.30 om morgenen meld
te seg for utenriksminister 
Halvdan Koht på Victoria 
Terrasse. Der satt Kobt 
sammen med regjeringens 
øvrlKe medlemmer for å 
drøfte situasjonen etler de 
illevarslende meldingene 
om at fremmede krigsskip 
trengte seg inn mot Oslo og 
andre norske byer. 
Av Ivar Johansen. NTB 

I skinnet fra et par stearinlys i det 
mørklagte værelset la sendeman
nen fram de tyske krav om norsk 
overgivelse. Han forlangte svar 
på stedet, men Koht svarte at el 
sA viktig spørsmål måtte han fore
legge for regjeringen. 

Regjeringens svar var et klart 
avslag. Det ble gitt spontant og 
uten at regjeringen hadde full 
oversikt over situasjonen. Vi vil 
opprettholde vår selvstendighet, 
sa Koht til Brauer, som i følge 
Kohts berømte skildring av sam
talen svarte: Da vil del bli kamp, 
og intet kan redde dere. - Kampen 
er alt i gang, repliserte Koht. 

Regjeringen visste ikke på det 
tidspunkt at de tyske styrkene 
som skulle innta Oslo samtidig 
med at sendemannen fremsatte 
sine krav, var stanset i Drøbak
sundet. Heller ikke Brauer hadde 
kjennskap til at den tyske planen 
hadde sviktet på dette avgjørende 
punkt. 

Hambros initiativ 
Etter initiativ fra stortingspre

sident Carl J. Hambro ble del be
stemt at kongehuset, storting og 
regjering umiddelbart skulle dra 
til Hamar for å unngå å bli tatt til 
fange av tyskerne. Men i det kao
set som oppsto ga ikke regjerin
gen noen klar ordre om moblllse
ring. Selv om de Ileste regjerings
medlemmene mente de hadde 
vedtatt alminnelig mobilisering, 
kom det ingen slik ordre til de 
milit",re myndigheter. Regjerin
gen tenkte heller ikke på å benytte 
kringkastången for å orientere be
folkningen om at Norge var i krig. 
Ordet _krig» ble overhode ikke 
benyttet i noen av de proklama
sjoner som kom fra regjeringen i 
de nærmeste dagene. 

Det var nærmest ved en tilfel
dighet at den historiske begiven
heten på Victoria Terrasse ble of
fentlig kjent. Det skyldtes en re
porter fra NTB som var tilstede 
på Østbanen da toget med konge
familien, storting og regjering sto 
klart for avgang til Hamar. Han 
fikk en samtale med utenriksmi· 
nister Kohl som fortalte om av
slaget pA del tyske ultimatum. Til 
slutt het del i NTBs referat 

DA KRIGEN KOM TIL NORGE 

i~l~oklamasion 
Til det norske folk. 
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VIDKUN QUISLING 

KUPP: Vidkun Quislings proklamasjon til del norske folk 9. april om al han hadde dannet en 
nasjonal regjering el/er at regjeringen Nygaardsvold hadde trddt Iilbake. Ikke alle de oppnevnte 
«regjeringsmedlemmer» kjente til at de var utnevnt til ministre. (NTB-arkiv) 

QUISLING 
GJØR KUPP 

.Forøvrig kunne utenriksminis-
teren meddele at det var gått ut 
ordre om alminnelig mobilise
ring.,. Al utenriksministeren ~ og 
NTB - også fortalte at regjering og 
storting var pA. vei til Hamar, er 
også et tegn på hvor mentalt ufor
beredt alle var på å håndtere en 
dik situasjon. 

Vidkun Quislings kupp 
Regjeringen lot ihe høre fra 

seg i løpet a v den første "'ip
dagen. Denne mangelen pl in
formasjon bidro til å øke usiUer
heten og forvirringen både hos de 
militære myndighetene og i be
folkningen. Forvirringen ble total 
da Nasjonal Samlings leder Vid
kun Quisling kl. 19,30 kom med 
sin kunngjøring over Oslo radio 
om al han og hans bevegelse had
de overtall regjeringsmakten. 
Han betegnet enhver motstand 
mol de tysKe styrkene som nytte~ 
løs, og opprordret norsk. ungdom 
til ikke å følge Nygaardsvold
rc&ieringens mobiliseringsordre. 

A VGJØRENDE:Stortingspresi· 
dent Carl J. Hambros klarsyn og 
besluttsomhet var avgjørende for 
de viktige politiske /Jeslutninger 9. 
april. (NTB-arkiv) 

Proklamasjonen fra Quisling 
var et regulo:rt statskupp, og det 
kom overraskende på alle, også 
pl de tyske sivile og militære 
myndigheter. Kuppet kom i stand 
med stølte fra enkelte tyske med
llielpere, knyttet til det tyske na
sjonalsosialistiske partiets uten
rilcskontor som Quisling lenge 
hadde hatt et nært samarbeid 
med. Etler at Nygaardsvold
regjeringen hadde sagt nei til det 
tyske ultimatum, skal Hitler ha 
gitt signal om at Quisling kunne 
Il sjansen. 
Og den grep han sammen med sin 
medspiller ved den tyske Oslo
legasjonen, Hans Wilhelm 
Scheidt. De utn)1td det informa
~oDs-tomrom som ble skapt ved 
den lovlige Dorske regjeringens 
taushet. 

StemnIug for forhandling 
I mellomtiden hadde Stortin

aet kommet sammen til møte pl 
Hamar. Her fiU representantene 
redegjørelser for det som hadde 
.kjedd, at Danmark hadde kapi-

tulert, at Narvik,' Trondheim, 
Bergen og andre viktice norske 
byer var på tyske hender. Bqiv
enhetene virket lammende på 
mange av de norske politikerne, 
og stemningen for l finne fram til 
en forhandlingsløsning med 
Tyskland grep om seg. Samtidi, 
ba statsminister Nygaardsvold 
om avsllied for sin regjering. 

Også i denne situasjonen be
varte stortingspresident Hambro 
fatningen. Han hadde overfor 
kong Haakon bestemt frarldet re
Ilierlngs.kil\c i den kritiske situa
sjonen landet var oppe i, og han 
gjorde dette klart for Stortinget. 
Han kunne også meddele at Kon
gen hadde nelc.tet å Bodkjenne 
Nygaardsvolds avskjeds-søknad 
Hambro fortalte at kong Haakon 
var i mot å forhandle med tysker
ne, men at Kongen lojalt ville rel
te seg etter Stortingets beslutning. 

Elverums-møtet 
Stortinget rakk ik.k:e lta noen 

beslutninger pl Hamar. Møtet ble 
hastig avbrutt i 19-tiden elter at 
det kom melding om at tyske styr
ker var på vei nordover for ta re
gjering og storting til fange. Fer
den gikk derfor .,idere østover til 
Elverum der stortingsmøtet kun
ne settes på nytt. Der ble det ved
tatt å utvide regjeringen med re
presentanter fra de tre opposi
sjonspartiene Høyre, Venstre og 
Bondepartiet. Samtidig ble det 
oppnevnt en delegasjon sammen
satt av representanter fra hver av 
de fire største stortingspartiene
med utenriksministeren som for
mann - for å forhandle med tys
kerne om en fredelig løsning pA 
konIlikten. En henvendelse fra 
den tyske ministeren om slike for
handlinger var kommet tidligere 
på dagen. 

Det viktigste som skjedde pl 
Elverumsmøtet var at Stortinget 
ga regjeringen fullmakt til å «iva
reta rikets interesser og trelTe de 
nødvendige avgjørelser" lenge 
Stortinget iUe var samlet»_ Det 
var stortingspresident Hambro 
som la fram forslag om dette. Det 
ble ikke sall under votering, og 
mange har hevdet at fullmakten 
derfor ilJee var gyldig. Men fuU
makten var åpenbart et uttryU 
for Stortingets vilje, og senere 
storting og høyesterett har slått 
fast at fullmakten hadde full gyl
dighet. 

Sent på kvelden gikk stortings
representantene fra hverandre et
ter A ha sunget første og siste ven 
av fedrelandssangen. Ingen visste f 
at det ville gå over fem lr før Stor
tinget kunne tre sammen igjen. 

Mens Stortinget gjorde sine 
vedtak på Elverum samlet major 
Olav Heiset en mer eller mindre 
tilfeldig sammensall gruppe som 
forskanset seg bak en veisperring 
på Midtskogen, en halv mils veg 
vest for Elverum. Der ble den tys
ke avdelingen som skulle ta konge 
og regjering til fange, lIanset. Det 
skjedde kl. 2 om natten og avslut
tet et bøydramatisk og historis' 
døgn i norsk historie. 
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