Hans Majestet I(ong Haakon VII av Norge døde
idåg kl. 4.35.
Tilstanden utover fornatten var ikke særlig foruroligende, og kongen sov fredelig inntil det kom
tegn på hjertesvikt som førte til døden i løpet av
få minutter.
Oslo 21. september.

H. A. Salvesen

Leif Efskind

HAAKON OG HAAKON

Vi kjente ham som Folkekongen. rank og rettlinjet i all sin gjeming.
med den vennlige verdighet som kjennetegner et kongelig sinn. Men han
var også et varmhjeriet, humørfyllt og klokt menneske, en beStefar og
oldefar som barna helt selvfølglig og tillittsfollt sluttet seg til.
·
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BARNET

I 1873 ble dette bildet tatt av
vesle prins Carl, det danske
kronprinsparets annen sønn. Barndomshjemmet
var Charlottenlund slott, med skog og marker
omkring.

EN NORDISK PRINS
FRA BØGESKOVENE
ongens fulle døpenavn var Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel. Da han
ble født 3. august 1872, tordnet kanonskuddene fra Charlottenlund slott og utover
Øresund, og hele det danske folk gledet seg
over at kronprins Frederik og kronprinsesse
Louise hadde fått sønn nr. 2. Allerede som barn
og ung gutt viste prins Carl at han hadde de
karaktertrekk som skulle gjøre ham til Europas mest folkekjære konge. En jevn, usnobbet
og likefrem hjertelighet preget barndomshjemmet, der prins Carl i særlig grad var knyttet
til moren. Hun tok seg personlig av hver enkelt,
og oppdro barna til kristne vaner og til pliktoppfyllenhet. Denne plikt-troskap ble ytterligere
styrket gjennom prinsens sjømilitære utdannelse og det friske, harde sjømannslivet i ungdomsårene. Da prins Carl ble tilbudt Norges
trone, viste han sin karakter og sitt demokratiske sinnelag ved ubøyelig å stå fast på sitt
krav om folkeavstemning. Den ga et overveldende flertall for ham.

K

BRØDRENE

De ble konger på hver sin
side
av Skagerak,
prins
Christian (til v.) 11 år, og pri'ns Carl, 9 år. Sammen levde de et sundt og harmonisk gutteliv på
Amalienborg og Charlotten lund.
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f AM ILI EN

Kronprins Fredri.k og kronprinsesse Louise med prins Carl, vel 1 år, og arveprins
Christian, vel 3 år. Prins Carls farfar var kong Christian 9., gift med Louise av
GHicksbol'g. Prins Carls mor, kronprinsessen, var datter av kong Carl den 15. air Norge og Sverige.

SØSKEN ende):
Det var 8 søsken i alt, her er (ståSKOLEGUTT
Harald og In geborg (kronprinsesse Marthas mor), så Christian, Louise og
Carl, og sittende foran Thyra. Gustav og Dagmar var ennå ikke født.

Tretten år gammel hadde
prinsen lært arbeidets plikttroskap. Dagens program vekslet med skole, lekser, gymnastikk. Hyggetimene .hos ,moren satte
prins Carl stor pris på.

SJØMANN

Alt 14 å~ gammel
kom
prins
Carl
hjemmefra ,og begynte sin 5 års utdannelse til sjøoffiser. Hver som mer dro han ut i verden på tokt.

KADETT

Prins Carl ble
som en dyktig
fiser. Her er han kadett, 19 år.
årene ga ham kamerater for

BRYLLUPET

kjent
sjøofDisse'
livet.

FORLOVET

I 1896 forlovet han seg med sin muntre og kloke kusine, prinsesse Maud av w.ales. De
lekte sammen i barndommen, og vennskapet ble en sann kjærlighet som varte livet gjennom. Blyg av sinn var Maud et elskelig og varmhjertet menneske, som siden viste de dronning-egenskaper
som vi kom til å elske.

sto 22. juli 1896 i London. Brudepikene v.ar, stå•.!nde
fra høyre: Margaret av Connaught, Thyra av Danmark (Carls søster), Victoria av w.ales (Mauds søster), Victoria av Sch l es wig- Holstein, lngebqrg av Danmark (Marthas mor). De små: L?Ady Alexandra, .prinsessene Alice og Patrici.a.

1905

Kong Christian (und er tronhlmmelen) leser budskapet om kongevalget for kongefamilien, hoffet, embetsmenn og den norske
Stortingsdeputasjonen (i forgrunnen). Til h. sk imtes kronprinsesse Louise,
Maud og keiserinne M aria Feodorovna. Til v. kronprinsen og prins
Christian.
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FARVEL

til Danmark, 23. nov. 1905. Kong Haakon, i dansk
admiralsuniform, tar farvel med sine offisers-venner,
mens kongeskipet «Dannebrog» ligger klar. Kommandør Bardenfleth helt til høyre.

MOT NORGE

VELKOMMEN

NORSK JORD

O~~ord på «Heimdal» _v_entet den norske regjering, og kongefamilien ble ønsket velkommen med en varm tale av statsminister Chr. Michelsen. Vesle
Olav vant alles hjerter.

stige opp av havet
med store øyne ...

I ruskevær og urolig sjø begynte ferden mot Norge. Men
ved landkjenning neste dag, så kong Haakon sitt land
tindrende so.lskinn. Og to år gamle kronprins Olav jublet

«Heimdal » la til ved Vippetangen. Kongen ble tatt i mot
av byens ordfører, dir. Skougaard, og bystyrets medlemmer, deriblant Europas eneste kvinnelige bystyremedlem, frk. Heyerdahl.
Bak Kongen sees dronning Maud.

Kongen
kommer
olket ga et klart svar: 259 563
stemte for, 69 264 stemte mot
kongedømmet. Den 18. november valgte Stortinget enstemmig
prins Carl til Norges konge. Et par
timer senere mottok Stortingets president telegram· fra kongen: «Med
Hans m.a.jestæt kongens, min høie
bestefaders, tilladelse agter jeg at
modtage valget til Norges konge,
idet jeg antager navnet Haakon den
syv ende og tillægger min søn navnet

F

Olav . ~

Den 25. november 1905 seilte kong
Haakon, dronning Maud og kronprins Olav opp Oslofjorden under
det gamle norske kongebanneret, Løvebanneret fra Magnus Berrføtts
tid. Den norske krigsflåten sluttet
seg til eskadren, og utenfor Drøbak
steg kongefamilien ombord i «Heimdab, hvor den samlede norske regjering hilste dem velkommen. I tett
sneyr dro kong Haakon og hans fafilie på. triumf-ferden gjennom hovedstaden, og ble for første gang
hilst av titusener langs ærverdige
Carl Johan. Den første norske kongekroning på 600 år fant sted i Trondheims nyrestaurerte domkirke, 22.
juni 1906.
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ALT fOR NORGE

27. nov. møtte Kongen, ledsaget av dronning Maud, i Stortinget. Mens hele forsamlingen sto i dyp ærbødighet, av la Kongen den ed ti l forfatningen som Grunnloven krever. Representantene i forgrunnen var alle i galla med ordener, det diplomatiske korps med damer
(til høyre) i all sin prakt.

HAAKON OG MAUD

i _d et praktfulle kronings-:krudet. Dronningens drakt var av handvevd «gull mor» med hjerteformet utringning og et tre meter l.angt s lep. Hele drak-

fYRSTEBESØK

Til k~oningen i Trond.hjems
Domkirke ankom en mengde
fyrstelige gjester. Deriblant også den tyske keiser Wilhelm, kalt «Norgesvennen».

ten var overbrodert med gull og perler, og besatt med juveler. Avisene
skrev: ... «H ennes Majestet virket rørende ved s in yndefulle kvinnelighet
og tok seg g limrende ut \.led siden av Kongens høye, imponerende ranke
skikkelse i kronings-kåpen.»

KRONINGEN

ble en uforglemmelig høytidelighet. Fotografiet, etter A. Blochs ma leri, viser prosesjonen etter at Kongen er kronet. Foran går hoffmarskalk Rustad, etter Kongen går admiral Sparre og general Hansen med Riksbanneret,
general Ræder bar sverdet.

Kongen har den høyeste befaling over rikets land - og
sjømakt. I garnisonens detachements-øvelser deltok
Kongen på ski og til hest. som her iført generalsuniform og med adjutanten, kap. Hj. Krag ved sin side.

I

Den 13. juni 1906 dro Kongen, Dronningen og kron prins Olav med følge ut på Kroningsferden, opp Gud brandsdalen over Dovre, til Andalsnes og Molde. Bildet
er fra kongeparets korte opphold på Ringsaker.

Kongefamilien, fotogl'lafert i 1906, da kronprins Olav var 3 år gammel. Fra første stund
tok det norske folk hele kongefamilien til sine hjerter. Kroningsferden var det første
møte med land og folk. Siden fulgte hyppige reiser til alle kanter av landet, og utallige
anekdoter om Kongens møte med folket, har bekreftet hans kloke, muntre slagferdighet.

På Hundorp stasjon ble de kongelige hilst velkommen
av ordfører Ivar Steig, sogneprest Mohr, lensmann Jørstad og doktor Holst. Med ryggen til, fra v . : amtmand
Furu, general Nissen, Dronningen og hoffrøken Fougner.

ARBEIDSDAGEN BEGYNNER
et var et lyk:Kelig folk som hilste
Kongen, Dronningen og kronprins
Olav velkommen i 1905. Den bitre og
opprivende unionsstriden var slutt, folket
samlet seg om de indre, nasjonale oppgavene. Partigrensene var flytende. men
de sosiale og økonomiske omveltningene
som fulgte den raske tekniske utviklingen.
fikk følger også i Norge. Den radikale
opposisjonen fikk etter hvert mer makt, og
Michelsens Høyreregjering ble avløst av
Løvlands Venstreregje1ing. Siden kom de
høyreorienterte samlingsregjeringene, og i
1912 Gunnar Knudsens venstreregjering.
Kongen begynte arbeidsdagen sin i en tid
med store og viktige stridsspørsmål;
kvinnestemmeretten, k1rinners adgang til
forskjellige embeter. språkstriden, integritetstraktaten, konsesjonspolitikken, utbyggingen av fossene og en ny sosiallovgivning. Radikale og revolusjonære tanker
grep om seg blant arbeiderne, landet opplevde de første streiker og lock-outs, og
Martin Tranmæls navn gikk igjen i avisene.
Det sosialistiske ungdomsforbundet tok

D

Besøk fra fremmed land kastet glans over vårt nye
kongedømme. I august 1906 kom dronning Alexandra
av England, Kongens tante. Kongen hjalp henne i land,
nederst til venstre sees Dronningen med Olav ved siden.
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«det brukne gevær» som sitt merke, men
med utbruddet av verdenskrigen samlet
flertallet i folket seg likevel om forsvarsog nøytralitetssaken. Krigstiden var en
problemfylt tid for Konge og regjering.
likevel var det i disse å rene at store sosiale saket·, f. eks. de «Castbergske barnelover» ble satt ut i livet.
Kong Haakon nølte ikke med å sette seg
inn i forholdene i sitt kongerike. Medfødt
orienteringsevne og selvstendig tenkning
var særpreget for ham. I 1928 viste han
dette ved personlig å gripe inn en regjeringskrise .Ved valgene hadde høyrepartiene lidt nederlag, og arbeiderpartiet ble
det største i Stortinget. Ut i fra et sikkert
rettsinstinkt bad Kongen Arbeiderpartiet
danne regjering, og statsmini-ster ble bonden og redaktøren Chr. Hornsrud. Det var
den samme sikre, kongelige rettferdighetssans som vi siden fikk et bevis for i Hl40,
ved Kongens berømte «nei>. Ikke minst
i utenrikspolitiske spørsmål var Kongen
ofte en velorientert rådgiver for sine rådgivere.

1907 tiltrådte kongefamilien den første lange
reisen nordover etter kroningen. Bildet viser
velkomst-utsmykningen i Mosjøen, der det kongelige følget med lensmannen i spissen dro i
karjol - kortesje gjennom bygden. Kongen i 2. vogn.

I april 1908 kom kong Edward VI I, dronning
Alexandra og prinsesse Victoria på besøk. Den
engelske kongen, kong Haakons svigerfar, gledet seg særlig over den vakre norske naturen.
Her er de to kongene ved Frognerseteren.

Den 31. mai 1911 var Kongen og Dronningen til stede da Camilla Collett-monumentet ble avslørt
i Slottsparken. På bildet blir kongeparet fulgt
på plass av Gina Krog, som holdt hovedtalen.
Norsk Kvinnesaksforening reiste monumentet.

Ved Drammens 100-års jubileum i 1911 var de
kongelige også tilstede ved åpningen av Drammen Museum. På bildet sees overlærer Tord
Pedersen i samtale med Dronningen, Kongen
slår av en prat med politimester Andersen.

I 1910 kom Amerikas president Theodore Roosevelt til Kristiania for å motta Nobelprisen og bli
kreert til æresdoktor ved Universitetet. Kongen
dronningen, regjerings- og stortingsmedlemmer,
rektor Brøgger m. fl . møtte på stasjonen.

Vår nasjonalsport fikk en ivrig tilhenger i Kongen. Han ble en trofast og sakkyndig t ilskuer
ved hovedlandsrennene og andre s kibegivenheter. Her er han fotografert på «kongetribunen»
i Strøtvedtbakken i Drammen, vinteren 1912.

1917

Krigsutbruddet i 1914 samlet alle partier om den norske
nøytralitetspolitikken og forsvaret. Den norske og svenske
regjeringen var enige. Dette ble høytidelig slått fast ved
tre- kongemø '. et i Malmø: Fra v.: Haakon, Gustaf, Christian.

Under hele krige n h.adde de nordiske stats- og utenriksministrene regelmessige .felles møter, for å drøfte de problemer alle tre land var stilt overfor. I november 1917 kunne
Kong Haakon ta i mot de nordiske nabo- kongene i Oslo. Bildet viser fra venstre:
Kong Gustaf, kong Haakon, kong Christian.
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1922

De første automobilene hadde holdt sitt
inntog i Norge, og i 1916 kunne man i
Kristiania registrere bil nr. 1000. Kongen
var blant de første bilistene, og er her
fotografert i 1920, ved rattet i en «Minerva».

Haraidsstøtten, en 17 meter høy bautastein av granitt, ble reist i 1872 nord for Haugesund, til minne
om slaget ved Hafrsfjord i 872. Ved 50-årsjubileet for reisingen av stenen og 105()-årsminnet
for det berømte slaget, var Kong Haakon til stede.

Den 24. juni 1924 kom Kongen og Dronningen til et festpyntet Drammen, der de
åpnet en Varemesse i Ridehuset. Siden
spiste kongeparet middag hos amtmann
Platou (med ryggen til, utstrakt hånd) .

I 1926 fløy Roald Amundsen med luftskipet «Norge»
over Nordpolen til Alaska. Sammen med ham var polforskeren Ells worth, skipets fører Nobile og RiiserLarsen. Fra starten på E"geberg, fra v. : Major Sverre,
Kongen, pol.mester Søhr, kaptein Smith-Johansen.

Kongen og Dronningen var trofast til stede
under Ho lmenkoll - rennene, første gang i 1906.
Bildet er fra 50- kilometeren i 1923, major
Qvale til høyre, dr. Lindboe til venstre for
Kongen.

Tyveårene var vanskelige år for Norge. Det økonomiske liv var
preget av ustanselige kriser, politikerne sloss om hevingen av
kronenes gullverdi, og alkohol - forbudsproblemene laget bølger i
Stortinget. Bildet: Kongen kommer til Stortingets oppløs ning 1927.

Kronprins Of.av ble myndig i 1924, og begynte å delta i statsråd
·ved sin fars side. Samme år ble han uteksaminert som nr. 4 av
sitt kull på Krigsskolen. Bildet er fra flåteinspeksjonen i 1927. Helt
til v.: adjutant Ramm Østgaard, til h . komm. kapt. Scott-Hansen.
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Hærens 300-årsjubileum ble feiret 23. januar 1928 med stor militærparade på
Akershus, blant annet med en avdeling i uniformer fra 1814. Kongen og Kron prinsen, henholdsvis i genera.Is- og løytnantsuniformer, inspiserte ved paraden . Offiserene til høyre for Kongen er genera.I Holtfodt og oberst Storm.

En stor familie samlet til kronprins Olavs og kronprinsesse Marthas bryllup i 1929: Sittende foran: Prinsesse T.hyra av Danmark, prinsesse Ingeborg, kronprinsesse Marth.a, kronprins Olav, dronning Maud, kronprinsessen av Sverige, hertuginnen av York. I bakerste rekke, stående: Grev Carl
Bernadotte, kronprins Gustaf Adolf, prins Carl jr., hertugen av York, gre-

vinne Folke Bernadotte, prins Valdemar av Danmark, prinsesse Ingrid av
Sverige, prins Georg av Hel~s, kong Haakon, grev Folke Bernadotte, prinsesse Margaretha av Danmark, prins Gustav av Danmark, prins Carl av
Sverige, grevinne Carl Bernadotte, prins Axel av Danmark, prins Eugen.
De to småguttene er prins Georg og Flemming, sønner av prins Axel.

1930

Kongen var en stor skøyte-entusiast. Bildet viser Kongen
og Kronprinsen i samtale med klubb-formann Birger Børjeson og Oscar Mathiesen under VM på Frogner 1929. Adjutanter er avdøde major Meinich og admiral Corneliussen.

Mowinckels regjering i statsråd 1930. Ministrene fra v.
og rundt bordet: Evjenth, Hasund, Oftedal, L. J. Mowinckel, Monsen, Mjelde, A.arstad, Berg Lund, Vorland.
Statsrådssekretær Roldsted for bordenden.

I 1930 kunne kong Haakon feire sitt 6 års jubileum som norsk konge. Han ble hjertelig
hyldet med fakkeltog til slottet om kvelden. De kongelige gjester var bl. a. disse, sittende
fra v.: Dronning Maud, prinsesse Thyl'la, dronning Alexandrine, kronprinsesse Martha. Bak:
Prins Gustav av Danmark, hertugen av Kent, kong Christian X, kongen og kronprins Olav.
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Den 4. september 1931 ble grunnstenen til Oslo Rådhus lagt ned i Vika.
De kongelige ble anvist plass på fest-tribunen, reist på det stedet der
Vikas mest beryktede hus hadde stått, udødeliggjort i Chr. Krohgs
«Albertine>>. Kongen og Kronprinsen ble mottatt av den samlede rådhus-
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komite med ordfører lndrebø i spissen. Riktignok hadde Arbeiderpartiflertallet glemt å sende innbydelse til Kongeparet, fortalte «Dagbladet»,
men ettersom bidragsyterne (og kongeparet var blant de største)
kunne få tilsendt adgangskort, benyttet Kongen seg sdvfølgelig av det.

Aret 1933 var preegt av politisk uro. Regjeringen Hundseid gikk, regjeringen Mowinckel kom (bildet). Statsråd Quisling i Hunds eid -regjeringen
holdt flammende taler, stiftet NS «ordensvern» og laget nazi -møter.

Ski, skøyter og seiling - det har alltid være den norske kongef.amiliens
kjæreste sports grener. Kongen var KNS' høye bes kytter og var med om arrangementet av serieseilasene tll sitt 80. år. Bildet er fra KNS-fest i 1934.

~937

Søndag 21. februar 1937 ble tronfølgen i Norge sikret, prins Harald ble
født. Vakt om dåpsbarnet står, fra v.: farmor Maud, tante Margaretha, mormor Ingeborg, fetter Fleming, farf.ar Haakon, far, morfar Carl, fetter Georg.

Kong Haakon var en hjemmets og familiens mann som ingen annen .
Barna på Skaugum h-adde i ham en forståel s esfull og munter bestefar, som
deltok i lek og moro. Bildet er fra et sirkusbesøk i september 1937.

I november 1938 døde Dronning Maud I London, etter å ha gjennomgått
en gallestens-operas jon. Båren ble ført i sørgeprosesjon til Victoria-stasjonen, for derfra å starte den siste reise til Norge. Kongen og Kron prins Olav fulgte etter båren i bil. Hele folket deltok i deres sorg.

I 1939 kulminerte den politiske uro med at verdenskrigen brøt ut, og
i oktober møttes de nordiske konger, den finske president Relander og
landenes utenriksministre på Stockholm &lott - for å drøfte de russiske
krav overfor Fin11land. R4ssern41 krevde bl. a . avståelse av Viborg len og
Han{lø.
·
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Den 11. april 1940 ble Kongen utsatt for et regulært mordforsøk: Tyskerne bombet Nybergsund i Trysil, der . Kongen, kronprinsen og regjeringen oppholdt seg. Alle sprang til skogen og søkte dekning i 1 Yz time.

<<ALT FOR NORGE>>
ongen kar etter Gnu&niovens
§ 30 rett til <d fatte beslutninger efter sit eget Omdømme>. Men kong Haakon var
alltid fullt ut lojal mot de sittende
regjeringer. Han sd pd seg selv
som den upartiske dirigent i en
kollegial forsamling . Bom sddan
mente han at det 11ar hans plikt
d holde seg grundig orientert om
aUe saker, og med hana medfødte
iskarpsyn og orienteriKgs-evne var
k-Ong Haakon en verdifull rtldgiver for sine rddgivere. Spesielt
gjaldt dette utenrikspolitikken.
Ogaå i mange imi.enrik8politiske
saker har Kongens persOfllige
mening fått betydning for regjeringettes beslutninger.
For det
norske folk ble dette lysend.e klart
i 1940. Det er først og fremst
Kongens historiske «Nei> til tyskernes krav om å la Quisling danne ny regjering, - 8om har ui8t
088
hvilken rettlinjet mann ut
hadde . valgt oss til konge. Kong

K

Haakons fa&te og urokkelige 1Kildning under felt-toget i Norge og
siden under tiden i England, har
wt oss at for ham var det Norge
og det 'wrske folka interesser
som alltid var det avgjørende.
Det var kl. 1.23 den 9. april
1940 at Kongen, kronprinsfamilien, Regjeringen og Stortinget dro
med ekstratog fra Oslo til Ha.mo.r.
8amme kveld dro man videre til
Elverum, etterat det var meldt
om tyske styrker som var underveis for å ta aUe tilfange. Det
var under stortingsmøtet her at
regjeringen fikk generalfullmakt
til å handle på 8torting6U og regjeringens vegne og vareta aUe
!Gndets interesser. Denne ftillmakten forvaltet Kongen og hans
regjering slik at de sammen
kunne oppleve den 7. juni fem eir
etterpå: Hjemkomsten til et fritt
land. Kongens valg3prdk «Alt for
Norge> har han trofast fulgt . . ..

Under felt -toget I Nord- Norge bodde Kongen og kronprinsen i fylkeslege Dybwad- Holmboes hytte ccTrangen:. i Målselv. Her ble det ogs å.
holdt statsråd, og forsvarssjefen, general Ruge, kom stadig på besøk med
meldinger om krigens gang. Ti skytterlagsmedlemmer var «Garden».
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Den bitreste stund i Kongens liv,
var kvelden 7. juni 1940. Da entret
han den engelske krysseren «Devonshire» for å bli ført t il England.

Dette bildet er tatt en av de 8 dagene Kongen, kron prinsen og regjeringen var i Molde, under ett av
de mange flyangrepene som la byen i grus. Kongens ansikt er preget av hva han tenker om angriperne.
Det var dette bildet som inspiserte Nordahl Grieg til hans dikt: «Slik skal Kongen leve for oss .... »

Far og sønn ombord på «Devonshire».
I det sist<! statsråd på norsk jord, i
Bispegården i Tromsø, sa Kongen: Nå
håper jeg ingenting lenger, Jeg tror.
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Kongen og Kronprinsen i statsråd i London 1940:
Ministrene fra v. rundt bordet: Fjeldstad, Sunde,
Ljungberg, Støstad, Lie, Ystgaard, Nygaardsvold,
Koht, Hjelmtveit, Torp, Wold, Hindahl, Nielsen.

Hver dag fikk Kongen rapporter om forholdene
hjemme. Budskapene om sult, terror og tortur
gjorde dypt inntrykk på ham. Det gjorde også bil der som dette; vissheten om ungdommens tillitt.

Handelsflåten og sjøfolkene var stadig i Kongens
tanker. Han sa aldri nei til å besøke et norsk
skip i havn, så sant det var mulig for ham.
Dette bildet er tatt i Liverpool den 9. april 1942.

I ENGLAND
D

en 9. juni 1940 måtte de norske styrkene kapitulere for den tyske overmakten. Dagen etter ble Kongen,
Kronprinsen og regjeringen med følge mottatt i London. Fra den dagen gav Kongen
hele sin arbeidskraft til Norges frihetskamp. Og han gav mere: han gav sin
faste, urokkelige tro på at de gode kreftene ville seire til slutt. Motstandsbevegelsen hjemme fikk nytt mot ved A høre
Kongens taler fra London. Regjeringen
dro full nytte av hans kloke råd i vanskelige saker, og alle nordmenn, både ute og
hjemme, vet hvilken uvurderlig styrke det
var å ha Kongeti som vårt ranke samlingsmerke i en tung og krevende tid ....

I 1943 kunne admiral Corneliussen fortelle
at den norske krigsmarinen talte 60 fartøyer, deriblant ubåtene «Uredd» og «Ulai>.
«Uredd» gikk tapt. Her inspiseres «Ula».

En norsk krigsskole ble opprettet, og i
Skottland trente de nye norske styrkene,
hvorav Lingekompaniet var en enhet. Bildet
er fra kongebesøk i en norsk militærleir.
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Slik satt Kongen i BBC's norske avdeling så mange ganger u_nder krigen . Hver jul, hver 9.
april, og hver 17. mai - på sin 70 årsdag i 1942, - talte han styrkende og trøstende ord til det
norske folk. Og selv om ikke ordene nådde frem gjennom radio til alle, så nådde de frem gjennom
den illegale pressen. Og ordene bar bud om at hans hjerte blødde for alle dem som led der hjemme.

På Kongens 70-årsdag I L.ondon kom kron prinsessen over fra USA, og et norsk folketog
gjennom Hyde Park hyldet Kongen. Helt til v.
fru ambassadør Colban, til h. oberst Nordlie.

I små flokker kom folk over fra Norge. Også gamle
og barn ble bragt over, fra Svalbard og fra raidene
i Lofoten, på Måløy og Sørøya. Kongen var en
populær gjest ved den norske skolen i Skottland.

I juli 1943 ble kong Haakon utnevnt til æresdoktor
ved Oxford Universitet. Kronprins Olav hadde tid ligere mottatt den samme æresbevisningen . Også ved
slike anledninger passet han på å tale Norges sak .

Utallige historier om Kongens møte med folk er bevart fra London-tiden .
Han hadde en egen vennlig og lun måte å være på, som fikk folk til å åpne
seg for ham. Bildet er fra Sørøya-leiren nær Glasgow den 12. april 1945.

Glede over gjensynet og over kapitulasjonen i Norge lyser ut av dette
bildet. Det er tatt 12. mai 1945, da en lykkelig kronprinsesse Martha ble
tatt i mot av sin svigerfar .på stas jonen i London. Kong Haakon var meget
glad i kronprinsessen, under hele krig~n skrev de til hverandre ukentlig.
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OG

OPPRANT DAGEN ALLE HADDE VENTET PÅ:

7. JUNI 1945
HJEMME IGJEN

et var en 7. juni at Kongen måtte forlate
landet, og det var en 7. juni han kom hjem
igjen. Den ubeskrivelige lykke og lettelse
som freden bragte med seg, og som ga seg så
jublende uttrykk da vi hilste kong Haakon velkommen hjem gjorde et dypt inntrykk på
kongen selv. Han var rørt inntil tårer over den
kjærlighet som strømmet mot ham. Men han
glemte heller ikke å være takknemlig. Kong

D

Kongen steg i land på Honnørbryggen pres is kl . 12, kledt i sin admiralsuniform. Sammen med ham kom en dypt beveget kronprin sesse Martha,
prinsessene Ragnhild og Astrid og prins Harald . Kronprins Olav var den
første som trykket Kongens hånd. Siden v.ar det havnefoged Yngvar
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Haakon var en kristen personlighet, han var
ikke bare stolt - men også ydmyk. For Kongen var hjemkomsten ikke bare en gjenforening
med hans folk, men også en hjemkomst i ordets
virkelige betydning: til Slottet og kongsgården
på Bygdøy, til Skaugum og Kongsseteren, til
det landet han hadde kommet til å bli så glad
i og lengtet slik etter.

Kjelstrup og oberst Oswald Nordlie (helt til h.) som øn sket folkekongen
velkommen hjem. En veldig mennes kemasse ventet på Rådhusplassen
og i gatene.

Etter mottagelsen på Honnørbryggen, fulgte triumf-ferden gjennom Oslos festsmykte gater, der
100 000 mennesker ropte ut sin glede over gjen synet. Så snart kongefamilien var rukket opp i
Slottets annen etasje, kom de alle ut på slottsbalkongen. Som på så mange lykkelige 17. mai dager, hilste de ned til et hav av jublende mennesker. For mange er dette Frigjøringsbilde nr. 1.

Og vi fortsatte festen og hyllesten: Ut på dagen den 7. juni kom hundre tusener i et folketog
opp mot Slottet. Time etter time tok Kongen og hans familie mot hyllesten. Siden v ille ingen gå
hjem. Det ble danset i gatene, ukjente mennesker omfavnet hverandre i den store fellesgleden.

Jubelen steg til et ensternmjg, mektig «Leve Kongen», og Kongen hilste og takket i stram giv akt.
Ved tribunen ventet landets .JJ9 byens autoriteter.

For hele KC>ngefamilien v.ar den hjertevarme mottagelsen en overveldende opplevelse. Kongen og
Kronprinsessen ku"ne ikke helt skjule sin bevegelse.
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En folkekon.ge
blant venner
kke før var Kongen på plass
bak sitt skrivebord på Slottet,
før han kastet seg inn i pliktenes malstrøm. Han åpnet utstillinger, beæret møter og teaterforestillinger ved sitt nærvær tok imot
de nye sendemenn til hoffet i høytidelige audienser. Og først og
fremst ble det Kongens oppgave
igjen å knytte båndene mellom
ham selv og hele folket. Han
sparte seg ikke i disse årene etter
krigen, anstrengende som de må
ha vært. Men på de lange reisene
landet rundt fikk han på ny rørende bevis for at han sto som
samlingsmerket i folkets bevissthet.

I

Kongen gikk også inn for å
knytte båndene utover landets
grenser. Det var mange land og
mange statsoverhoder som gjerne
ville ha besøk av Europas folkekonge nr. 1, og Hans Majestet
dro nesten hvert år i offisielt
statsbesøk til naboer og venner
av Norge. Høyest for ham selv
sto nok gjensynet med broren,
kong Christian X av Danmark, og
den offisielle visitten til England,
for å takke for gjestfri.heten under krigen.
·

Den 1. desember 1945 åpnet Kongen den første
stortings-sesjonen etter frigjøringen. Adjutantene er fra h.: Ob.ltn. Østgaard, marinekaptein
Scott-Hansen, major Ording, oberst 0. Nordlie.

Da den første fred s- og frihetsru sen hadde lagt seg
i hovedstaden, begynte Kongen å planlegge sin
reise langs Norges kyst for å hilse på resten aY
folket. Bildet viser Kongen i Vesterålen i 1946.

I en tysk flygers dagbok fra 1940 står det
på 11. april: «Nybergsund. Alles vernichtet».
Men mordforsøket mot Kongen slo feil. Den 16.
juni 1946 avduket han minnebautaen der.

Kong Christian X av Danmark døde 20.4-47. Den
30. ble båren ført fra Amalienborg slott til Ros-

Kongen var en populær gjest ved alle slags militærøvel ser . Under inspeksjon av Jegerkorpsets øvel se r
ved Oslo i 1948, vekslet han muntre og hyggelige
ord med lederen for lottene,. fru Camilla Wigmostad

Sir Winston Churchills Oslobesøk våren 1948
artet seg som det rene triumftog. Kongen tok
imot ham på Fornebu, o!il tildelte ham samme
dag storkors av St. Olav. Fruen sees bak, til h.

kildekatedralen. Etter båri:n gikk kong Haakon,
kong Frederik, prins Georg og prins Knud.
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Ved Hamar bys . 900-årsjubileum i mai 1949 var Kongen, Kronprinsen og
Kronprinsesse Martha til stede. De overvar den flotte defileringen sammen
med ordf. Audensen og rådmann Pedersen, som sto til høyre for Kongen.
Adjutanter var nåv. komm.kapt. Th. Pettersen og nåv. komm.kapt. Østervold.

I 1951 dro Kongen over Nqrdsjøen, ombord på «Kongeskipet Norge». Det
var det første offisielle norske statsbesøket etter krigen, og kong Haakon
felte trang til offisielt å takke for den gjestfrihet og hjelp som britene
viste ham i de vanskelige krigsårene. I strålende junivær seilte han opp

Aret 1950 var et begivenhetsrikt år på mange måter, og for Kongen var
det som vanlig travelt. I mai kunne Kongen innvie Oslo Rådhus, det han
selv så grunnstenen ble lagt til. Og i november samlet de fire nordiske
statsoverhodene seg på Stockholm slott. President Paasikivi le~gst til h .

Themsen til Tower Bridge. Deretter gikk ferden til Westminster, hvor
Kongen ble mottatt av Dronningen, prinsesse Elizabeth, prinsesse Margaret og hertuginnen av Kent. Sammen med Dronningen kjørte han gjennom
flaggsmykte gater og jublende menneskemasser til Buckingham Palace.
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Kongens 80-ål"Sdag i 1952 ble feiret i hyggelige, private former. Men han
kjørte også i prosesjon gjennom hovedstadens gater, tiljublet av svære
menneskemasser. Samlet ti l fest på Slottet var, sittende fra v.: Prinsesse Ingeborg, Kongen, dronning Alexandrine, kong Gustaf VI Adolf,
kronprinsesse Martha, fru hoffjegermester Castenskjold. Stående fra v.:

Hoffjegermester Castenskjold, prins Georg av Hellas, prins Jacques av
Bourbon, prins Harald, prinsesse Jacques, prinsesse Ragnhild, prinsesse
Margaretha, skjult: Grev Fleming av Rosenborg. prinsesse Astrid, prins
Axel og prins Viggo av Danmark, grevinne Fleming, prinsesse Viggo,
prins Carl Bernadotte, prins og prinsesse Georg og kronpr'ns Olav.

Det beste forhold hersket mellom kong Haakon
og kong Gustav VI Adolf. I mars 1953 avla Hans
Majestet en offisiell gjenvisitt i Stockholm, etter
det svenske kongeparets besøk i Norge i 1952.
Kongen ler hjertelig av en kongelig anekdote.

Fra 12- 14. august 1954 var kong Haakon på
gjenvisitt i Holland, ettel"at dronning Juliana og
prins Bernhard besøkte oss i mai 1953. Kongen
besøkte bl. a. byen «Stavenisse», hvor en gate
er · oppkalt etter han, som takk for flomhjelpen.

Samme år fikk vi celebert besøk langveis fra:
Keisel" Haile Selassie og sønnen, H. K. H. prins
prins Markonnen av Etiopia. Keiseren fikk bl. a.
geitost ved slottsfrokosten. Det likte han sl
godt at kongen sendte ham en stor pakke til jul.

·Det islandske presidentpal"et kom i mai 1955,
og charmerte fullstendig alle de kom i kontakt
med. Det var tydlig at også Kongen satte pris
på besøket fra dette broderlandet i nordvest.
Hr. og fru Asgeirsson reiste siden landet rundt.

Men den store begivenheten som overskygget
alle andre, det var nok sommerbesøket fra Rio.
Kongens oldebarn, oppkalt etter ham, tok sin
høye oldefar med storm. Kongen syntes nok han
hadde vokst seg stor siden barndåpen i september.

Dette var siste gang Hans Majestet var i Stortinget. Bildet er fra feiringen av Kongens og
landets 50-års jubileum, 7. juni 1955. Bak de
kongelige sitter prinsessens hoffdame, fru Ragni
Østgaard, major Fl'1'ystad og kaptein Per Waaler.
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Under Eidsvolds-maleriet

S lik vil Stortingets representanter huske Kong Haakon: Rank og
kongelig i stolen under Eidsvolds-maleriet. Bildet er tatt 12. jan uar 1955, dengang Kongen for siste gang foretok den høytidelige
åpning av Stortinget. Adjutantene er: Oberst J . Brun (skju lt), gen.major J. Waage, korlita. Braadland, oberst Østgaard,kapt.ltn . Ørner.
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Nationaltheatret ga en strålende gallaforestilling
med 1. del av «Peer Gynt». Vever og yndig var
dronning Elizabeth midtpunktet ved kong Haakons side. På hennes venstre side hertug Philip.
L

Englands dronning
på Norges-besøk

I

·I

I

en varm og strålende junimåned 1955 kom
Englands unge dronning med gemal på Oslobesøk. I tre dager til ende sto hovedstaden
i dronningbesøkets festglans, og vi gledet oss
over å se kong Haakon som den sjarmerende og
galante vert han var. En hær av pressefolk og
kringkastingsfolk fra hele verden fulgte dronningbesøket fra time til time, og Norges og kong
Haakons navn ble nevnt i selv den fjerneste avkrok. Det var da også grunn til å beundre Kongen, som i sin høye alder ennå hadde kraft til
så fullkomment å fylle den anstrengende rolle
han hadde.
Kong
beth,
beths
hadde

Haakon var jo i slekt med dronning Elizaforsåvidt som dronning Maud var Elizagrandtante. Iallfall var det tydelig at de
det hyggelig GQ at de to moret seg sammen.

Så var det slutt, avskjedens time slo. Vertskapet fulgte sine gjester til Honn•rbryggen, og senere
var den norske kongefamilien dronning Eliz.abeths gjester til avskjedsmiddag ombord på hennes
«Britannia». Glad og spenstig gikk Kongen ombord i sjaluppen, og sJik sA vi ham siste gang under
utførelsen av en offisiell representansjonsplikt. Bare få dager etter falt Kongen og brakk benet.
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OG SØNN SKAL FØLGE FAR

Han var en dansk prins, en gren
ompl.antet i norsk jord. Fra første
Det så vi av den oppdragelse han
ga den til s•nnensønnen. Haakonleve videre •••

av et gammelt kongehus som ble
stund viste han oss at han slo rot.
ga sin sønn, og slik sønnen igjen
Olav- Harald, kongsnavn som vil
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Både Kongen og Dronningen ble ivrige skiløpere. Fra Kongsseteren dro den lille kongefamilien på daglige skiturer
vinteren igjennom, og utenfor selve Stottet prøvde femåringen Olav seg i hoppbakken for første gang. Siden er
han som kjent blitt en meget god skiløper, og delto.k f. eks. i Holmenkollen 1922 og 1923. Bildet er fra de første år i Norge.

STATSMANNSKUNST I ET
åde Kongen og Dronningen gikk
fra første stund inn for norsk
vintersport, og ble ivrige skiløpere og la alt til rette for at også
Kronprinsen skulle bli glad i skisporten. Det fortelles at da kongefamilien overvar det første Holmenkollrennet, sa Dronningen til sin 7
år gamle sønn : Her skal du også
hoppe en gang! - På Kongsseteren
hørte skiturene med til det daglige
program, og Kongen og Dronningen
var ofte bortom «Heggehulleu for
å se 15-åringen Olav tøye lengdene
i hoppbakken. Kongen var til stede
ved alle Holmenkollrenn og praktisk
talt alle landsrenn, så sant det overhodet var mulig. Den samme interessen viste han forøvrig også skøytesporten" og naturlig nok var han
selv en ivrig seiler.

B
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Kongen og Dronningen var tro faste landsrenns-tilskuere. Mellom dem sees o.r.sakf. Sommerfeldt og adjutantene.

Fra Holmenkollen 1935: Kongen
med prinsesse Ingeborg, Dronningen med Kronprinsen (skjult),
Kronprinsessen og prins Carl.

Selv et veritabelt snøvær skrem mer ikke kongefamilien fra et
hopprenn. Form. i Skiforeningen,
major Qvale, ved Mauds arm.

Dronningen var like sporty Innstilt som Kongen. Som alle andre unge ektepar fant de glede i en frisk aketur, med Kongen ved styrestangen, Of! sammen frydet de seg over det vakre vinterlandskapet rundt Kongsseteren.

VINTERLAND

Alle er like interess ert hvor langt hoppet han? Lengst
til høyre barnepleiersken og
hoff-frøken von Hanho.

Holmenkollen 1949 : Kronprinsessen
er ledsaget av nåv. gel').insp. R. BlochHansen, Kongen av h.r.adv. Ole Bøhn.
Kongen hilser på hr. Gløer-Joh-ansen.

Etterat Kronprinsfamilien fikk «Prinsehytta», tilbragte også . Kongen påskeferiene i Sikkilsdalen. Det glade, friske trekløveret er Kongen, Kronprinsen
og Arveprinsen, fotografert i april 1950. Tre gode venner skal på sk,i!
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FAR

BESTEFAR

et har aldri vært noen hemmelighet at
kong Haakon og dronning Maud giftet
seg av kjærlighet ,og ikke - som det
var vanlig på den tiden av statsmessige
hensyn. Det sto alltid klart for det norske
folk at vi hadde et kongepar som holdt inderlig av hverandre.
Familielivet på Slottet var preget av gjensidig respekt, kjærlighet og forståelse. Slik
kunne kong Haakon også på denne måten
fylle vårt bilde av «landsfaren:.> : Han som var
myndig, men samtidig klok og- lydhør for
medmenneskers rett. Klarest kom dette frem
i forholdet til sønnen, som selv skrev til
Kongens 75-års dag: - En mann med et så
avbalansert og samtidig forståelsesfullt og
rettferdig sinn, måtte bli en ideell veileder.

D

For sin lill e familie skapte dronning Maud et
trivelig hjemmemiljø, spesielt på Bygdøy
kongsgård. Her utfoldet familielivet seg fritt.
Bildet vi ser far og sønn på rotur i parken.

Kongen og Dronningen holdt egen ridestall på
Bygdøy. Spesielt Dronningen var en pasjonert
og glimrende rytterske. I seksårs- alderen fikk
Olav s in egen ponni, hans gode venn «Muffit».

I alle år har Kongen passet på å holde seg i
legemlig form ved en passe blanding av idrett
og mosjon. Lange spaserturer på Bygdøy hørte
med til sommerdagens hyggelige program.
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Kong.en l ot sin sønn få full frihet til samvær med jevnaldrende kamerater, til
sport og friluftsl iv som andre norske gutter. I 1921, like etter artium, begynte
Kronprinsen på Krigsskolen, der han i 1924 ble uteksaminert som nr. 4 av
sitt kull. Her er Kongen fotografert med sin sønn i kadettuniform, 1922.

OLDEFAR

Så kom året 1953, da det eldste barnebarnet fløy ut
av det trygge redet: prinsesse Ragnhild giftet seg med
skipsreder Erling Lorentzen. Fra nabolandene og langveis fra kom kongelige gjester til 3 -dagersfesten.

Helt fra Kronprinsen ble myndig, har Kongen veiledet sin sønn i den
gjerning som nå er blitt lagt over på Kronprinsens skuldre. Kongen
drøftet alle statssaker med ham, og under krigen kom de hverandre enda
nærmere enn noen gang før. Bildet er fra deres hjem Foliejon Park, 1944.

I 1954 ble Kongen oldefar til vesle Haakon Lorentzen.
Kon gen hadde hele sitt liv et eget godt håndlag med
barn, ingen kunne prate med dem som han . Det visste
barnebarna på Skaugum, det følte nok også lille Haakon.
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Kong Olav V, er født 2. juli 1903,
idrettsmann, offiser, norsk akade·mi ker, trenet gjennom mange år til
å løfte den store arv etter sin far.

KONG OLAV V
an ble båret i land i Norge på
sin fars arm. Ved sin fars side
har han trofast stått i onde
som i gode dager, alltid beredt til å
overta de pliktene som Kongen og
landet la på ham. Klokken 6 om
morgenen på Kong Haakons dødsdag,
den 21. september 1957, avga han en
skriftlig ed til regjeringen i statsråd, tok navnet Olav V og sin fars
valgsprog: Alt for Norge.

H

I

Han viste oss hva han dudde til un der krigen, i ett og alt var han Kongens fortrolige og sin egen oppgave
voksen. Fra Akershus 7. mai, 1955.

I de siste årene tok kronprins Olav
villig på seg de kongelige representasjonsplikter i Oslo og landet run·d t.
Fra Haugesundsbroens åpning, 1956.
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Så trer Kong Otav V i sin fars sted og overtar for alvor det høye verv han ble utsett til, alt som
toåring. Vi vet han vil være oppgaven verdig, slik vi har sett ham utføre den som KroRprinsregent under
kong Haakons lange sykdom. Biidet viser kronprinsen den første gang han åpnet Stortinget, 12. januar 1956.
Adjutantene er fra v.: Kommandør M. Braadland, oberst S. Refsum, oberst O. Engvik, Oberst Østgaard sto Ul h.

I

l
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Oppslagstavler med avisenes ekstrautgaver fortalte folk på vei til arbeidet
at Kongen var død. Sorgen var overalt dyp, men ~ti llf erdig .

Da Kongen døde, oppførte hans nordmenn seg slik han ville ha likt det.
In gen demonstrasjoner, bare noen få mennesker stoppet på sl ottspl assen.

I morgentimene lørdag gikk livet sin vante gang på Karl Johan, men
floromvunne flagg talte om den sorg som preget septemberdagen.

Allerede tidlig om morgenen begynte Osl os forretningsvinduer å gjenspeile landesorgen. Kongens død var ventet, men likevel et sjokk.

21. september
et var om formiddagen den 18. september
det norske folk fikk det første kommunrke om at Kongens tilstand gav grunn
til engstelse.

D

Det het der at kongen lenge hadde vært
plaget av forstyrrelse av blodsirkulasjonen
i høyre ben, og at det i de to siste uker
hadde tillstøtt en katar i luftveiene.
Vi skjønte at det var et varsel. Vi visste
Minnenummerets
redaksjon:

r

-

kongen

jo at vår gamle konge i større eller mindre
grad hadde vært lenket til rullestolen etter
lårbensbruddet sommeren 1955. En kan trygt
si at hele folket næret engstelse for sin konge.
Han levet sterkt tilbaketrukket i disse to
siste år av sitt liv og bare sjelden kom det
en hilsen fra Kongen t'il folket gjennom
familien eller gjennom statsministeren. En
gang en personlig hilsen gjennom sjelesørgeren og vennen bi'skop Berggrav. Den

REIDUN KVAALE -

SVERRE ØSTEN

død

gledet alle, for den fortalte at Kongen var
ved go'd t mot og i humør.
Men den septemberdagen kom meldingen
vi alle fryktet.
Tilstanden gir grunn til engstelse. Om natten, til lørdag den 21. september
kl. 4.35 åndet vår gamle konge stille ut.
Hans familie var hos ham, og med morgenen
gikk sorgens budskap over landet:
Kong Haakon VII er død.
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Kong Olav V

I statsråd for H. M. Kongen på Oslo Slott 21. september 1957 k l. 6 om
morgenen ble dette bildet tatt. I dette statsråd gav Kong Ol av V denne
medelelse: Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far,
Hans Majestet Kong Haakon VII er avg ått ved døden I dag k l. 04.35.
I kraft av Grunnloven har jeg som Norges Konge t iltrådt regjeringen,
og nedlegger hermed min skriftl ige ed. Kongen meddelte .videre at
.han ville føre navnet Kong OLav V og ti ltre det samme valgspråk som

sin far: «A lt for Norge». Regjer ing en bak Kong Olav er fra venstre:
Forsvarsminister Nils Handal, l andbruksm inister Harald Løbak, uten r iksm inister Halvard Lange, prisminister Gunnar Braathen, sosi.almin ister
Gudmund Harlem, statsm ini ster E in ar Gerhardsen, konsultativt statsråd
Aase Bjerkholt, K irke- og undervisningsminister Birger Bergersen, stats r ådsekretær Leif Østern og handelsminister Arne Skaug. Seks av statsrådene var ikke t il stede ved fotografer in gen.

