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Senkningen av krysseren Blücher i morgentimene 9. april 1940 innledet et kappløp uten sidestykke i nyere
norsk historie. Hitlers dristige plan om en rask okkupasjon av Norge hadde mislyktes, og i et forsøk på å
unngå et tilbakeslag i Oslo iverksatte der Führer og hans medsammensvorne en kynisk kriseplan:
Kongefamilien og regjeringen skulle tvinges til kapitulasjon gjennom morderiske anslag av Nazi-Tysklands
elitestyrker.
I en forrykende skildring med basis i nye og tidligere ubrukte kilder beskriver forfatteren Alf R. Jacobsen
kongen og regjeringens flukt fra Oslo - forfulgt av topptrente fallskjermjegere og bombefly. Kongens nei
forteller om kong Haakons og kronprins Olavs ranke holdning i de mørkeste timene da mange ville gi opp.
Boken gir også den første beskrivelsen av Hitlers elitesoldater i fallskjermjegerbataljonen, som fikk sin ilddåp
i Norge.
Kongens Nei handler om de tre mest dramatiske døgn i Norges historie Kongens Nei handler om de tre
dramatiske døgnene i april 1940, hvor den norske. Storfilmen Kongens nei var blant årets mest sette, og
omtalte, filmer i Norge i 2016. – Polert historie Filmen, som tar for seg historien om Kong Haakon. Kong

Haakon: En del fakta peker mot at kongens nei fikk stor betydning for krigens første fase, skriver Vigdis
Stensby.FOTO: NTB SCANPIX Filmen «Kongens nei» er norsk kandidat i kampen om å bli beste
ikke-engelskspråklige film. Kongens nei er kjernen i norsk krigshistorie. Men ikke nødvendigvis sannheten. Er
det bindingstid på abonnementet? Nei. Du kan si opp ditt abonnement når som helst. Abonnementet vil løpe ut
perioden du har betalt for. «Kongens nei» er et salgbart og lite problematiserende tilskudd til den stadig
voksende bunken av filmer om Modige Norske Menn under Krigen. Kongens fortjenstmedalje deles ut som
belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv,
sosialt og.
Vi Harald, Norges Konge gjør vitterlig at følgende statutter skal gjelde for Kongens fortjenstmedalje: § 1.
Kongens fortjenstmedalje utdeles som belønning for: Les også Kongens tale hylles i sosiale medier Kong
Haralds tale på Slottets hagefest farer som en vind over nettet. Lovordene hagler i sosiale medier, og.

