
Den lengste reisen (1940–1945) www.denkongeligereise.no

«Den lengste reisen (1940–1945)» forteller historien om kongefamiliens dramatiske flukt, de lange 

årene i ufrivillig eksil og den overveldende mottakelsen ved hjemkomsten fem år senere. I tillegg 

til å omhandle en geografisk reise, følger utstillingen kong Haakons personlige ferd: Før krigen er 

han Europas eneste folkevalgte konge. Etter krigen er han opphøyet til frihetens symbol og Norges 

folkekonge.  

Utstillingen er formet rundt historiske gjenstander, fotografier og film. Den gripende handlingen 

formidles gjennom fem hovedtekster, som også markerer utstillingens fem seksjoner. 

den lengste  reisen  
(1940–1945)
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Den lengste reisen (1940–1945)

INVASJON
9. APRIL 1940: Kongen blir vekket tidlig. I dagboken noterer 
han: «Kl. 5. Blev ringt op av Statsministeren som meddelte 
at den tyske Minister havde avlevert et ultimatum, samt at 
Storting og Statsraadet reiste med Ekstratog til Hamar kl. 
7. Meddelte at vi fulgte med. Stod op lod Olav underrette.»

 Tyske tropper har fra kvelden den 8. april rykket inn 
mot Norge. Den tyske minister, Curt Braüer, meddeler 
at tyskerne kommer i vennskap for å beskytte Norge 
mot britisk invasjon. Dersom regjeringen overgir seg 
frivillig, vil landet få bevare deler av sin politiske råderett. 
Enhver motstand vil bli slått ned på. Regjeringen bruker 
bare noen minutter på å avvise kravet. «Vi vil verge vår 
selvstendighet», svarer utenriksminister Halvdan Koht på 
vegne av det norske folk. 

Kong Haakons utklippsbok fra januar 1940:  ”Begivenheter som kan få større følger”
Foto: Jan Haug/Det kongelige hoff

På Skaugum pakker kronprinsfamilien i all hast. Kronprins 
Olav kjører selv fra Skaugum mot Østbanestasjonen. Her 
venter Kongen, regjeringen og deler av Stortinget. Toget 
forlater Østbanestasjonen kl. 7.23, men allerede en drøy 
halvtime senere må passasjerene søke tilflukt. Flyangrepet 
på Kjeller flyplass høres i det fjerne, passasjerene føler at de 
er i konstant fare. Slik innledes kongefamiliens dramatiske 
flukt. De neste dagene skal bli skjebnesvangre. 

Når Kongen forlater Oslo i grålysningen våren 1940, er 
det ingen som vet hvor lenge han og kronprinsfamilien skal 
være borte. Før han kjører fra Slottet, har Kongen gitt ordre 
om at kongebanneret som vaier over slottstaket, må fires og 
skjules for tyskerne. Det skal ta fem år før den norske løven 
igjen blafrer i vinden over Kongens hus. 
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PÅ FLUKT
Kongefamilien har forlatt hovedstaden, men tyske styr-
ker er på vei nordover for å fange konge og reg jering. 
Etter noen timers stopp på Hamar går f lukten videre 
østover til Elverum. Natt til 10. april tas den vanske-
lige beslutningen om at kronprinsfamilien må splittes. 
Kronprinsesse Märtha og barna skal søke tilf lukt i 
kronprinsessens fødeland, det nøytrale Sverige. Ingen 
vet når, eller i det hele tatt om familien ser hverandre 
ig jen. 

Dagen etter møter Kongen den tyske minister i Norge, 
Curt Braüer, på Elverum. Braüer vil at Kongen skal 
forkaste sin reg jering og anerkjenne den nye reg jerin-
gen under Quisling. Kongen avslår å opptre eneveldig, 
svaret kan ikke komme før han har rådslått seg med sin 
reg jering. Det er ikke han, men reg jeringen, som må 
treffe beslutningen. Kongen sier likevel tydelig fra om 
sin motvilje mot en tysk okkupasjonsmakt. 

«Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det ville 
stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt 
som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 
år siden.» Hvis reg jeringen skulle bestemme seg for 
å gå med på de tyske kravene, «så er det ingen annen 
utvei for meg enn å abdisere». Olav samtykker, og slik 
g jelder Haakons trussel om abdikasjon hele det norske 
kongehuset. Statsrådet gir Kongens standpunkt sin 
enstemmige tilslutning. Avg jørelsen har siden gått inn i 
historien som «Kongens nei». 

Elverum står i brann: Tyske styrker har bombet byen 
som svar på Kongens og reg jeringens bastante avslag. 
Kongen og kronprinsen befinner seg i Nybergsund, men 
også her merker man okkupasjonsmaktens vrede; bom-
beregnet er tett, men mirakuløst nok kommer alle i sik-
kerhet. Med tyske styrker i hælene fortsetter f lukten og 
kampen for et fritt, selvstendig Norge. Følget fortsetter 
opp g jennom Gudbrandsdalen, mot Molde og til slutt 
med båt til Tromsø, der kongen og kronprinsen bosetter 
seg på Trangen, noen mil utenfor byen. Kampen for et 
fritt Norge skal kjempes fra de nordligste fylkene, med 
Trangen som kongssete og Tromsø som provisorisk 
hovedstad. 

Allierte styrker kjemper på Norges side, men i beg yn-
nelsen av juni må man likevel gi opp kampen på norsk 
jord. Krigen på kontinentet krever folk og ressurser. 
Kongen er i sorg. Britene vil ha ham med seg ut av lan-
det. Andre råder ham til å bli. Selv er han redd for hva 

nordmennene vil tro om ham når han f lykter fra sitt 
folk. Det blir foreslått at kronprinsen, som har militær 
bakgrunn, blir ig jen og fortsetter kampen. Men ideen 
er omstridt: Hva vil skje hvis okkupasjonsmakten får 
hånd om kronprinsen? Vil han bli tvunget til å ta rollen 
som monark uten handlefrihet? Og hva skjer hvis den 
aldrende kongen dør i utlandet?

«Forferdelig tungt, men haaper det maa vise sig å være 
riktig valgt», noterer kongen på avreisedagen 7. juni. 
Etter sterkt press fra de allierte forlater kongen, kron-
prinsen og regjeringen Norge på krigsskipet «Devon-
shire». Kampen skal og må fortsette: Konge og 
kronprins kan g jøre mer nytte for seg i frihet, utenfor 
landets grenser. Noen dager senere kapitulerer Norge 
militært. Tyskerne har seiret. Riket er tapt, men kongen 
og hans reg jering har fortsatt friheten i behold.

I Sverige hersker forvirringen. Etter å ha forlatt Norge 
i beg ynnelsen av april har kronprinsessen og barna 
vært i sikkerhet i nabolandet. Lenge vet de ikke sikkert 
hvor kongen og kronprinsen er, og om de fremdeles er i 
live. Tyskvennlige krefter vil at kronprinsesse Märtha 
skal reise tilbake til Norge. Nesten daglig har kronprins-
essen besøk av nordmenn som ser for seg arveprins Ha-
rald som en slags barneregent med sin mor som verge. 
Men kongen og kronprinsen vil ikke bifalle en slik plan. 
Den vil innebære et knefall for okkupasjonsmaktene. 

I stedet går ferden g jennom Finland til Petsamo. Der 
venter skipet som skal føre Märtha og barna over 
Atlanterhavet til USA, med president Franklin D. 
Roosevelt som høyeste beskytter. To måneder etter at 
kong Haakon og kronprins Olav har forlatt norsk jord, 
er kronprinsesse Märtha og barna også på vei mot sitt 
ufrivillige 
eksil.  
Det skal gå 
nesten fem 
år før konge-
familien er 
samlet ig jen. 

Prins Haralds genser fra flukten i 1940, passet ble utskrevet underveis
Foto: Kjartan Hauglid/ Det kongelige hoff
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I EKSIL/USA
Allerede i februar 1940 hadde president 
Roosevelt invitert kronprinsbarna til sitt 
hjem i tilfelle krigen skal bryte ut i Europa. 
Invitasjonen g jentas i juli, nå g jelder den 
også kronprinsessen. Men kronprinsesse 
Märtha vil nødig forlate Norden. Dessuten 
er det en stund snakk om at følget skal reise 
etter kongen og kronprinsen til Storbri-
tannia. Til slutt blir det likevel bestemt 
at USA er det tryggeste reisemålet. Ikke 
minst er det viktig å få den lille arve-
prinsen i sikkerhet i tilfelle noe skjer med 
kongen eller kronprinsen. 

Kronprinsessen og barna ankommer New 
York 28. august. På Hotel Waldorf Astoria 
venter et værelse fylt opp med leketøy. 
Deretter bor de noen dager som g jester hos 
den amerikanske presidenten, men det 
blir raskt klart at familien trenger et eget 
hjem. Den norske stat kjøper eiendommen 
Pooks Hill i staten Maryland, rett utenfor 
Washington D.C. Her finner familien seg 
til rette i en ny hverdag. Prinsessene be-
g ynner på en lokal skole, og barna snakker 
snart klingende amerikansk. 

For kronprinsessen er fokuset g jennom 
hele oppholdet i USA å skape en trygg 
ramme rundt barnas oppvekst. Men hun er 
også en sentral skikkelse i den amerikanske 
«utefronten»: som inspirasjonsfigur, som 
informatør og som lobbyist. Hun deltar på 
utallige arrangementer som skal fremme 
Norges sak. Hun døper skip og f ly, og hun 
besøker og åpner sykehus, kirker, skoler 
og militærbaser. Med sitt åpne og vennlige 
vesen g jør kronprinsessen inntrykk på 
alle hun kommer i kontakt med, og selv om 
hun foretrekker mindre forsamlinger med 
mennesker hun kjenner, blir hun snart en 
uvurderlig norgesambassadør.

Amerikansk leketog fra 1940, tilhørte Prins Harald 
Foto: Jan Haug/Det kongelige hoff

President Roosevelt holder talen ”Look to Norway” 16. september 1942
Foto: ukjent/ Det kongelige hoffs fotoarkiv

Prinsessene Ragnhild og Astrid og Prins Harald spiller inn julehilsen til norske 
barn i 1942, Pooks Hill, USA
Foto: ukjent / Det kongelige hoffs fotoarkiv

i eksil
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I EKSIL/ENGLAND
Kong Haakon og kronprins Olav ankommer England 10. 
juni. De tilbringer tid sammen med den britiske konge-
familien på Buckingham Palace, før de f lytter ut på 
landet. Bowdon House, halvannen times biltur vestover 
fra London, blir deres første hjem i utlendighet. Senere 
beveger de seg et stykke nærmere byen, til storgården 
Foleijon Park. Her oppholder de seg til krigens slutt i 
1945. 

Kongen og kronprinsen drar inn til London sentrum 
tre–fire ganger i uken. Flyalarm og bombeangrep er en 
del av hverdagen. I den norske legasjonen holder kongen 
statsråd med eksilreg jeringen. Det er også her han gir 
audiens for norske og utenlandske sendemenn. Når de 
ikke må inn til byen, lever kongen og kronprinsen som 
vanlig engelsk overklasse. Men krigen er aldri langt 
unna. De drar ofte på reiser rundt i England og inspi-
serer norske krigsstyrker i treningsleirer, på krigsskip, 
våpenfabrikker, sykehus og skoler.

 Kong Haakons politiske og strategiske kunnskaper, 
hans diplomatiske vesen og hans mange betydningsfulle 
forbindelser blir et viktig bidrag i den norske reg jerin-
gens motstandsarbeid. Radiooverførte taler represen-
terer en viktig kontaktf late mellom konge og folk. 
Kongen holder korte og enkle, men like fullt symboltunge 
taler hvis noe ekstraordinært har skjedd, eller på merke-
dager som 9. april, 17. mai og til jul og nyttår. 

Kongens sterke konstitusjonelle bevissthet, som kom så 
tydelig til uttrykk under f lukten g jennom Norge, blir 
avg jørende i løpet av de fem årene han tilbringer i eksil. 
I slutten av juni 1940 mottar han et krav om abdikasjon: 
I Norge har Stortingets presidentskap og de politiske 
partiene innledet forhandlinger med de tyske okkupa-
sjonsmyndighetene. De ønsker en ny norsk reg jering 
som kan inngå fredsavtale med Tyskland, og som kan 
styre landet i samarbeid med okkupasjonsmakten. 

Nordmennene går i stor grad med på tyskernes krav, og 
presidentskapet sender i slutten av juni et brev til Kongen, 
der de ber ham om å abdisere. I en radiotale 8. juli, som 
senere har gått inn i historien som «Kongens andre 
nei», avviser han presidentskapets anmodning. Han kan 
ikke godta et krav som ikke er «uttrykk for en fri norsk 
beslutning, men resultatet av en tvangsmakt utøvd ved 
fremmed militær okkupasjon.» Haakon VII befester 
med dette sin stilling som det frie norske folks konge.

Kong Haakon og kronprins Olav på kongens kontor i Foleijon Park,
 England, 1944 
Foto: NTB / Regjeringens informasjonskontor / Det kongelige hoffs fotoarkiv

Kong Haakons radio, fra oppholdet i England under krigen 
Foto: Jan Haug / Det kongelige hoff
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HJEMKOMST
Tyskland kapitulerer den 8. mai 1945. Kronprinses-
sen og barna krysser ig jen Atlanteren – denne gangen 
med f ly – og lander i Skottland. Her g jenforenes de med 
kronprinsen før han og deler av reg jeringen går i land i 
Norge noen dager senere. Den 17. mai 1945 holder kong 
Haakon radiotale fra London. Han innleder med en strofe 
fra nasjonalsangen: 

Norske mand i Hus og Hytte
tak din store Gud!
Landet vilde han beskytte,
skjønt det mørkt saa ud.
Alt hva Fædrene har kjæmpet,
Mødrene har grædt,
har den Herre stille læmpet
saa vi vandt vor Ret 

Så takker han det norske folk for deres utholdenhet. Han 
takker handelsf låten for deres trofaste arbeid. Han takker 
Storbritannia for landets avg jørende krigsinnsats, og han 
takker de norske styrker for alt de har utrettet. Endelig 
kan nordmennene lytte til landets rettmessige statsover-
hode, uten frykt for straff.  

Kongens hjemkomst blir planlagt til minste detalj. Valget 
faller på den symbolske datoen 7. juni. Det er på dagen 
40 år siden unionen med Sverige ble oppløst, og det er 
nøyaktig fem år siden kongen og kronprinsen forlot Norge 
med kurs for London. 

«Norfolk» forlater det britiske farvann 5. juni. Om mor-
genen, torsdag 7. juni, beg ynner kongen, kronprinsessen 
og kronprinsbarna innseilingen mot Oslo. Kronprins 
Olav kommer om bord i Moss – og familien er endelig sam-
let. Langt ute i fjorden beg ynner små og store privatbåter 
å sirkle rundt «Norfolk». Klokken 11.35 ankrer båten 
opp ved Akershuskaia. Folket bryter ut i endeløs jubel. 
Haakon VII er tilbake på norsk jord.  

frigjøringen

Til høyre:  Kongens hjemkomst  7. juni 1945
Foto: ukjent / Det kongelige hoffs fotoarkiv
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fAktA OM Utstillingen

Utstillingen ”Den lengste reisen (1940–1945)” 
inngår i prosjektet Den kongelige reise, 
regjeringens gave til kongeparet i forbindelse 
med deres 75-års dager i 2012. Utstillingene 
organiseres av Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. Prosjektet består av seks 
forskjellige utstillinger som vises flere steder
i Norge. Alle utstillingene er basert på kunst- og 
kulturhistoriske gjenstander fra de kongelige
samlingene. «Den lengste reisen (1940–1945)» 
skal turnére Norge fra 2012 til 2014 og er en del av 
Nasjonalmuseets landsdekkende program.

Utstillingen har kommet til gjennom et nært 
samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Det 
kongelige slott. 

Målsetninger MeD Utstillingen

 

• Gi innsikt i kongefamiliens liv og virke  
 under andre verdenskrig

• Bidra til kjennskap til kong Haakons  
 sentrale rolle i kampen mot   
 okkupasjonsmakten

• Gi nye generasjoner alternative  
 innfallsvinkler til en viktig periode i  
 Norges historie

Utstillingen åpner på Glomdalsmuseet, Elverum 21. september 2012 og vandrer videre til følgende arenaer i 
Norge frem til og med sommeren 2014:

2012: Ørlandet Kulturhus

2013: Kunstmuseet Kube i Ålesund , Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, 
Tromsø Museum/UiT, Alta Museum, Gjenreisningsmuseet i 
Hammerfest, Sør-Troms Museum/
Trondenes Historiske Senter i Harstad

2014: Vest Agder Museet/Nordberg Fort på Lista, Stord Kulturhus, 
Forsvarsmuseet i Oslo.

Utstillingen har oppgaver for barn. Gjenstander som retter seg spesielt 
mot barn er merket med et eget symbol.

På Nasjonalmuseets hjemmeside finnes lærerveiledning og 
kontaktinformasjon : www.nasjonalmuseet.no


