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Kongens valg Alf R. Jacobsen Hent PDF Da den tyske krydser Blücher blev sænket i Oslofjorden om

morgenen den 9. april 1940, begyndte et dramatisk kapløb med tiden. Hitlers plan om en hurtig indtagelse af
Norge slog fejl, og i et forsøg på at undgå en norsk tilbageerobring af Oslo iværksatte der Führer og hans
medsammensvorne en kynisk kriseplan: Den flygtede kong Haakon, danske Christian X’ lillebror, og hele

den norske regering skulle tvinges til overgivelse gennem et morderisk anslag anført af nazistiske elitestyrker.
I en fremragende skildring med basis i mange nye kilder beskriver Alf R. Jacobsen kongefamiliens og

regeringens flugt ud af Oslo – forfulgt af toptrænede faldskærmsjægere og bombefly. Kongen valgte i dagene,
der fulgte, at sige nej til en ”dansk løsning”. Det lagde grundstenen til modstandskampen i Norge og sikrede
kongehusets position blandt befolkningen. KONGENS VALG danner grundlag for filmen af samme navn med
Jesper Christensen i rollen som den danskfødte kong Haakon. Bogen fortæller den dramatiske og medrivende
historie om kongens og kronprins Olavs mandsmod i de mørkeste timer, hvor mange andre vaklede og var
klar til at give op. Bogen giver også detaljerede beskrivelser af Hitlers elitesoldater i faldskærmsjæger-

bataljonen, der var i kamp for første gang under angrebet på Norge 1940.

 

Da den tyske krydser Blücher blev sænket i Oslofjorden om
morgenen den 9. april 1940, begyndte et dramatisk kapløb med

tiden. Hitlers plan om en hurtig indtagelse af Norge slog fejl, og i et
forsøg på at undgå en norsk tilbageerobring af Oslo iværksatte der

Führer og hans medsammensvorne en kynisk kriseplan: Den flygtede
kong Haakon, danske Christian X’ lillebror, og hele den norske

regering skulle tvinges til overgivelse gennem et morderisk anslag
anført af nazistiske elitestyrker. I en fremragende skildring med basis
i mange nye kilder beskriver Alf R. Jacobsen kongefamiliens og

regeringens flugt ud af Oslo – forfulgt af toptrænede
faldskærmsjægere og bombefly. Kongen valgte i dagene, der fulgte,

at sige nej til en ”dansk løsning”. Det lagde grundstenen til



modstandskampen i Norge og sikrede kongehusets position blandt
befolkningen. KONGENS VALG danner grundlag for filmen af
samme navn med Jesper Christensen i rollen som den danskfødte
kong Haakon. Bogen fortæller den dramatiske og medrivende

historie om kongens og kronprins Olavs mandsmod i de mørkeste
timer, hvor mange andre vaklede og var klar til at give op. Bogen

giver også detaljerede beskrivelser af Hitlers elitesoldater i
faldskærmsjæger-bataljonen, der var i kamp for første gang under

angrebet på Norge 1940.
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