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Halvdan Koht (1873–1965) hadde mange roller: professor, historiker og målmann. Koht drømte om et samlet
Norge og en verden i fred. Som utenriksminister i Nygaardsvolds regjering opplevde han det tyske overfallet i
april 1940 som et bittert tap. Til tross for en betydelig innsats våren 1940, ble han tvunget ut av regjeringen
samme høst. Kohts navn ble fra da synonymt med nederlaget 9. april.

Les mer om boken her.
1814 markerer starten på det moderne Norge. VG kårer de 100 viktigste nordmenn de siste 200 årene. Halvdan
Sivertsen har «Ennu ikke landa», og er klar med ny plate og ny turné. Igjen skal han glede et stort og
entusiastisk publikum fra kulturhusscener over hele. I samarbeid med impresariobyråer og artistmanagment, så
kan vi booke artist til ditt arrangement. Jon Almaas eller Stian Blipp? Vi formidler de fleste! Den to timer og
fem minutter lange filmen maler med bred pensel ut de dramatiske hendelsene fra tyskernes invasjon av Norge
9. april 1940, til Kong Haakon. Informasjon om Sørkedalens bosettingshistorie. Prosjektinformasjon.
Sørkedalens bosettingshistorie drives av Erik L. Grøttum og er fra november 2012 en del av.

Se alle de neste arrangementene her, og finn de arrangementene som passer deg best! Billetter igjen - Få
billetter igjen - Utsolgt Fotoalbum om Kongehuset under 2. verdenskrig. 10. april møtte Kong Haakon
tyskernes sendemann, Curt Bräuer. Kongen svarte nei på tyskernes krav. HISTORIE Den 23. november 1936
mottok Carl von Ossietzky Nobels fredspris. Ossietzky var en tyskfiendtlig venstrejour.
Arbeiderbevegelsens stolte fylking av ledere — Martin Tranmæl, Johan Nygaardsvold, Halvdan Koht, Edvard
Bull, Einar Gerhardsen, Oscar Torp, Haakon Lie blant andre. Foto: krigshistoriker Sverre Hartmann I denne
artikkelen gjøres det et forsøk på å undersøke: 1: Hvorfor vedstår norske myndigheter seg kun den såkalte.

