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Det store jubileumsåret er fortsatt over oss,og selv om "revolusjonsdagen,'7.
juni er passerter det fremdeleslenge til den egentlige"selvstendighetsdagen",
26. oktober 1905,da kong OscarII offrsieltfraskrevsegretten til den norsketronen. I den anledningkan det væreav interesseå selitt nærmerepå forviklingene
rundt valgetav kongei 1905,som slett ikke var så liketil som man kanskjeskulle
tro - at det til slutt ble prins Carl av Danmarksom ble Norgesnye kongevar ikke
umiddelbart selvsagt.Vi har derfor satt fokuspå kongenvi ikke fikk, nemlig prins
Carl av Sverige,som absolutthaddevært en sannsynligkandidatom omstendighetenerundt unionsoppløsningenhaddevært en smule annerledes.Ved en mer
gemyttligoppløsningav unionen ville en prins av Bernadotte-familien
sementert det ellers godeforholdet mellom nabolandene,men slik gikk det altsåikke.
Det svenskekongehusetfølte segaltfor forulempet til å kunne akseptereen slik
løsning.Og derfor ble det altsåkong Haraldsfarfar og ikke hans morfar som ble
Norgeskongei 1905.
1905var som kjent ogsååret for folkeavstemninger.Den førstegikk av stabelen
i august,og dreidesegom hvorvidtman var for eller imot unionsoppløsningen.
I november måtte folket igjen til urnene,denne gangenfor å si sin mening om
hvorvidt regjeringenskulle be prins Carl av Danmark bli Norgesnye konge.Folkeavstemningenble iverksatt etter den danskeprinsens eget Ønske.Ettertiden
(ogogsådelvissamtiden)har imidlertid tolket og framstilt avstemningensom et
spørsmålom hvorvidt Norgeskulleværemonarki eller republikk.Dette er imidlertid ikke riktig, det lå ingen føringer i grunnlagetfor folkeavstemningensom
automatiskville ha ført til endringeri statsformendersomfolkeflertalletmot formodningskulleha resulterti et "nei" den 12.og 13.november1g05.
Ellerskan du i dettenummeret av HISTORIEleseom kong oscar IIs reisei NordNorgei 1903,om Via Appia og om hvordan Paulushar satt sine spor i Roma,om
historien bak en billedseriesom forteller om unge menn på flukt til shetland i
l94l og om den spennendeopptakten til l. verdenskrig,den store katastrofen
som på så mangemåter kom til å pregedet forrigeårhundret.
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Resultatet kjenner vi. Norge forble
monarki, med den danskeprins Carlsom
konge under narr'netHaakon VII. Riktignok først etter en folkeavstemning,for
prinsen ville ha det sånn. Men var det
Riketsstatsform- republikk eller monarki - som val temaet for folkeavstemningen?
Besynderlignok er dette et spørsmålsom
behandles overfladisk og stemoderlig
- om i det hele tatt - i så å si all relevant
faglitteratur. I sentrale historieverker
og oppslagsbøkermangler elementære
faktaopplysninger,så som ordlyden i
avstemningstemaet.Problematiserende
fremstillingereller drøftelserglimrer ved
sitt fravær, i historiebøkenesåvel som i
juridiske og statsvitenskapelige
referanseverker.Øyenslmlighar det vært ansett
som uinteressanteller lite opportunt å
stille spørsmålved oppleste og vedtatte
god&jøpsforestillinger.
Den gjengseoppfatningen, slik som vi
i snart hundre åLrer blitt lært gjennom
allskens populærhistoriske fremstillin8er,er - nærsagti et nøtteskall- den som
stod å lesei Aftenposteni februar i år: ...

Da insisterte prins Carl på folkeaustem- Slik avstemningstemaetble formulert,
om
ning om statsforrn... Folkeaustemningen $aldt detformelt settkun spørsmåLlet
ble organiserti løpetau to uker og auui- hvorvidt det norskefolkville haprins Carl
klet 12. og 13.november.Den ga 79 pro- til kongeav Norge.Det var i og for segen
setfor monarki, 2 1 prosentfor republikk. viktig sak Hadde utfallet blitt et folkets
Eller slik det formuleres på nettstedet Nei, ville landets ansvarligemyndighefor den offisielle jubileumsorganisasjo- ter - Stortingog Regjering- stått uten en
nen "Hundreårsmarkeringen": 12,-13. klar kandidat til det ledige embetesom
nouember:Folkeaustemninglir 259 563 statsoverhode.Det ville imidlertid ikke
- hverkenformelt eller umiddelbart- ha
for monarki o969264for republikk.
betydd at Norgeville ha opphørt å være
(det
være seg med et monarki,
Samme fortelling
uttrykt i prosenter
avstemningsresultatet
eller i absoluttetall) går igjen i de mange Grunnlaget for folkeavstemningenvar
publikasjonersom i år har funnet å gi sitt Stortingetsvedtak,som ble fattet etter en
besyvmed i markeringenav at det nå er hard debatt 28.-31.oktober. Utfallet ble
100 år siden unionsoppløsningen.Slik at folkets kårne sluttet seg til Regjerinoppfattes det idag, og slik ble det også gensforslagmed følgendeordlyd:
av mange oppfattet dengang. Likevel
er det feil - formelt såvelsom reelt. Fol- 1) Stortinget bemyndiger regiertngen til
keavstemningengjaldt ikke statsform, at optageforhøndlinger medprins Carl af
og valget stod ikke mellom monarki og Danmark om at modtøge ualg som Norgeskonge under forudsætning af, at det
republikk.
norskefolk'tiltræder denne stortingets
At det er fornxelt fell, er vel kjent i fag- beslutning giennemflertallet af de afgiu'
kretser- blant statsviteresåvelsom blant ne stemmeruedenfolkeafstemning iuerkhistorikere og statsrettslærde(ja, endog sat i det uæsentligeefter de sammeregler,
blant enkeltejoumalister og andrekunn- som kom til anuendeke uedfolkeafstemningen 13.august 1905.
skapsformidlere).
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opplevde en livlig og agitatoriskpreget
samfunnsdebattom en eventuell endring av statsformen.Demest - og ddt er
i ettertid kanskje det mest interessante
- så skjedde folkeavstemningen12.-13.
novemberuten at elektoratet- folket, og
endog Stortingetselv- var fullt ut informert om premissenefor avstemningen'

2) Regjeringenbemyndigestil at træffede
fornødnefo(øininger til øtholdelseaf den
næuntefo lkeaustemnin g.

I/j - som lever idag og har tilgang til historiensfasit - vet at prins Carl haddestilt
krav om det norske folks forhåndsgodkjennelse som vilkfu for å motta tilbudet om den norske trone. Regieringen
visste det. for den hadde mottatt kravet, og hadde valgt å imøtekomme det,
ved å holde folkeavstemningom saken.
MenBlkervisste det ikke - dengang.Her
drev man hemmelig diplomati, og dette
var noe som Regjeringenikke kunne gå
offentlig ut med uten å setteprins Carl i
forlegenhet.

Men med sin handlemåtesatteRegjerinOg det spørsmålsom velgerneble stilt i gen til en viss grad segselvi forlegenhet,
novemberlød: Er den stemmeberettigede for såvidt som motivene for å avholde
enig i Stortingets bemyndigeke til regje- folkeavstemningen ble misforstått og
ringen om å oppfordre prins Carl au Dan- forkludretbåde på "ja"- og "nei"-siden.
mark til å la seg uelgetil Norges konge, Av de relevante aktstykker kan man i
suarer han: 'jø', er han ikke enig suarer ettertid konstatereat Regjeringensholdhan:'nei'. Somdet fremgår,var spørsmå- ning gjennom hele prosessenvar fast og
klar: Norgevar et kongerike,og skulle så
let om statsformoverhodetikke berørt.
forbli. Den foreståendefolkeavstemning
Men reelt,da - kan man spørre- var da gaJdt ikke spørsmåletom statsform,og
ikke realiteten i saken nettopp å få fattet utfallet ville ikke medføre noen endring
et vedtakom Riketsfremtidigestatsform, i såmåte.
eller iallfall å etablere et avgjørendereaIitetsgrunnlag for et slikt formelt vedtak, Dersomutfallet- mot all rimelig formodsom da nærmestville væresom sandpås- ning - skulle gå imot Regjeringenstilrådning, så ville Regjeringenlikevel ikke
trøing å regne?
være innstilt på å sette spørsmåletom
Når mange i ettertid har ment at nettopp statsform på dagsordenen.Man hadde
dette var sakensrealitet, har det sin grunn nettopp klart å bringe selveunionsoppi at mange(bådepå "ja"- og "nei"-siden) løsningenvelbergeti ha'øn,- skulle man
dengang - i begynnelsen av november nå sette det hele over styr ved å gi segi
1905- faktisk oppfattet det slik Feilaktig, kastmed et opprivendeog provoserende
men dog forståelig.
vågespillom statsformen?Selv de mest
overbevisteprinsippielle republikanere
Delsskyldtesdette den rådendehistoriske blant Regjeringensmedlemmer(bortsett
kontekst, hvor man sommeren og høsten fra GunnarKnudsen,som trakk segi pro1905i kjølvannet av unionsoppløsningen test)var fullt innforstått med at noe slikt,

under de rådende omstendigheter,ville
væreødeleggende,for deresegensakog
for Fedrelandet.
Likevelmå det erkjennesat Regjeringen
selvbidro til å skapeinntrykk av at valget
ogsågjaldt statsformen,gjennom ordlyden i det Opprop til det norskefolk som
den utstedtesammedag som Stortinget
fattet sin beslutning.Oppropetinneholdt
følgendeinnstendigeformaning:
Norgeer den dag idagfremdeleset kongedømmeoghar sin gamlegrundlov.Ifølge
dennegrundlou tilkommer det stortinget
paa folkets uegneog i dets naun at vælge
en konge.Men denneret uil stortinget ikke
gjøre brug af, huis etflertal af det norske
folk ønskerøt benytteden nu indtraadte
tronledighed til at forandre statsformen.
- - -Den norske regjering uil indtrængendehenstille til vort folk ued denforestaøendefolkeafstemning at slutte sig til
regieringens og stortingets standpunkt.
Den nuuærendemidlertidige ordning har
uæretnøduendiggiortaf forholdene. Men
den medfører betydelige ulemper baaåe
indad og udød, og bør ikke fortsættes
længereend absolut nøduendigt.- - - Det
er regjeringensenstemmigeog bestemte
raad til det norskefolk, at det holderfast
ued sin grundlou. - - - Et folks politiske
frihed beror i første række paa detsforfatningsmæssigeret til at raade sin egen
skjæbneog paafolkets modenhedog eune
til at brugeforfatningen, mindre paa det
spørsmaal,om detsstatschefkaldeskonge
eller præsident.- - - Norgesgrundlou gjør
uorforføtning til en af deft iestei uerden.
- - - Den er et tro udnykfor uor demokratiskesamfundsuduikling.Den bør nu ikke
opgiuestil fordel for uprøuedenydannelser og uklare eksperimenter,som sikkerlig ikke uil bliue billige. - - - Vi har i dette
aar ueden stor national krøfranstrengelse
skilt os ued unionen og uundet uafhængigheden. Dette er et større og lykkeligere resultat, end nogen af os ued aarets
begmdeke haude haabet. Ind os nu ikke
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spilde uor nationale kraft paa en gold og
opriuendeforfatningskantp. Men lad os
samle alle arbeidendeog byggendeuiljer
hos uortfolk om denfrugtbare opgaue:at
øge det nye Norgesaøndelige og økonomiske krafr paa grundlouens og forfatningensgrund.
Med den vinklingen som disseformuleringene innebar, gikk Regjeringenganske langt i å plasserekongevalgetinn i
den politiske kontekst som var definert
av den løpende debatt om statsformen.
Ved freidig å hevde at ... denne ret uil
stortingetikke gjørebrug au.., (osu.)gikk
Regjeringenlikeledes ganske langt i å
legge begrensendeføringer på Stortingetshandlingsrom.
Det var en dristig linje, med et islett av
dobbeltspill.Det var et hensynsløstspill
hvor statsministerMichelsensstrategiske og taktiskeevner og, ikke minst, psykologisketeft, skullekomme til sin rett og
til å beherskearenaen.
Regjeringenvar utvilsomt på det rene
med at den strategi man hadde valgt,
ikke var fullstendig risikofri. Ved å gjøre
saken til gjenstand for kabinettspørsmåI, gjorde man det klart at et eventuelt
"nei"-utfall ville kunne utløse en regjeringskrise. Trolig var Regjeringeninnforstått med at dette i verste fall også
kunne lede til en konstitusjonell krise.
Ille nok, men ik$: nødvendigvisnoe som
med automatikk ville føre til valg av en
ny statsform.Når Regjeringenvanskelig
fullt ut kunne meddele offentlig huorfor
man hadde besluttet å avholdefolkeavstemning, pådro man seg imidlertid et
forklaringsproblem.Fra monarki-tilhengerne ("ja"-siden) var reaksjonensterk
og entydignegativ:
Hva kunne vel Regjeringenshensiktmed
å avholde folkeavstemningvære, annet
enn å så wil om sin egen uttalte oppfatning om at Norgevar og ble et monarki?
Beslutningenom å holde folkeavstemning kunne vanskeligsessom annet enn

en konsesjon til republikanemel Og slik ble
situasjonen også oppfattet blant republikanerne ("nei"-siden),
som i sin agitasjonvalgte å tolke avstemningstemaet som et valg
mellom monarki og
republikk. Hvilket det
faktisk aldri var - hverken formelt eller reelt.
Men, kan det bemerkes, - ville det ikke ha
fått et politisk etterspill
dersomforholdetvirkelig var så at Regjeringen
førte folket og Stortinget bak lyset? Utvilsomt, - med forbehold
for premissog omstendigheter. Flere forhold
bidro imidlertid til at PrinsCarlav Danmarknøler,mensEuropasstatsoverhoder
bivånerdet hele.
bleet
hendelsesforløpet
annet,For det førstevar
det strengt tatt ikke så
at Regjeringenførte noen bak lyset.Ved å tilby ham Norges trone. Historikeren
å unnlate å redegjørefor den heleog fulle Iacob S.Worm-Miiller beskriverhendelbakgrunn for sin beslutning, og gjen- seni følgendeordelag:
nom ordlyden i sitt Opprop til det norske
folk, innbød den riktignok til en over- Det lyktesMichelsenå samlesin regiering
fortolkning av såvel sine egne motiver med unntagelseau Gunnar Knudsenom
som av realiteten i avstemningstemaet, sittstandpunkt.Dementeat deetterPrinmen noen direkte villedende opptreden
kunne Regjeringenknapt beskyldesfor.
For det annet var Regjeringensparlamentariske basis så solid at den knapt
behøvdeå frykte noe stormløp mot seg.
Og for det tredje - og ddt var trolig det
viktigste - skulle det bli prins Carl, nå
kong HaakonVII, som selv kom til både
å hengebjellenpå katten og slippeluften
ut av ballongen.Det skjeddei den talen
som han holdt 20. november til deputasjonenfra Stortingetsom var kommet for

Nå lgrbn Ny folkeavstemning,og ikke alle var
like begeistret.
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Om Regjeringenenn syntes det var
aldri så flaut, så haddelandetsnyvalgte
monarkmed sineklargjørendeord i realiteten lagt sakendød. Et "politisketterspill" etter dette ville virket ikke bare
smålig,menmeningsløst'
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nasjonens samlende skikkelse, med en
personligautorilet som gikk langt utenpå
den instituslonelle autoritet som stillingen som statssjef uansett forlenet ham
med. Myten om hva folkeavstemningen i
november 1905"egentlig" gjaldt' la grun-

nen for og skulle bidra til å vedlikeholde
autoritet
Dette var Haakon MIs første politiske den troverdighet, legitimitet og
som norsk konge. Det skulle som ikke bare Haakon VII, men også hans

handling
kunnet
ikke bli den siste. Men om det ikke ble etterfølgerepå Norges trone, har
embetsgjerav
sin
på
i
utøvelsen
trekke
noe etterspill,så skulle folkeavstemningen i november1905likevel få betyde- ning.
Iigepolitiske etteruirkninger,bådeumiddelbart og på lengresikt.

Men hva med rePublikanerne, - l\vor'
dan skulle deres prosjekt bli påvirket av

Monar kistenekunnesaktensraseogfurte mytedannelsen omkring avstemningshøsten
overå væreblitt overrumpletav Christi- temaet? At også republikanerne
folkeavstemninoppfatte
å
an Michelsenstaktiskespill,men da for- 1905 valgte
haddegitt seg- og d6tskjedde gen som et valg om landets statsform
sturt'itt, men de aksep- smedelsen
suar uisstt'tok
serxs
de at'devar megetkom- - monarki kontra republikk, var tlolig en
tertefot'slagetsonxden besteløsning'Det raskt- oppdaget
om at dette vitterlig strategiskog historisk blunder - sett gjenmedførteat storting og regjerfi*gkom til fortable med myten
et valg mellom monarki og nom etterpåklokskapensbriller. Dette så
å ta initiatiuet og dernxedansuaret,og at hadde vært
stridsspørsmå'l meget mer som folkeavstemningen 12'den endeligeaugiørelseble lagt i folkets republikk. Et opprivende
hadde preg
var blitt løst; og selv hadde de seiret- til 13. november langt på vei
egnehender.
vil
si en ryp-e
plebisitt,
det
alt overmålmed stør:rernargin enn de på av å være en
ha vågetå håpelEn refereridum hvor elektoratet ble bedt om
Derimat fi'emkalte forslnget stor forar' forhånd knapt kunne
r'fl g1,,sinl,1ilS|11
ingd, noerlsbrn lælnfqt
hos presidentskapet, slik gevinstreforhandlerman ikke.
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et valig tapergtempel. Det ligger politisk kraft i tolkningsmakt over historien
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