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("Folketsstemmeer Guds stemme,,)
Alhuin (735-804), Karl den Storeslaerer,i et brev til sin elev

Myter kan leve lenge i lærebøker,leksika og oppslagsverker,men blir
ikke sannereav den grunn. Et trivielt og velkjent faktum, kan hende,men likevel forunderlig lite påaktet. Blir en myre gientan ofre nok, vil
den anta en egendynamikk;den vil kunne gjentasmed et stadigsrerkere
skinn av troverdighet. Dermed oppstår en selvforsterkendevekselvirkning: Jo flere forskjelligestedermyren har krøper inn og ran bolig, desto
flere muligheterhar den fått til å dukke opp med stadigstørreoverbevisningskraft i stadig nye sammenhenger.
Jo mer et ofaktum>)er etablert
som opplest og vedtatt, destomindre rom gis for evenruellkildekritikk.
Og blant fagfolk flest - det væreseghistorikere,statsvitereellerjurister er kildekritikk noe man helst anvenderpå nye eller subtileproblemstillinger, som kan oppleveseller fremstillessom spennendefagligeutfordringer. Nedarvedeforestillingerom elementæreforhold aksepteresderimot
kritikkløst som de selvfølgeligheter
som de jo ansesfor å være.
En av våre mest hårdnakkedeog seiglivedenasjonalemyter,er forestillingenom at folkeavstemningen
i novemberL905 gfaldt Riketsstarsform. Problemstillingenfortoner seg som enkel og liketil: Skulle ..det
nye Norge> - svulmendeav nasjonalstolthetetter nettopp å ha frigiort
seg fra det såkalte svenskeåket,men samtidig noe betuttet ved utfor-
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dringen om å finne sin egen plass i en stor og utrygg verden - være
monarki eller republikk?
Resultatetkjenner vi. Norge forble monarki, med den danskeprins
Carl som konge under navnet Haakon VII. Riktignok først etter en folkeavstemning,for prinsen ville ha det sånn. Men var det Rikets statsform - republikk eller monarki - som var temaet for folkeavstemningen?
Besynderlignok er dette et spørsmålsom behandlesoverfladiskog
stemoderlig- om i det heletatt - i så å si all relevantfaglitterarur.I sentrale historieverkerog oppslagsbøker
manglerelementærefaktaopplysninger,så som ordlydeni avstemningstemaet.l
Problematiserende
fremstillinger eller drøftelserglimrer ved sitt fravær,i historiebøkenesåvel
som i juridiske og statsvitenskapeligereferanseverket.z Øyensynlighar
det vært ansettsom uinteressanteller lite opporrunt å stille spørsmål
ved opplesteog vedtattegodtkjøpsforestillinger.
Den gjengseoppfatningen,slik som vi i snart hundre år er blitt innlært gjennomiherdig terping i alskenspopulærhistoriskefremstillinger,
er - nær sagt i et nøtteskall- den som stod å lese i Aftenposteni
februar 2005, og som avisenfor sikkerhetsskyld trykket opp igien fire
månederr.r.r.,3
.,... Da insisterteprins Carl på folkeavstemningom statsform ... Folkeavstemningen
ble organiserti løpet av to uker og awiklet 1,2.og 13. november.Den ga T9 prosent
for monarki, 21 prosentfor republikk."

Eller slik det formulerespå nettstedetfor den offisiellejubileumsorganisasjonen "Hundreårsmarkeringen-Norge2005:
"\2.-'1,3. november:
Folkeavstemninggir 259 563 for monarki og 69 264 for republikk".a
Sammefortelling (det væresegmed avstemningsresultarer
uttrykt i prosentereller i absoluttetall) går igjen i de mangepublikasjonersom i år
har funnet å gi sitt besyvmed i markeringenav at det nå er 100 år siden
unionsoppløsningen.5
Slik oppfattes det i dag, og slik ble det også av mange oppfattet den
gang.Likevel er det feil - formelt så vel som reelt. Folkeavstemningen
gjaldt ikke statsform, og valget stod ikke mellom monarki og republikk.
At det er formelt feil, er vel kjent i fagkretser- blant statsvitereså vel
som blant historikereog statsrettslærde
(ja, endogblant enkeltejourna-

t-

X
v,

{

Frl

3

z
z
z
N)

1
!"

z

\o

lister og andre kunnskapsformidlere).Slik avstemningstemaet
ble formulert, gjaldt det formelt sett kun spørsmåletom hvorvidt det norske
folk ville ha prins Carl til konge av Norge. Det var i og for segen viktig
sak: Hadde utfallet blitt et folkets Nei, ville landetsansvarligemyndigheter - Storting og Regjering- stått uten en klar kandidat til det ledige
embetesom statsoverhode.Det ville imidlertid ikke - hverkenformelt
eller umiddelbart - ha betydd at Norge ville ha opphørt å være et
monarki.
Grunnlaget for folkeavstemningenvar Stortingetsvedtak, som ble
fattet etter en hard debatt 28.-31,.oktober Utfallet ble at folkets kårne
sluttet segtil Regieringensforslagmed følgendeordlyd:5
"1) Stortinget bemyndiger regieringentil at optage forhandlinger med prins Carl af
Danmark om at modtagevalg som Norges konge under forudsætningaf, at det norske
folk tiltræder denne stortingets beslutning gjennem flertallet af de afgivne stemmer
ved en folkeafstemning iverksat i det væsentligeefter de samme regler,som kom til
anvendelse
ved folkeafstemningen13. august1905.
2) Regjeringenbemyndigestil at træffe de fornødne forføininger til afholdelseaf den
nævntefolkeavstemning".

Og det spørsmålsom velgerneble stilt i novemberIød:7
"Er den stemmeberettigedeenig i Stortingets bemyndigelsetil regieringenom å oppfordre prins Carl av Danmark til å la segvelgetil Norges konge, svarerhan: 'ia', er
han ikke enig svarerhan: 'nei'.',
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Somdet fremgår,var spørsmåletom statsformoverhodetikke berøt.
Men reelt, da - kan man spørre- var da ikke realiteteni sakennettopp å få fattet et vedtak om Rikets fremtidige statsform, eller iallfall å
etablereet avg]ørenderealitetsgrunnlagfor et slikt formelt vedtak, som
da nærmestville væresom sandpåstrøingå regne?
Når mange i ettertid har ment at nettopp dette var sakensrealitet,
har det sin grunn i at mange(bådepå uja"- og ,.nei"-siden)den gangi begynnelsenav november1905 - faktisk oppfattet det slik. Feilaktig,
men dog forståelig.Dels skyldtesdetteden rådendehistoriskekontekst,
hvor man sommerenog høsten1905 i kjølvannetav unionsoppløsningen opplevde en livlig og agitatorisk preget samfunnsdebattom en

eventuellendring av statsformen.Dernest- gg d6t er i ettertid kanskje
det mestinteressante- så skieddefolkeavstemningen12.-13. november
uten at elektoratet- folket, og endogStortinget selv- var fullt ut informert om premissenefor avstemningen
Vi - som lever i dag og som har tilgang til historiensfasit - vet ar
prins Carl haddestilt krav om det norske folks forhåndsgodkiennelse
som vilkår for å motta tilbudet om den norsketrone. Regieringenvisste
det, for den haddemonan kraver, og haddevalgt å imøtekol*. drt,
ved å holde folkeavstemningom saken.Men folket visstedet ikke den
gang.Her drev man hemmeligdiplomati, og dette var noe som Regjeringen ikke kunne gå offentlig ut med uten å setteprins Carl i forlegenhet.
Men med sin handlemåtesatteRegjeringentil en viss grad segselvi
forlegenhet,for så vidt som motivene for å avholde folkeavstemningen
ble misforståttog forkludret bådepå
.,nei,,-siden.Av de rele"ja"- og
vante aktstykker kan man i ettertid konstatercat Regjeringensholdning gjennomhele^prosessen
var fast og klar: Norge var et kongerike,
og skulleså forbli.8 Den foreståendefolkeavstemninggjaldt ikke spørsmålet om statsform, og utfallet ville ikke medføre noen endring i så
måte. Dersom utfallet - mor all rimelig formodning - skulle gå imot
Regjeringenstilrådning, så ville Regjeringenlikevel ikke
-væreinnstilt
på å settespørsmåletom statsformpå dagsordenen.Man hadde nettopp klart å bringe selveunionsoppløsningen
velbergeri havn, - skulle
man nå settedet heleover styr ved å gi segi kast med et opprivendeog
provoserendevågespillom statsformen?Selvde mest overbevisteprinsipiellerepublikanereblant Regjeringens
medlemmer(bortsettfra Gunnar Knudsen,som trakk segi protest)var fullt innforstått med at noe
slikt, under de rådende omstendigheter,ville være ødeleggende,for
deresegensak og for Fedrelandet.
Likevel må det erkiennesar Regjeringenselv bidro ril å skape inntrykk av at valget også gjaldt starsformen,gjennom ordlyden i det
"Opprop til det norskefolk,' som den utstedtesammedag som Stortinget fattet sin beslutning.Oppropet inneholdt følgendeinnstendigeformaning:9
Norge er den dag i dag fremdeleset kongedørnmeog har sin gamle grundlov. lfølge
dennegrundlov tilkommer det stortinget paa folkers vegneog i dets navn at vælgeen
konge. Men denneret vil stortinget ikke gjøre brug af, hvis et flertal af det norske folk
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ønsker at benytte den nu indtraadte tronledighed til at forandre statsformen.-- - Den
norske regiering vil indtrængendehenstille til vort folk ved den forestaaendefolkeafstemning at slutte sig til regieringensog stortingets standpunkt. Den nuværende
af forholdene.Men den medfører betymidlertidige ordning har været nødvendig$J"ort
delige ulemper baadeindad og udad, bør ikke fortsætteslængereend absolut nødvendigt. - - - Det er regieringensenstemmigeog bestemteraad til det norske folk, at det
holder fast ved sin grundlov. - - - Et folks politiske frihed beror i første række paa dets
forfatningsmæssigeret til at raade sin egenskjæbneog paa folkets modenhedog evne
til at bruge forfatningen, mindre paa det spørsmaal,om dets statschefkaldes konge
eller præsident.- - - Norges grundlov gSørvor forfatning til en af de frieste i verden. - - Den er et tro udtryk for vor demokratiskesamfundsudvikling.Den bør nu ikke opgives til fordel for uprøvedenydannelserog uklare eksperimenter,som sikkerlig ikke vil
blive billige. - - - Vi har i dette aar ved en stor national kraftanstrengelseskilt os ved
unionen og vundet uafhængigheden.Dette er et større og lykkeligere resultat, end
nogen af os ved aarets begyndelsehavde haabet. Lad os nu ikke spilde vor nationale
kraft paa en gold og oprivende forfatningskamp. Men lad os samlealle arbeidendeog
byggendevilfer hos vort folk om den frugtbare opgave:at øgedet nye Norges aandelige og økonomiske kraft paa grundlovensog forfatningensgrund.

Med den vinklingen som disseformuleringeneinnebar,gikk Regieringen ganskelangt i å plasserekongevalgetinn i den politiske kontekst
som var definert av den løpendedebatt om statsformen.Ved freidig å
gjøre brug av ... (osv.)" gikk
hevde åt <<...denne ret vil stortinget ikke gjøre
hevde
Regieringen likeledes ganske langt i å legge begrensende føringer på
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Stortingetshandlingsrom.Det var en dristig linje, med et islett av dobspill hvor statsministerMichelsensstrabeltspill.Det var et hensynsløst
tegiske og taktiske evner og, ikke minst, psykologiske teft, skulle
komme til sin rett og til å beherskearenaen.
. Regieringenvar ufvilsomt på det renemed at den strategiman hadde
valgt, ikke var fullstendigrisikofri. Ved å gjøresakentil gjenstandfor
giorde man det klart at et eventuelt..neir,-utfall
kabinettspørsmåI,lO
ville kunne utløse en regieringskrise.Trolig var Regjeringeninnforstått
med at deffe i verstefall ogsåkunne ledetil en konstitusjonellkrise. Ille
nok, men ikke nødvendigntrnoe som med automatikk.ville føre til valg
av en ny statsform.
Når Regjeringenvanskelig fullt ut kunne meddeleoffentlig hvorfor
man hadde besluttetå avholdefolkeavstemning,pådro man segimidlertid et forklaringsproblem.Fra monarki-tilhengerne("ja"-siden) var

reaksionensterk og enrydignegativ,ll Hoa kunne vel Regjeringenshensikt med å avholde folkeavstemningvære, annet enn å så tvil om sin
egenuttalte oppfatning om at Norge var og ble et monarki? Beslutningen om å holde folkeavstemningkunne vanskeligsessom annerenn en
konsesjontil republikanerne!Og slik ble situasionenogså oppfattet
blant republikanerne("nei"-siden), som i sin agitasjonvalgte å tolke
avstemningstemaet
som et valg mellom monarki og repubfi[k. Hvilket
det faktisk aldri var - hverkenformelt eller reelt.
Men, kan det bemerkes,- ville det ikke ha fått et politisk etterspill
dersomforholdet virkelig var så at Regjeringenførte folket og Stortinget bak lyset?Uwilsomt, - med forbehold for premissog omsrendigheter. Flere forhold bidro imidlertid til at hendelsesforløpetble et
annet. For det første var det strengt tatt ikke så at Regjeringen førte
noen bak lyset. Ved å unnlate å redegiørefor den hele og fulle bakgrunn for sin beslutning,og gjennom ordlyden i sitt
"opprop til det
norskefolk", innbød den riktignok til en overfortolkningav såvelsine
egnemotiver som av realiteteni avstemningstemaet,
men noen direkte
villedende oppmedenkunne Regjeringenknapt beskyldesfor. For det
annet var Regieringensparlamentariskebasis så solid at den knapt
behøvdeå frykte noe srormløp mot seg.og for det tredie - og d6t var
trolig det viktigsre- skulle det bli prins Carl, nå kong Haakon VII, som
selvkom til bådeå hengebjellen på katten og slippe luften ur av ballongen.Det skjeddei den talen som han holdt 20. novembertil deputasjonen fra Stortingersom var kommet for å tilby ham Norges trone. Historikeren- Jacob S. 'Worm-Mtiller beskriver hendelsen i følgende
ordelag:12
"Det lyktes Michelsen å samle sin regjering med unntagelseav Gunnar Knudsen om
sitt standpunkt. De mente at de etter Prinsenssvar visstnok sto fritt, men de aksepterte
forslaget som den besteløsning. Det medførre at storting og regjering kom til å ta initiativet og dermedansvaret,og at den endeligeavgjørelseble lagt i folkets egnehender.
Derimot fremkalte forslaget stor forargelseog bedrøvelsehos presidentskapet,og da
Michelsen fremla det i stortinget 25. oktober, vakte det ikke bare alminnelig overraskelse,men ogsåbeklagelseog raseri over at regjeringenhadde forla* sitt standpunkt. I
stortingsdebatten,som begynte 28. oktober, underretret ikke regjeringen stortinget
klart om Prinsensstandpunkt. Det kom derfor som en bombe da den nyvalte konge
20. november ved mottagelseni siæ hiem uttalte til stortingsdeputasjonen:..Som det
vil være Dem, mine herrer, bekjendt, var det paa mit forlangendeat den netop afslut-
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tede folkeafstemningfandt sted.Jegvilde have sikkerhedfor, ar der var et folk og ikke
et parti, som ønsket mig til konge, da min opgavefremfor altbør være at samle,ikke
splitte". Regferingenoppfattet dette som kompromitterende for seg, fordi Prinsen
hadde fuaf.altsit krav. Den var ikke nødt og wungen til og gå med på det.u
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Om Regieringenenn syntesdet var aldri så flaut, så hadde landets
nyvalgte monark med sine klargjørendeord i realitetenlagt saken død.
gs
"politisk etterspill" etter dette ville virket ikke bare smålig, men
meningsløst.Dette var Haakon MIs første politiske handling som
norsk konge.Det skulleikke bli den siste.
Men om det ikke ble noe etterspill, så skulle folkeavstemningeni
november 1905 likevel få, betydeligepolitiske ettervirkninger,både
umiddelbartog på lengresikt.
Monarkistene kunne saktensrase og furte over å væte blitt overrumplet av Christian Michelsenstaktiske spill, men da forsmedelsen
hadde gitt seg- og d6t skfedderaskt - oppdagerde at de var meger
komfortable med myten om at dette vitterlig hadde vært et valg mellom monarki og republikk. Et opprivende stridsspørsmålvar blitt
løst, og selvhaddede seiret- til alt overmål med størremargin enn de
på forhånd knapt kunne ha våget å håpe! En slik gevinstreforhandler
man ikke. Og man kan knapt fortenke kongedømmetstilhengerei at
de giennom de påfølgendehundre år har sett sine interessertjent med
å bevare forestillingen om at folkeavstemningeni november 1905 i
virkeligheten var et valg om landets statsform - et definitivt avgiørendevalg.
Og Kongen?For prins Carl var ikke Norges statsform,men hans
egenlegitimitet og troverdighet det primære anliggende.I så måte lykteshan i fullt monn. Det personligetillitsvotum som han krevdeog som
det norske folk gav ham i 1905, kunne han seneresom kong Haakon
VII utmynte i varig politisk kapital av edlestegehalt. Det var et tillitsvotum som gjorde at han 23 år senere,ved utnevnelsenav ministeriet Hornsrud, trygt kunne påberopesegogsåå,være ..kommunistenes
konge". Og det giorde fremfor alt at han ved krigsutbruddetvåren
1,940kunne opptre som nasionenssamlendeskikkelse,med en personlig autoritet som gikk langt utenpå den institusionelle autoritet som
stillingen som statssjefuansettforlenet ham med. Myten om hva folkeavstemningeni november 1905 <egentlig" gjaldt, la grunnen for og
skulle bidra til å vedlikeholdeden troverdighet, legitimitet og autoritet

sorn ikke bare Haakon MI, men også hans eæerfølgerepå Norges
trone, har kunnet tekke på i utøvelsenav sin embetsgjrr"irrt.
Men hva med republikanerne,- hvordan skulle deresprosjekt bli
påvirket av mytedannelsenomkring avstemningstemaet?
At ogsårepublikanerne høsten 1905 valgte å oppfarte folkeavstemningensom er
valg om landets statsform - monarki kontra republikk, u", trolig en
strategiskog historisk blunder - sett gjennom etterpåklokskapensbriller. Detteså megetmer som folkeavstemningen12.-1,3.rrou.*brr langt
på vei hadde preg av å væreen plebisitt, dvs. en type referendumhvor
elektoratet ble bedt om å gi sin tilslutning til noe som nærmestkunne
oppfattes som et fait accompli. Dette i hovedsakfordi det ikke forelå
noe substansieltlikeverdigalternativtil å stemme*ia,,. Om ikke resultatet helt var gitt på forhånd, var der ikke lang i fua.Dersom dette
hadde vært et reelt referendum,dvs. dersomavstemningstemaet
fakdsk
- formelt og reelt - hadde vært Rikets fremtidige ,t"tsform, med ro
balansertealternativer - monarki eller republikk - ville utfallet trolig
ha vært langt mer åpent (iallfall dersom ikke prins Carl eller noen
annen preferert kandidat hadde vært inne i bildet). Et interessanrperspektiv for tilhengereav kontrafaktisk historieskriving?D6t spørsmålet
skal vi la ligge her. Poengerer at slik som utfallet faktisk bL, og slik
dette ble tolket av så vel samtidenssom emertidensforståsegpå.r., kom
republikkenstilhengerei Norge til å stå tilbake som en sekteriskminoritet med et varig taperstempel.
Det ligger politisk kraft i tolkningsmakt over historien og dertil
hørendeeierskaptil nasjonalemyter ...
r.
x

Noter
L Dette gjelder'bl.a.de to mestsentralehistorieverkenefra Cappelenog Asche!ooq'hvorav spesieltskal visestil hhv. kapitlet oNasjonaltkongedømme,,i
Fuglum(1,9782124-1,32)
og kapitlet ,,Ut av unionen,,i Hagemann(1997:204_
221). Det sammegieldersaksfremstillingeni angjeldendeavsnitt i Alnæs(1999:
82ffl
2 se f.eks.fremstillingene
i hhv. Andenæs(1,962:51) og Bjørklund (19971
3 Hegge(2005a)
4 Artikkelen uHva skjeddei 1905?,, http://www.hundrearsmarkeringen
.noll905l
i Sef.eks.Hegge(200Sb);artikkelen oEndeligFR[,,, side 11_13i hefret Verd.ens_
borgeri foruandling,annonsebilagfor Hundreårsmarkeringen-Norge200S AS,
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med kilde i Sørensen(2005), samt flere av de angieldendetema-artiklersom er
lagt ut på den offisielle iubileumsorganisasionens
neffsideqherunderspesielt
og
i
1905"
om
styreformeni Norgeu, hhu.http:/l
"Folkeavstemningene
"Kampen
www.nb.nolbaserllg05/tema-folk.html og http://www.nb.no/base
rl 1,905|
tema-kamp.html
6 S a rs(1 9 0 9 :6 8 )
7 Gjengitt - i letteremodernisertspråkdrakt - i Bjørklund (1,997268)
8 Blant de relevanteaktsrykker skal spesieltfiemhevesjustisministerensinnstilling
som lå til grunn for Regjeringensforslag om avholdelseav folkeavstemning,gjengitt i Sars(L909;301f)
9 Giengitt i Sars(19092309f1
10 Erklæring under stortingsdebatten28. oktober 1905 av handelsministerArctander på egneog kollegersvegne
L1 Sars(19092301-304)
12 Vorm-Mtiller (19472t22l
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