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Abstract
In the aftermath of the European revolutions of the mid 19th century,
republican ideals appeared within radical movements in Norway. The
struggle against a state led by the bureaucratic elite and monarchal power
gave new impetus to the republican movement, and many politicians of
the Left party (Liberal) declared themselves to be republicans. But this
was mainly a principle; republicanism never became a political demand
within the Left party. The main priorities were reform subjects like the
introduction of parliamentary power and increased national independence. At the same time republicanism was undermined by the very same
nationalism which nourished it. The view of the age of the sagas as a
golden period where kings held the roles of heroes increased the legitimacy of the monarchy. When the question of the constitution was raised in
1905, it was overshadowed by the desire to obtain international recognition for Norway as a nation. Christian Michelsen, a republican, was
broadly supported when the question was postponed until the crisis with
Sweden was resolved. In the intervening time he changed his mind, and
when the issue was again raised after the reconciliation in Karlstad, he
whole-heartedly supported the maintenance of the monarchy.
Considering Michelsen’s position in the eyes of the population after having masterminded the abolishment of the union with Sweden plus the
fact that the republicans lost sympathy after the criticism of the Karlstad
reconciliation, it is hardly surprising that an overwhelming majority both
in parliament and in the referendum elected to maintain the monarchy.
Keywords: 1905, monarchy, republican movement, Norway
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Kampen mot kongemakten i unionens siste år, svekket monarkiets legitimitet i Norge og utløste sterke republikanske strømninger. Likevel endte
unionsbruddet i 1905 med at den monarkiske styreformen ble beholdt.
Dette kan synes paradoksalt av flere grunner: Monarkiets fremste tilhengere,
adelen, var avskaffet i Norge. De aller fleste statsdannelser i begynnelsen av
20. århundret ble republikker. Og ikke minst: De politikerne som ledet
Norge ut av unionen med Sverige, var erklærte republikanere. Tross dette
gjenvant monarkiet sin legitimitet etter at et enstemmig Storting den 7. juni
avsatte kong Oscar II og oppløst unionen. I november samme år valgte et like
enstemmig Storting kong Haakon VII til ny norsk konge.
For å forstå hvorfor monarkistene vant en så overlegen seier i 1905, er det
nødvendig å se på hva den republikanske bevegelsen egentlig var, hvordan
den oppsto, hva som ga den næring og hvordan den manifesterte seg. Det er
samtidig nødvendig å se på hvilke argumenter som ble brukt for å gi
monarkiet fornyet legitimitet og hvem som var dets viktigste støttespillere.

Del av norskdomsbevegelsen
Opprettelsen av De forente amerikanske stater i 1776 og Den første republikk i Frankrike i 1792 skapte et alternativ til den rådende monarkiske
orden. Men det tok lang tid før den republikanske tanken fikk fotfeste i
Norge. Henrik Wergeland svermet riktignok for den i sin diktning, mens
Johan Sebastian Welhaven tok et nådeløst oppgjør med den i sitt mest kjente dikt Republikanerne (1838).
Først i kjølvannet av det store europeiske revolusjonsåret 1848, og innføringen av Den andre republikk i Frankrike, ble de første republikanske frøene sådd i Norge. Thrane-bevegelsen var først og fremst opptatt av politiske
reformer for å bedre arbeidernes kår, den var ikke ute etter å fjerne monarkiet. Men dens kamp rettet seg naturlig nok mot kongemakten og veien var
kort fra kongekritikk til krav om republikk.
Det ble et kortvarig bluss. Da Thrane-bevegelsen ble knekt tidlig på
1850-tallet, forstummet også de republikanske røstene. De døde ikke hen,
men holdt tyst og dukket først opp igjen 20 år senere. Også denne gangen
ble de vekket til live av begivenheter i utlandet, nemlig det franske nederlaget i Den fransk-tyske krig, Napoleon IIIs fall og opprettelsen av Pariserkommunen i 1870. Som forrige gang virket det franske opprøret inspire-
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rende på den radikale bevegelsen. Søren Jaabæks forening Bondevennene rettet seg mot embetsstanden og embetsmannsstaten og dermed også mot kongemakten. Den republikanske agitasjon var imidlertid dempet. Det var andre
og viktigere saker den hadde på den politiske dagsorden. Det viktigste bidraget til den republikanske idé var at Jaabæk brakte den inn i Venstre da
Bondevennene slo seg sammen med Johan Sverdrups gruppering i 1870.
Mer høyrøstet i sin republikanske agitasjon var målmannen og radikaleren Olaus Fjørtoft. Avisen han ga ut tidlig på 1870-tallet, Fram, var først og
fremst et kampskrift for målsaken, men hadde også på programmet å avskaffe unionen og innføre republikk. I likhet med andre radikale aktivister, ble
også Fjørtoft en politisk døgnflue. Det viktigste bidraget Fjørtoft ytte til
republikanismen var å forene den med målsaken. Der Jaabæk hadde gjort
republikanismen til del av den politiske kampen mot embetsmannsstaten og
kongemakten, gjorde Fjørtoft den til en del av kulturkampen mot de samme
kreftene. Sammenhengen mellom målsak og republikanisme kom blant
annet til uttrykk i det nasjonalradikale studentbladet Svein Urædd i 1870:
Maalsaki heng soleis i hop med alt det andre, og fyrr ho gjeng igjenom, kanne
ein inkje med sanning segja, at magti heve gjenget yver fraa det absolute kongedøme til det suveræne (sjølvstyrande) folket.1

Takket være Fjørtoft ble republikanismen en del av norskdomsbevegelsen
som utviklet seg sterkt fra 1870-tallet og utover. Den ga seg organisatoriske
uttrykk i foreninger som Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag som ga ut
aviser som Fedraheimen og Den 17de mai. Norskdomsbevegelsen samlet de
politiske og kulturelle motkreftene som rettet seg mot embetsmannsstaten og
kongemakten, og fikk stor innflytelse over venstresiden i Venstre. Men det er
verdt å understreke at republikanismen heller ikke i norskdomsbevegelsen
hadde noen fremtredende plass. Kravet om republikk kan best sammenliknes med vår tids sosialisters syn på revolusjon og innføring av sosialisme: At
det er uttrykk for en prinsipiell holdning og et utopisk mål.
Den var først og fremst Bjørnstjerne Bjørnson som sørget for at den
republikanske flammen ikke slukket helt. I 1879 innledet dikterhøvdingen
sitt felttog mot unionen generelt og kong Oscar II spesielt. Heller ikke
Bjørnson var moden for tanken om å bryte med Sverige og sette republikken
på dagsorden. Kravene han fremmet i utallige artikler og taler utover på
1880-tallet, var likeverdighet og selvstendighet innenfor unionen.

2005-3 ombrukket 3

34

26-10-05

12:07

Side 34

ROY ANDERSEN

Mye av Bjørnsons kritikk rettet seg mot kong Oscar II personlig, særlig hans
rolle i vetostriden og riksrettssaken mot Selmer-ministeriet. Han var ikke mot
kongedømmet som institusjon, men mot Bernadotte-familien og måten den
utøvde sin kongegjerning på. Hans kritikk ga imidlertid næring til tanken om
at når unionen en gang ble avviklet, så var det republikk man måtte velge.
Unionskonflikten utover på 1890-tallet, forsterket kritikken av kongehuset. Etter konsulatkrisen i 1895, da Norge trakk kravet om eget konsulatvesen av frykt for svensk militær inngripen, dalte Oscar IIs popularitet sterkt.
Parallelt med at tanken om å bryte ut av unionen modnet, dukket også spørsmålet opp om hva slags forfatning Norge skulle velge.
Til nå hadde striden gått langs de tradisjonelle politiske skillelinjene:
Høyre var monarkiets trofaste forsvarer, først og fremst fordi kongedømmet
var et vern for den konservative orden og fordi det demmet opp for radikalismen. Venstre var i prinsippet motstander av monarkiet fordi det var en
overlevning fra en annen tid og sto i veien for deres demokratiske prosjekt.
Paradoksalt nok var dette prinsippet i ferd med å bli underminert av den
samme fortiden.
Et viktig element i den politiske nasjonalismen som hadde brakt partiet til
makten, var dyrking av historien, det vil si den som var forgylt med storhet og
ære. Norges gullalder var vikingtiden og det nasjonale kongedømmet, i sterk
kontrast til mørketiden som fulgte etter: Unionen med Danmark og senere
Sverige. En av dem som bidro sterkt til å kaste et glorifiserende lys over vikingetiden, var historikeren P.A. Munch. Vektige bidrag gjorde også Bjørnstjerne
Bjørnson og Henrik Ibsen med sine historiske dramaer. Helten i sagadiktningen
var kongen. Det var gjennom kongene at Norge ble samlet, det var kongene som
sørget for å utvide det norske landnåmet med kolonialiseringen av Island og
Grønland. Dyrkingen av Olav Trygvasson, Olav den hellige og kong Sverre skapte en forestilling om at det var kongene som hadde æren for den norske gullalderen. Den politiske oppfordringen lå klar i dagen: En ny norsk storhetstid forutsatte gjeninnsettelsen av et nasjonalt kongedømme.
Forfatteren Tor Bomann-Larsen har gjort dette Waste Land-motivet2, til
det avgjørende bak bruddet i 1905: Da det nasjonale kongedømmet forsvant,
ble landet liggende øde og goldt. Kun ved kongedømmets tilbakekomst
kunne det blomstre igjen.
Fortiden måtte gjenreises før fremtiden kunne realiseres. Derfor er det vanskelig å tenke seg Christian Michelsen uten P. A. Munch. [ ] Kongeskikkelsen
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var den bærende rolle i denne historisk-poetiske konstruksjonen. Han og
ingen annen var selvstendighetens garantist. Opp gjennom 1800-tallet var de
blitt beskrevet og besunget alle sammen: Sigurd, Harald, Sverre og Haakon.
Bjørnson landet på Olav den hellige. Republikaneren og ateisten innså at
Norge ikke kunne befris uten helgenkongens imaginære nærvær.3

Dikterhøvdingens svulstige avslutning på talen han holdt i anledning årsdagen for Olav den helliges død i Trondheim i 1897, er et godt eksempel på
hvordan dyrkelsen av sagakongene gikk rett inn i opprustningen til det unionspolitiske slaget som var under oppseiling:
I hans Martyrdød blev de ét Folk, den gjorde ende på Fremmedherredømme.
Han var Landets Værn, dets Fane, dets Love det højeste Ærestinde.4

En annen republikaner som bidro til å heve kongedømmets status, var
Fridtjof Nansen. Da han vendte tilbake fra ekspedisjonen over Polhavet i
1897, var han den ubestridte helt og forbilde for hele nasjonen. Som modell
for Erik Wernskiolds illustrasjoner til Kongssagaene i 1899, bidro Nansen til
å gjøre seg til selve legemliggjørelsen av de heltmodige sagakongene.

Sigurd Ibsen og det nasjonale kongedømme
Denne idealistiske legitimeringen av kongedømme fikk i 1898 tilskudd fra et
mer rasjonalistisk hold. Det ble ført i pennen av Bjørnsons svigersønn,
Sigurd Ibsen. Ibsen var jurist, statsviter og sosiolog og en av samtidens skarpeste politiske analytikere. I en artikkel i tidsskriftet Ringeren fortok Ibsen en
historisk analyse av klassekampen i Europa i siste del av 1800-tallet. Han
konkluderte med at det ikke lenger var kongen og monarkiet underklassen
rettet sin vrede mot. Det var kapitalistene og det kapitalistiske systemet. Og
det var det samme i republikker og kongedømmer.
Det er ikke mer kongerne som reformkræverne vil til livs, men kapitalister og
arbeidsherrer, og disse, ved de, er sandelig ikke mindre mægtige i Mac
Kinleys republikk (Mckinley: amerikansk president 1897-1901, forfatters
anmerk.) end i Wilhelm den andens kejserrike. Deres formål er langt mer af
social og økonomisk end af politisk natur, og om programmet kommer til at
gjennemføres under en konge eller president, er for dem en uvæsentlig
biting.5
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Ibsen mente å kunne påvise at kongedømmet ikke bare hadde tilpasset seg
den nye tid med parlamentarisme og folkestyre. Nasjonalismebølgen som
hadde strømmet over Europa, hadde også gitt kongedømmet en ny rolle:
De store land ser i sin fyrste en legemliggjørelse af deres egen makt og deres herlighed, de mindre lande ser i sin fyrste den selvskrevne tolk for deres ret og interesse. Fra denne tro på monarkiets nationale karakter, og ikke fra formelen ”af
Guds nåde” er det, at det moderne kongedømme henter sin bedste styrke.6

Ibsen påpekte det faktum at Oscar II ikke bare var Sveriges konge, slik det
ble oppfattet, men også Norges konge, og at den økende misnøyen med ham
skyldes at ”den mand som sidder på Norges trone, er først og fremst konge
af Sverige.”7 Ibsen innså at denne ordningen var vanskelig å endre på, og at
den norske misnøyen kunne ende med opprør. Men skjedde det, og skulle
det lykkes, måtte det skje i varsomme former. Og den varsomste formen var,
ifølge Ibsen, at Oscar II frasa seg den norske tronen og overlot til den til sin
nesteldste sønn, prins Carl, og at Norge og Sverige inngikk et forsvarsforbund. Lyktes ikke det måtte Norge i alle fall beholde kongedømmet.
Jeg betænker mig ikke på at udtale, at skal unionen briste, bliver bibeholdelsen af den monarkiske statsform en velfærd- og livssag for Norge. [ ]
Opprettelsen af en republikk, så meget kan man allerede nu med sikkerhet
sige, vil aldri blive til andet end til skade for Norge, idetmindste sålænge reaktionen i Europa har vind i sejlene som nu og vore egne partiforhold ikke har
undergået en gjennemgribende forandring. En unionsopløsning kunde vi
kanskje klare, som vilkårene er, men en unionsopløsning og republikk vilde
være mer, end vore skuldre på en gang orkede at bære.8

Sigurd Ibsens artikkel fikk ingen umiddelbar følge. Men den ble lest og husket.
Syv år senere fikk han rett i sine spådommer: Unionens dager var talte.
Fra sin kommandopost som leder av den norske statsrådavdelingen i
Stockholm, kunne han konstatere at Sverige aldri ville gi Norge det landet
forlangte: Likeverdighet i unionen. På nyåret 1905 ble det klart at den svenske regjeringen nektet å etterkomme Norges krav om eget konsulatvesen.
Det førte til at den konservative samlingsregjeringen sprakk, og Christian
Michelsen overtok regjeringsansvaret for en ny liberal/konservativ samlingsregjering. Den hadde én post på programmet: Konsulatsakens gjennomføring. Michelsen håpet at kong Oscar II til sist ville opptre som Norges

2005-3 ombrukket 3

26-10-05

12:07

Side 37

REPUBLIKK ELLER MONARKI?

37

konge og signere konsulatloven. Men i tilfelle det ikke skjedde, hadde han en
alternativ plan for hånden: Planen lignet til forveksling den Sigurd Ibsen
hadde lansert i Ringeren i 1898: Et nasjonalt kongedømme.
Det har i all ettertid blitt hevdet at Christian Michelsen var republikaner.
Dette må modifiseres. Vel ga han flere ganger uttrykk for forakt for kongefjaset, som han kalte det, og at han ideelt sett kunne ønsket seg en republikk,
men forakten strakk ikke dypere enn at han delte Ibsens vurdering av at unionsbrudd og republikk var for mye på en gang. Og forfatningsformen var
underordnet selvstendigheten. Michelsens oppfatning var at hvis de først
gikk for bruddet, måtte det gjøres så skånsomt som mulig for ikke å provosere Sverige og utenlandske makter mer enn nødvendig. Samtidig som
Stortinget avsatte Oscar II og opphevet unionen med Sverige, måtte det
sende ut et beroligende signal til omverdenen om at vedtaket ikke var et revolusjonært angrep på kongedømmet og den bestående orden. Den beste
måten å fortelle dette på, var straks å erklære at Norge ville beholde monarkiet. Å proklamere republikk i samme vending kunne føre til at stormaktene
vendte Norge ryggen, og skjedde det ville Sverige ha frie tøyler til å ta sin
hevn. Michelsens plan var derfor å tilby den norske tronen til en utenlandsk
prins, hvis det ble brudd. Men ikke prins hvem-som-helst. Det måtte være en
prins som kunne gi Norge det landet ville trenge mer enn noe annet, en stormaktsbeskyttelse.
Dette temaet luftet Michelsen med sitt indre kabinett: Stortingspresident
Carl Berner og utenriksminister Jørgen Løvland, flere ganger i løpet av aprilmai.9 Resten av regjeringen og Stortingets Spesialkomité ble holdt helt utenfor. Det var særlig én kandidat de tre hadde festet seg ved: Den danske prins
Carl, sønnesønn av kong Christian IX. Et slikt valg hadde flere fordeler.
Prinsen forsto språket og kjente norske seder og skikker. Dessuten hadde det
danske kongehuset et godt renommé hos det norske folk. Men viktigere enn
prins Carls danske blod, var blodet til hans unge kone, prinsesse Maud. Hun
var nemlig datter av den engelske kong Edvard VII. Hvis de valgte henne til
ny dronning, ville det gjøre det lettere å få England til å anerkjenne Norge
og dermed legge sin beskyttende hånd over landet. At de hadde en liten sønn,
prins Alexander, og at tronarven dermed var sikret, talte også for en slik løsning.
De hadde også diskutert løsningen som Sigurd Ibsen hadde vært inne på:
Å tilby tronen til en av Oscar IIs sønner. Det ville også dempe de utenlandske reaksjonene. Men den største fordelen med dette alternativet var at det
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aldri ville bli noe av. Michelsen regnet nemlig med at Oscar II aldri ville
akseptere den. Det var også hensikten. Når kongen avviste et slikt tilbud,
ville reaksjonene ikke bli så sterke, hvis Norge senere henvendte seg til
Danmark og prins Carl.10
Den 18. mai ga et enstemmig Storting sin støtte til Michelsen-regjeringens forslag om opprettelse av eget norsk konsulatvesen. Ni dager senere ble
forslaget lagt fram for kongen av statsrådavdelingen i Stockholm. Til
Michelsens skuffelse, nektet Oscar å signere forslaget, og krisen var et faktum. Den alternative planen måtte settes i verk. Den var en kombinasjon av
de to alternativene Michelsen hadde kommet fram til sammen med Berner
og Løvland: Samtidig med at Stortinget avsatte kong Oscar, skulle de tilby
ham å la tronen forbli i Bernadotte-familien. Parallelt med dette skulle det i
all hemmelighet fremmes et tilbud til Danmark om prins Carl var villig til å
overta den norske tronen.
Planen forutsatte at hele Stortinget stilte seg bak. Det var ikke enkelt, all
den tid mange stortingsrepresentanter var republikanere. Hvor mange det
var er uklart. Når det fra flere hold er blitt hevdet at det var et republikansk
flertall på Stortinget, baserer det seg på et tynt kildegrunnlag.11 Den mest
refererte kilden er den danske historikeren Aage Friis som i en artikkel i
Politiken 15. juni 1905, hevdet at da krisen inntrådte ”var vel rundt 100 av
Stortingsmennene republikanere.”12 Hvor han har det tallet fra er ikke kjent,
og som tidligere nevnt var det stor forskjell på hvor dypt republikanismen
stakk hos den enkelte representant. Man må anta at det stakk dypest hos de
fem Arbeiderparti-representantene, samt hos dem som tilhørte Johan
Castbergs radikale fraksjon i Venstre.
Michelsen visste at planen uansett ville møte motstand, og at denne motstanden måtte nedkjempes. Metoden han brukte var en kombinasjon av
taushet og trusler.
Først mandag 5. juni informerte han Spesialkomiteen om første del av
planen: I løpet av et par dager ville regjeringen fremme forslag om å avsette
kong Oscar og tre ut av unionen. Samtidig ville den be Stortinget om å overta den utøvende makt. Hvis Stortinget ba om det, var Michelsen villig til å
påta seg regjeringsansvaret igjen, men under den klare forutsetning av at forfatningsspørsmålet ble utsatt, og at hele Stortinget sluttet opp om den nye
provisoriske regjeringen.
Andre del av planen, Bernadotte-tilbudet, nevnte han ikke med et ord.
Heller ikke planene om å rette en henvendelse til prins Carl av Danmark.
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Først dagen etter, da Spesialkomiteen behandlet regjeringens forslag på formiddagen, slapp han katten ut av sekken: For å mildne reaksjonene i Sverige
og det øvrige utland, ville regjeringen foreslå at det måtte ”rettes en henvendelse til kongen om at et yngre medlem av kongehuset Bernadotte ble ny
norsk konge.”13
Men Michelsen forsikret samtidig at det ikke dermed var sagt at regjeringen hadde bestemt seg for å beholde den monarkiske styreformen for evig
og alltid. Hvis Bernadottene avviste tilbudet, sto Stortinget fritt om de ville
velge en annen prins eller innføre republikk.14
Han gjorde det samtidig klart at regjeringen sto og falt med at de fikk
Stortingets støtte.
”Denne fremgangsmåte – henvendelse til kongen om en prins av det bernadottske hus – er den eneste politikk regjeringen nå tør ta ansvar for, og
avgjørelsen må treffes i kveld”, 15 lød den avsluttende trusselen.
Den hadde sin virkning. Etter en times rådslagning var den republikanske motstanden, med unntak av Arbeiderpartiet, tvunget i kne. Johan
Castberg forklarte at den eneste grunnen til at han hadde bøyd seg, var at
regjeringen gjorde ”dens vedtagelse til betingelse for aktion”.16
På det private stortingsmøtet samme kveld fikk Michelsen det som han
ville, og dagen etter fattet Stortinget sitt enstemmige vedtak som med holbergsk logikk avsatte Oscar II som Norges konge og oppløste unionen:
Kongens plikt var å skaffe landet en regjering. Kongen hadde innrømmet at
han ikke var i stand til det. Ergo var han ikke lenger konge, og dermed var
også unionen med Sverige oppløst.
Deretter ble forslaget om Bernadotte-tilbudet lagt fram. Ingen stemte
mot, men de fem representantene fra Arbeiderpartiet unnlot å stemme.
Michelsen hadde dermed lyktes med første del av planen, men seieren
var på langt nær sikret. Stortingets støtte til monarkiet var temporær.
Michelsen hadde ikke lukket døra helt igjen for republikk: Ble Bernadottetilbudet avvist, noe som var mest sannsynlig, sto Stortinget fritt, hadde han
sagt. Det var dette håpet republikanerne klamret seg til. Den danske kongeplanen var de uvitende om. Den holdt Michelsen og hans indre kabinett
fortsatt for seg selv. Men det var denne han nå konsentrerte seg om. Selv om
han overfor Stortinget ga inntrykk av at forfatningsspørsmålet fortsatt sto
åpent, kan ikke arbeidet han satte i verk ut over sommeren forstås på annen
måte enn at han nå gikk inn for monarkiet som den endelige styreformen.
Straks etter 7. juni engasjerte han en av monarkiets fremste tilhengere til å

2005-3 ombrukket 3

40

26-10-05

12:07

Side 40

ROY ANDERSEN

lede forhandlingene med danske myndigheter i København: Fritz Wedel
Jarlsberg. Wedel Jarlsberg tilhørte en av Norges mektigste adelsslekter. Han
hadde ikke helt forsont seg med at adelskapet var avskaffet i 1814 og smykket seg fortsatt med tittelen baron. Wedel Jarlsberg var en av de ytterst få
nordmenn som hadde gjort karriere i De forenede rigers diplomati. Gjennom
sin lange karriere i utenrikstjenesten og sine familieforbindelser, hadde han
nære kontakter med makteliten både i Danmark, England og Tyskland. Disse
personlige kontaktene var helt avgjørende for å oppnå det som opptok
Michelsen mer enn noe annet etter 7. juni: Å skaffe Norge internasjonal anerkjennelse. Wedel Jarlsberg gjorde sitt ytterste, og i løpet av sommeren hadde
forhandlingene i København kommet så langt at de de facto vanskelig kunne
reverseres. Prins Carl hadde sagt ja, det britiske og det danske kongehuset
hadde sagt det samme, og begge lands regjeringer stilte seg positive til en slik
løsning – vel og merke når Oscar II hadde abdisert. Selv om Michelsen forsikret om at det var Stortinget som til syvende og sist skulle avgjøre forfatningsspørsmålet, da kongeforhandlingene i København lekket ut til pressen i midten av juli,17 var det allerede lagt så mange føringer at en åpen debatt om forfatningsspørsmålet nærmest må karakteriseres som illusorisk.
Innledningsvis ble det påpekt det paradoksale i at Norge valgte monarkiet til tross for at monarkiets viktigste støttespillere, adelen, var avskaffet i
Norge 90 år tidligere. Likevel bidro en av deres reminisenser, Fritz Wedel
Jarlsberg, på avgjørende måte til at monarkiet ble beholdt. I sine bestrebelser
på å få danske og britiske myndigheter til å støtte valget av prins Carl, spilte
Wedel Jarlsberg stadig på faren for at Norge kunne komme til å velge republikk hvis de ikke ga sin støtte. Som f. eks i telegrammet til den britiske sendemannen Rennel Rodd den 12. juli: ”Enhver anden kandidatur end prins
Carl av Danmark betyr nu republikk.”18

Fra taktisk til strategisk monarkist
Oppfordringen fra Christian Michelsen om å stå samlet og ikke ødelegge det
som var oppnådd med en opprivende forfatningsstrid, fikk de norske republikanerne til å slå seg til tåls etter 7. juni. Etter at Oscar i slutten av juni offisielt
erklærte at Bernadotte-tilbudet ville bli avslått med mindre Riksdagen ønsket
noe annet, gikk alle ut fra at spørsmålet om hva slags styreform Norge skulle
velge, ville bli gjenstand for en grundig diskusjon, slik Michelsen hadde lovt.
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Det var først da Morgenbladet og VG den 12. juli kunne avsløre at norske myndigheter drev hemmelige forhandlinger med det danske kongehuset
om prins Carl, at republikanerne oppdaget at Michelsen ikke var til å stole
på likevel. Leder for den radikale opposisjonen i Venstre Johan Castberg,
raste, og hevdet Michelsen hadde ført de folkevalgte bak lyset. Han forlangte at saken ble tatt opp i Stortinget, men kom ingen vei da Michelsen dementerte påstandene og forsikret om at regjeringen ikke ville foreta seg noe i
saken uten å konferere med Stortinget.19
Castberg var ikke beroliget og bestemte seg for å mobilisere republikanerne til motstand. Dagen etter tok han kontakt med lederen for Den nasjonale forening, advokat Gustav Heiberg, og advokat Nørregaard som i en artikkel i Dagbladet den 13. juli hadde oppfordret til det samme, men det ble
med kontaktene. Fortsatt ventet man på det endelige svaret fra den svenske
Riksdagen på Bernadotte-tilbudet. Det lot vente på seg. Selv om Oscar II
hadde erklært at han personlig var mot å hjelpe nordmennene med en ny
konge, var det Riksdagen som hadde det siste ordet.
På svensk side forsto man tidlig at Bernadotte-tilbudet kunne utnyttes til
egen fordel. Så lenge de ikke svarte på tilbudet, ville ikke prins Carl våge å
bestige tronen, og dermed ville heller ikke utenlandske myndigheter anerkjenne Norge som selvstendig stat, og landet ville stå alene når sluttoppgjøret om
unionen skulle tas. For å understreke alvoret fikk danskene beskjed fra svensk
hold om at et ja til å sende prins Carl til Kristiania før Oscar II var abdisert,
ville true freden i Skandinavia.20 Først måtte Riksdagen avgjøre hvilke betingelser Norge måtte oppfylle før det i hele tatt var snakk om å sette seg til forhandlingsbordet. Hvis Norge oppfylte disse og forhandlingsresultatet deretter
ble godkjent av Riksdagen, ville Oscar II abdisere fra den norske tronen.
Først i slutten av juli forelå den svenske Riksdagens betingelser for å forhandle om vilkårene for en unionsoppløsning: Norge måtte avholde en folkeavstemning om 7. juni-vedtaket. Det var et krav Michelsen ikke hadde noe
imot å imøtekomme. Tvert om, det var en anledning til å vise for all verden
at regjeringen og Stortinget hadde folkets støtte, og dermed styrke deres forhandlingsposisjon.
Resultatet av folkeavstemningen den 13. august var da også overveldende: 99.9 prosent av de stemmeberettigede støttet stortingsvedtaket.
Forhandlingene ble innledet i Karlstad 31. august. Fra svensk side ble det
stilt fire hovedvilkår: Det måtte opprettes en forsvarsfri sone på hver side av
grensen i sør, og alle festningsanlegg innenfor sonen måtte rives. De svenske
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samene måtte få beholde sommerbeitene sine på norsk side av grensen. Det
måtte ikke innføres toll eller avgifter på handelen mellom de to landene.
Vassdrag som krysset grensen måtte ikke reguleres uten godkjenning av
begge land.
De tre siste kravene voldte ingen vesentlige problemer. Det gjorde derimot
det første. Kravet var rettet mot de norske grensefestningene som var oppført
mellom Fredriksten og Kongsvinger de siste årene. De hadde ingen vesentlig
militær betydning, det var deres symbolverdi som gjorde det problematisk å
etterkomme det svenske kravet. Festningene var, ved siden av panserskipene,
uttrykk for den forsvarssatsingen Norge hadde gjennomført de siste årene. Det
Sverige forlangte ved forhandlingsbordet i Karlstad, var et norsk sonoffer for 7.
juni-vedtaket. Ved å gi Oscar II skylden for bruddet, hadde Stortinget fornærmet den svenske kongen og krenket den svenske folkeæren.
Selv om han personlig ikke hadde noe imot å gå med på kravet, måtte
Michelsen ta hensyn til den hjemlige opposisjonen. Å vise ettergivenhet overfor svenskene i Karlstad, ville styrke Castberg-fløyen og dermed vanskeliggjøre målet om å få valgt prins Carl til norsk konge. Michelsen var nemlig kommet til at selv om de var i ferd med å få en fredelig avslutning på krisen uten
hjelp fra Storbritannia, ville Norge i fremtiden stå alene og utsatt til overfor
revansjistiske krav fra Sverige. Med de dystre skyene som hang over Europa
med våpenkappløp og fiendeskap mellom stormaktene i tillegg, var Norge
nødt til å sikre seg britenes beskyttelse i en eller annen form. Han var derfor
bestemt på at Norge skulle tilby tronen til prins Carl selv etter at forhandlingene med Sverige var brakt i havn.
Da forhandlingene i Karlstad låste seg i midten av september over festningsspørsmålet, og faren for krig plutselig ble overhengende, brukte
Michelsen tilbudet til prins Carl for å mobilisere Storbritannia for Norges
sak. I all hemmelighet sendte han Fridtjof Nansen til London, en mann med
høy anseelse og mange kontakter i det engelske maktapparatet, med følgende
beskjed: Hvis ikke Storbritannia kom Norge til unnsetning nå, så kom neppe
Norge til å velge den danske prinsen og hans hustru til norsk konge og dronning.21
Trusselen hadde sin virkning. Den 15. september ble den svenske ministeren i London innkalt til det britiske utenriksdepartementet og i diplomatiske ordelag fortalt at Storbritannia ville legge ansvaret på Sverige hvis det
ble krig, og at landet måtte moderere sine krav til Norge. Det hadde sin virkning. Sammen med lignende anmodninger fra Frankrike og Russland, ga
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Sverige etter og lot de siste festningsanleggene bli stående. Den 23. september ble Karlstadoverenskomsten signert av de to lands statsministere.
Nå som krisen var overstått, kunne republikanerne omsider sette forfatningsspørsmålet på den politiske dagsorden. Den 27. september leverte ti
stortingsrepresentanter et felles forslag om at det skulle innkalles til en konstituerende forsamling for å avgjøre den fremtidige statsformen, slik statsministeren tidligere hadde lovet. Subsidiært at spørsmålet ble utsatt til neste
stortingsvalg. Etter hvert samlet republikanerne seg om å forlange folkeavstemning om saken.
Det var ikke bare i Stortinget at Michelsen møtte sterk motstand mot
planene om å tilby prins Carl tronen. Også i regjeringen var det de som
mente at når de nå hadde greid seg gjennom Karlstadforhandlingene uten
konge, kunne de greie seg uten også i fortsettelsen. Finansminister Gunnar
Knudsen gjorde det klart at han heller ville trekke seg enn å gå med på
Michelsens plan. Statsrådene Sofus Arctander og Harald Bothner, og til og
med utenriksminister Jørgen Løvland, var inne på de samme tankene.
Michelsens plan gikk ut på at regjeringen så raskt som mulig skulle fremme forslag for Stortinget om å tilby den norske tronen til prins Carl. En ny
folkeavstemning ville han unngå. En opprivende valgkamp ville gi den nye
kongen en dårlig start. Det holdt om 100 av stortingsrepresentantene stilte
seg bak forslaget om prins Carl, hevdet han. Ble det færre, var han imidlertid innstilt på å avholde folkeavstemning.
Men denne fremgangsmåten møtte motstand både i Stortinget og i regjeringen. Et så viktig spørsmål måtte legges fram for folket, forlangte den republikanske opposisjonen. I sine bestrebelser på å overtale skeptikerne, spilte
Michelsen igjen på hensynet til utlandet. Under en regjeringskonferanse den
3. oktober leste han opp et brev fra den danske statsministeren som oppfordret Norge til å beholde monarkiet.22 I tillegg instruerte han Nansen, som
fortsatt befant seg i London, om å få britene til å si det samme. Under en
middag i London samme kveld, fikk Nansen den britiske utenriksministeren
med på notene: Lord Lansdowne erklærte at valget av prins Carl ville gjøre
det enklere for Storbritannia og tilby Norge beskyttelse i form av en ny nøytralitetstraktat.23 Med den britiske erklæringen i lommen, trodde Michelsen
at slaget var vunnet. Under en regjeringskonferanse den 14. oktober der også
Stortingets presidenter og Nansen var til stede, la han fram det britiske løftet. Når stortingsrepresentantene ble kjent med det, ville det skaffe den
majoritet som var nødvendig, mente han. Også Nansen oppfordret de øvri-
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ge statsrådene til å støtte Michelsens plan: For øyeblikket hadde Norge stormaktenes sympati. Det kunne imidlertid raskt forandre seg, så urolig forholdene var ute i Europa. Jo før de handlet, dess raskere kunne Norge finne sin
plass som selvstendig og anerkjent stat, understreket han.24
Det britiske løftet hadde sin virkning. Med unntak av Knudsen og
Bothner gikk de øvrige statsrådene med på å frafalle kravet om folkeavstemning, hvis mer enn 90 stortingsrepresentanter gikk inn for prins Carl.
Da regjeringens plan ble kjent, forsøkte den republikanske fraksjonen i
Venstre å mobilisere mot det de oppfattet som et nytt overrumplingsforsøk fra
Michelsen. På et møte i Venstres stortingsgruppe den 16. oktober fremmet
Johan Castberg krav om folkeavstemning, men uten å få flertallet med seg. En
av årsakene var at hans harde kritikk av Karlstadoverenskomsten nå slo tilbake
mot ham. Mens de fleste var lettet og lykkelig over at det ikke ble krig, hadde
Castberg rast og karakterisert rivingen av grensefestningene som forræderi.25
Også utenfor Stortinget mobiliserte republikanerne. Søndag 15. oktober
ble det arrangert demonstrasjonstog over hele landet med krav om folkeavstemning. Men oppmøtet indikerte at saken ikke vekket det store engasjementet. ”En fiasko” slo monarkitilhenger Aftenposten triumferende fast.26
Dagen etter rykket et 40-talls kjente personer inn et opprop i Dagbladet med
krav om folkeavstemning. Blant undertegnerne var tidligere statsminister
Otto Blehr, kommanderende admiral Christian Sparre, sjefen for generalstaben Hakon Hansen og forfatteren Gunnar Heiberg.27
Også monarkitilhengerne mobiliserte. Den gamle Venstre-høvdingen, professor Ernst Sars, la inn sin tunge autoritet på Michelsen side. Han fulgte opp
Sigurd Ibsens advarsel fra 1898 mot å ta for mange forfatningsmessige skritt av
gangen og stå fast ved monarkiet. Den gamle kongemotstanderen Bjørnstjerne
Bjørnson og ex-republikaneren Fridtjof Nansen gjorde likeså.
Den 18. oktober skulle regjeringen legge fram forslaget om å tilby tronen
til prins Carl for Stortinget. Men bare timer før møtet skulle settes, mottok
Michelsen en melding fra den danske regjeringen som forpurret planene:
Prins Carl forlangte folkeavstemning. De republikanske demonstrasjonene
og oppropene med krav om folkeavstemning, gjorde at han ville ha en forsikring om at han var ønsket av folket. Den danske regjeringen støttet prinsens krav.
Det hjalp ikke at Michelsen forsøkte å bagatellisere den republikanske
opposisjonen og advarte mot farene ved en folkeavstemning: Opposisjonen
ville utnytte valgkampen til å skape splid og ødelegge mulighetene for at
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prins Carl kunne bli et samlende merke, telegraferte han tilbake til
København. Men selv om den danske regjeringen var villig til å gi etter for
Michelsens argumenter, sto prins Carl og den øvrige danske kongefamilien
fast på sitt. Uten folkeavstemning var det uaktuelt for prinsen å akseptere tilbudet. At prinsen gjennom sin mor, kronprinsesse Louise, hadde fått det
samme råd fra den kongen han skulle overta tronen etter, gjorde ham ikke
mindre sikker i sin sak. I brevet til Louise, som var hans niese, advarte Oscar
II mot nordmennenes lunefullhet. Han kjente den norske folkesjelen til
bunns, forklarte han. Den var både upålitelig og egenrådig. Han rådet derfor den danske prinsen til å forlange ”allmenn folkeavstemning”. Det ville
kunne ”betrygge ham mot republikanske angrep i fremtiden.”28
I et siste forsøk på å overtale prinsen til å droppe kravet, ble Nansen i all
hast sendt til København. Men også han måtte reise tilbake til Kristiania med
uforrettet sak.
Michelsen innså til slutt at han måtte gi etter og gå med på folkeavstemning. Det var ikke bare prinsens motvilje som var utslagsgivende for det.
Flere stortingsrepresentanter var nå under press fra sine velgere om å la folket få uttale seg. Noen hadde allerede snudd. Fortsatte utviklingen var det
fare for at regjeringen mistet det nødvendige flertallet som måtte til for å
gjennomføre kongevalget.29 Den 31. oktober ble forslag om folkeavstemning behandlet i Stortinget under en opprivende debatt. Høyre-siden raste
mot at regjeringen ga etter for press, og fra motsatt side var kritikken like
hard mot regjeringens fremgangsmåte.
”På alle kanter forlater rottene skipet – synker det allerede. Løvland sier
han aldri har sett en slik situasjon på Stortinget siden Sverderups dager,”
noterte justisminister Edvard Hagerup-Bull etter møtet.30
Debatten endte med at 87 mot 29 stemmer vedtok at det skulle avholdes folkeavstemning om Stortinget skulle bemyndige regjeringen til å tilby
den norske tronen til prins Carl. På den måten ble det slått fast at det var de
folkevalgte og ikke folket som skulle avgjøre saken. Folkeavstemningen skulle
finne sted 13. november.
Valgkampen som skulle avgjøre forfatningsspørsmålet skulle være unnagjort på snaue to uker. Regjeringen fikk nok en gang hjelp av sine viktigste
støttespillere: Bjørnstjerne Bjørnson og Fridtjof Nansen. Christian Michelsen utnyttet også den popularitetsbølgen han og den øvrige regjeringen red
på: ”Frigjøringsverket var ikke fullbyrdet før velgerne hadde gitt sin støtte til
prins Carl”, var slagordet som gikk igjen.

2005-3 ombrukket 3

46

26-10-05

12:07

Side 46

ROY ANDERSEN

Mot dette hadde den republikanske opposisjonen lite å stille opp. Den
var dessuten desavuert av sin kritikk av Karlstadoverenskomsten. Da valgresultatet forelå den 14. november, viste det at 260.000 hadde stemt for regjeringens forslag, mens 70. 000 hadde stemt mot. Republikanerne måtte innse
at slaget var tapt.
”Folket er trett etter de store begivenhetene i sommerens forløp. Det sitter mismot og frykt for fremtiden igjen hos mange etter Karlstadforliket,”
oppsummerte Castberg resignert.31
Dermed gjensto bare formaliteter. Den 18. november vedtok et enstemmig Storting å velge prins Carl til norsk konge. To dager senere overleverte
en stortingsdelegasjon den norske beslutningen til det danske kongehus
under en seremoni på Amalienborg Slott i København. Den 25. november
steg det nye kongeparet i land i Kristinaia for å ta fatt på sin nye kongegjerning.
Årsaken til at monarkiet seiret i 1905 var at republikanismen aldri ble noen
kampsak for Venstre. Det var kampen for parlamentarismen og nasjonal selvstendighet som sto øverst på den politiske dagsorden. Kun i den radikale norskdomsbevegelsen hadde republikanismen en viss forankring. En oversikt over
valgresultatet i 1905 underbygger dette. Det var i de områdene der de motkulturelle kreftene sto sterkest at motstanden mot monarkiet var størst.
Republikanismen sigra i eit samanhengande belte av innenlandsbygder og
fjellbygder i Agder og Telemark. Rett sterkt republikanske majoriteter finn vi
i noko meir spreidd i somme indre Vestlandsbygder og enkelte stader i
Trøndelag og Helgeland, og på Austlandet i dal- og fjellstroka og eit par stader oppover Østerdalen. Dette var og kjerneområde for den frilyndte norskdomsrøsla,

konkluderer Jostein Nærbøvik.32
Nasjonalismen ga på den ene siden næring til kravet om republikk ved at
den rettet sin kritikk mot kongemakten. Men kritikken rettet seg først og
fremst mot Bernadotte-familiens utøvelse av den. Samtidig ga nasjonalismen
støtte til kongedømme som institusjon gjennom dyrkingen av sagakongene
og det nasjonale kongedømmet. Et viktigere bidrag kom imidlertid fra
Sigurd Ibsen: I artikkelen Nationalt kongedømme fra 1898 ga han monarkiet
ny legitimitet ved å påpeke at nasjonalismen hadde endret monarkrollen fra
å være konge av Guds nåde til å bli symbol for nasjonalstaten.
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Christian Michelsens rolle må også tillegges betydelig vekt. Hans bevegelse fra taktisk til strategisk monarkist fikk avgjørende betydning for utfallet av forfatningsstriden. Han utmanøvrerte den republikanske opposisjonen, og den posisjonen han hadde etter 7. juni og Karlstadoverenskomsten,
gjorde at mange fulgte oppfordringen hans om å fullføre frigjøingsverket ved
å stemme på prins Carl. At datidens to store meningsdannere, Fridtjof
Nansen og Bjørnstjerne Bjørnson, talte monarkiets sak, bidro i samme retning.
Samtidig bidro republikanerne til å ødelegge sin egen sak gjennom den
voldsomme kritikken av Karlstadoverenskomsten. Beskyldningene om at
regjeringen hadde begått forræderi ved å gi opp grensefestningene, bidro
neppe til å styrke Castbergs omdømme utenfor den radikale fraksjonen. Og
heller ikke den var samlet. Arbeiderpartiet delte ikke Castbergs kritikk.
Partiet ville ikke risikere en krig for grensefestningenes skyld.
På denne bakgrunn er utfallet av forfatningsstriden ikke vanskelig å forstå. Republikanismen ble aldri mer enn en politisk understrømning. Da den
utfordret monarkismen i 1905, hadde den ikke kraft nok til å seire. Til det
var motkreftene for sterke.

Noter
1. Svein Urædd 21.4. 1870, sitert etter Josten Nærbøvik: Den norske kulturradikalismen i KULTs skriftserie nr. 30/Nasjonal identitet nr. 5.
2. T.S. Eliots poetiske storverk The Waste Land (1922) spiller på myten om
det golde landet som venter på tilbakekomsten av en konge for at det skal
bli fruktbart igjen.
3. Tor Bomann-Larsen Aftenposten 4. 2. 2005
4. Sitert etter Tor Bomann-Larsen i Haakon & Maud bind II s 45.
5. Ringeren nr. 14 og 15, 1898.
6. Smst.
7. Smst.
8. Smst.
9. Worm-Müller Ms. Fol 2656 bind IV s. 46, samt Løvland s. 138.
10. Roy Andersen: 1905 – spillet bak kulissene s 85 ff.
11. F. Eks. Carl Erik Grimstad, Erik Dalen: Norske republikanere leser ikke
Fantomet, Samtiden nr. 2 2005.
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12. Politiken 15. juni 1905.
13. Castberg s. 352 ff.
14. Referat fra de hemmelige forhandlinger i Stortinget i 1905 s. 72 f.
15. Smst. s. 74.
16. Castberg. s. 352.
17. Smst. s. 419.
18. Wedel: Kongevalget s. 102.
19. Castberg s. 419 f.
20. Brev fra prinsesse Ingeborg til kronprins Frederik 1. august 1905. Några
anteckningar rörande Sommaren 1905 och unionsbrottets historia (nedtegnet 1906) Prins Carls arkiv, volum nr. 2, Bernadotteska familiearkiv,
Stockholm.
21. Nansen dagbok fra 1905 s. 16 f, British documents on the Origins of the
War 1898 -1914 Vol VIII s. 86.
22. Hagerup Bull s. 186.
23. Nansen s. 74 ff, s. 99 f, s. 105 f og s. 115 ff.
24. Hagerup-Bull s. 195.
25. Castberg s. 481.
26. Aftenposten 16. oktober 1905.
27. Dagbladet 16. oktober 1905.
28. Brev fra Oscar II til kronprinsesse Louise 19.10.1905. Frederik VIIIs
arkiv pk. 11, Kongehusarkivet Rigsarkivet København.
29. Hagerup-Bull s. 201.f
30. Smst. s. 213.
31. Castberg s. 519.
32. Jostein Nærbøvik: Nasjonalismen innenfor og til venstre for Venstre i
Øystein Sørensen (red.): Jakten på det norske. Oslo 1998.
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Sammendrag
Republikanske sympatier dukket opp i radikale bevegelser i Norge i kjølevannet av revolusjonene i Europa midt på 1800-tallet. Striden mot embetsmannsstaten og kongemakten i siste del av århundret ga republikanismen ny
næring, og mange Venstre-politikere erklærte seg som republikanere. Men
det var mer en holdning. Republikanismen manifesterte seg aldri som et
politisk krav i Venstre. Det var reformer som innføring av parlamentarismen
og økt nasjonal selvstendighet som hadde førsteprioritet. Samtidig ble republikanismen undergravd av den samme nasjonalismen som ga den næring.
Fremstillingen av sagatiden som en nasjonal gullalder der kongene innehadde helterollen, ga kongedømmet som institusjon økt legitimitet. Da forfatningsspørsmålet kom opp i 1905 kom det i skyggen av det overordnede
målet om å skaffe Norge internasjonal anerkjennelse. Christian Michelsen,
som i utgangspunktet var republikaner, fikk bred støtte for å utsette spørsmålet om forfatningen til krisen med Sverige var overstått. I mellomtiden
endret han standpunkt. Da spørsmålet ble tatt opp igjen etter Karlstadforliket, gikk han helhjertet inn for å beholde monarkiet. Med tanke på den
posisjon Michelsen hadde i folket etter å ha ledet Norge ut av unionen med
Sverige, samt at republikanerne mistet sympati som følge av kritikken mot
Karstadforliket, er det ikke overraskende at en overveldende majoritet både i
Stortinget og i folkeavstemningen ønsket å beholde monarkiet.

