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laget lagt for regjeringens virksom- I tidligere parlamentarisk praksis. Det
het i okkupasjonstiden». Som «Elve- 'parlamentariske syirl.em innebærer
rumfullmaktens far» blir Hambro 'bare regjeringens plikt til å gå at',
gjerne hyllet for at han midt i den 'når Nasjonalforsamlingen vedtar en
verste forvirringen, hadde åndsnær- :direkte mistillitserklæring. Dette «neværelse nok til å skaffe til veie dennegative tillitsforhold» mellom Nasjokonstitusjonelle fullmakt:'
nalforsamlingen og regjeringen er et
Ved dette 20-årsjubileum m~ det ,typisk trekk ved mindretallsparlamenDa Stortinget klokka 22.45 om kvel- tog. Mowinekel syntes det var «litt være rett å ta noen glans av 'dennetarismen som vi kjenner den i mellomden 9. april 1940 avsluttet sitt under Stortingets og regjeringens ver- myten 'om "Elverums-fullmakten». I krigstidens Europa. Situasjonen '9. april
møte på Elverum folkehøgskole med dighet». - Det gikk så fort at vi det følgende skal jeg forsøke å påvise krevde en ny form for parlamentarisk
to vers av «Ja, vi elsker», var punk- omtrent ikke fikk puste, sa han ved at den forfatningsmessig var helt -tillit. Det var vel det 'Nygaardsvold
turn satt for den mest dramatiske dag framkomsten til Elverum.
orer/lødig. At den strengt tatt ikke :'skjønte. Mellomkrigstidens bitre poi vårt parlamentariske liv. Siden
Men så. fort var det nødvendig 'å har eksistert. Og at en annen politisk htiske kamp lå ikke langt tilbake, det
stortingspresident C, J. Hambro klok- handle. Det lille kompani rekrutter hendelse i stortingsmøtene 9. april var slett ingen selvfølge at deri reka 3.30 om natta hadde
gitt den som forsøkte å barrikadere veiene 1940 bør omfattes med langt større gjering som hadde ansvaret for vår
første ordre til evakuering av Stor- fram til Elverum kunne ikke håpe å interesse,
mangelfulle forsvarsberedskap ville få
tinget til Hamar, hadde hverken re-" stanse den tyske frammarsj særlig
Det viktigste som skjedde på Ha- ;folkets støtte i krig. Fram til 1940
presentantene,
kontorfunksjonærene lengl~.
mar og Elverum var at halvhundre 'var regJermgen Nygaardsvold en
eller stenograf-korpset hatt en rolig
Hva skjedde i de siste stortings- års parlamenttrisk praksis - selve ",«klasse-regjering», forhatt av mange,
«parlamentarfsmen» i Norge - ble og Nygaardsvold hadde god grunn til
stund. Krigen hadde snudd opp ned møter før den tyske okkupasjon?
på alt, og Stortinget - som aldri før
Det er visstnok den vanlige oppfat- brutt.
å være redd for at fortida skulle
Det skjedde som en s~lvfølgelighet. 'hefte ved hans navn. Derfor mottok
hadde trådt sammen utenfor hoved- ning at St9rtinget i' møtet på Elvestaden - hadde denne dag først to' rum sørget for at regjeringen Ny- Og bakgrunnen var denne: Om for- han heller ikke StortingetS tiIlit uten
møter på Hamar, kl. 13 og kl. 18.30 gaardsvold
hadde
konstitusjonell middagen 9. april - etter det første 'betingelser. I sin 'tale i det annet
og senere på Elverum kl. 21.40. Tak- hjemmel for å opptre som landets re- Hamar-møte - henvendte statsmini- .m~te på Hamar krevde han å få utket være stortingspresident Hambro ' gjering under krigen. Man gir gjerne ster Nygaardsvold seg til H. M. Kop.- nevnt b-e konsultative statsråder, fra
forelå det om morgenen en kongelig Hambro æren for den såkalte «El ve- gen og stilte regjeringens plasser til de øvrige politiske partier: «Jeg kan
resolusjon, som med hjemmel i para- rums-fullmakten» ....:.. forslaget om å disposisjon. Noen regjeringskrise i ikke se at vi kan fortsette uten det
graf 68 i Grunnloven, fastslo Hamar gi regjeringen frie hender til Stortin- ,vanlig forstand ville han ikke lage - egentlig skulle det ha vært en hdt
som møtested. Grunnloven gir Kon- get kunne tre sammen på lovlig måte. samme dag som Quisling' forsøkte å ny regjering som var min tanke, uten
gen adgang til å bestemme at Stortin- Denne «ElverumS-fullmakten» står da danne sin regjering i Oslo, og noen partier, i denne alvorlige stund. Da
get skal tre sammen i en annen kjøp- som hovedresultatet ,av Stortingets egentlig avskjedsansøkning innleverte man ikke mener det er heldig, får
8tad enn Oslo, under ekstraordinære . møter 9. april 1940. Såvel Aschehougs han ikke. Henvendelsen var en spon- man forsøke å presisere det på Ol anomstendigheter. At Stortinget skulle som Gyldendals konversasj~nsleksikon tan handling i en akutt situasjon, i,k-' nen måte». "
kunne møtes i en liten stasjonsby som omtaler «Elverums-fuIItDakten» som ke for å unndra seg 'noe regjerings-Umiddelbart etter at Stortinget lElverum hadde Eidsvollsmennene ik- «stortinisVed~et på Elverum», og i ansvar, men for at Kongen kunne få møtet på Elverum hadde gitt regjer..
ke tenkt seg muligheten av så kapitlet om. norsk historie skriver anledning til å drøfte med Stortingets • ingen tullmakt til å opprette disse tre
Bambro var på gyngende konstitusjo- M. S. (professor 'Magne Skodvin) i president hva forholdene gjorde øn- statsråd stillinger, sa statsministeren
nell grunn da han avbrøt Hamar-mø- Aschehougs leksikon at «Elverums- skelig. Kongen nektet å godkjenne til stortingspresidenten: <De tra l
tet kl. 19.40 - midt i et spørsmål til fullmakten» ble grun'!'laget:for regjer- no"en avskjedsansøkning, og etter for- menn får De peke ut selv». Denne'
forsvarsminister Ljungberg med ingens myndighet i hele krig8tiden.'I>· slag fra Hambro - som hadde kon- replikken viser tydelig karakteren av'
denne lakoniske bemerkning;
I Gyldendals Store leksikon skriver ferert med Mowinckel og to represen- den beslutning som var fattet. Ifølge
«Presidenten finner å burde gi den M. A. M.(1ektor, dr. philos: M. A. tanter for Bondepartiet - henstilte Grunnlovens paragraf 12 velger Kon~
meddelelse at et ekstratog til E1vertlffi Mardal)'under Norge, historie: ·«Et- Stortinget~enst~.mmig til KO,ngen å gen selv sitt råd. Utnevnelse aV,nye
står kjørt fram og bør kjøres Illmen fem
minutter. Tyske styrker er underveis for t~r forslag fJ;a'stortingspresident Ham- forlenge regjeringen .i "dens embeter. statsråder foretas av regjeringen i
å fange Stortinget, og har passert Jess- bro ga et enstemmig storting regjer- Det skjedde i det annet Hamar-møte. statsråd. Etter vanlig parlamentarisk
heim .... ».
ingen vidtgående fullmakter, selv om
Denne enstemmige tillitserklæring praksis er det bare beslutninger i sa..
Enkelte av stortingsmennene kunne omstendighetene skulle føre til at den fra Stortingets side var en parlamenikke helt følge med i det nye tempo, måtte forlate landet (Jfr.' Elverums- tarisk og politisk begivenhet. Denne
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ker som en minister gjør til et personlig
kabinettsporsmål at Stortinget kan øve
innflytelse over personsammensetningen a v
regjeringen,
Meb på Elverum stilte Nygaardsvold
faktisk tre regjeringstaburetter til opposiBjonens disposisjon! Stortingets tid var
,omme,

*
selve

rer han den konstitusjonelle og parlamentariske situasjon med disse ord:
<Den nå""'rende norske regjering under lede:se av statamini~ter Nygaardsvold bl. ut-

~1e::~stet~~~gm~::; ~9;~~r;;;teenr1!~ri;:~ri~;:~

imidlertid denne adgang til å gjelde an ordninger om <Handel, Told, Næringsveie og
Politi> - og videre <dog maa de ikke stri'de mod Konstitusjonen og de .... af Stor-

sen ost ved utneynlng av statsråder tlIherende
andre partier enn det 80111 regjeringen utgiklt

fra, D.rved er .kapt en nasjoMI reg.lerln~. som
har hatt Stortinget., en.temmlge Ullit, uttrykkelig tilkjennegilt ved vedtak i det møte 9, april
I år>.
nærmer~ kunngjørinK og innkallelse, Bom for.
Jeg kan ikke forstå. alle disse erklærinhåpentllg vH kunne skje I løpet av de aller
'ger annerledes enn at den nye regjering
.,nærm~te dageu,
Nygaardsvold så grunnlaget for sin mynHvis det er riktig Bom professor Skodvin dighet først og fremst l Stortingets enstemmlge tillitsvotum, og I den foretatte
skriver - med følge av I~ktor Mardal regjeringsutvidelse. Noen ytterligere fullat cElverums-fullmakten bfe grunnlaget
regjeringens myndighet under hele krigen., makt var det ikke nødvendig for Stortinget
måtte man vente at regjeringen 8clv hadde å gi. Katastrofesituasjonen krevde handhenvist til dette «stortingsvedtaket> i sine ling, tillitserklæringen var en ordre ur
offisielle proklamB.lljonp.r i krigens første handling.
I sin bok «De første måneder> - først
tid, Det er slett Ikke tilfellet. Regjeringen
henviser derimot t:: Stortingets enstemmi- utgitt på engelsk under krigen - skriver
ge tillItser: t1ærlng. ' I 1m kunngjøring fra C. J. Hambro om møtet på Elverum bl. a.:
eDet var fuldkomment klart for OM ILne at
regjeringe.tt, vedtatt i statsråd hos Kongen
det kundo Ikko bli nere møter. av Stortinget
17. april 19!O, h~ter det:
sl lenge tyskerne var' j Oslo og alle do ,viktig<Norge har; i!~1ln~ ,tund ba,re en, regjering, ste byer t'landet I fiendens' hender. Dertor foreden BOm, Kongen blLr utn~ynt '01' 8Om' Stortin- 'slog jeg at stortinget skulde bemyndIge regjerget eMtemmlg har bedt om l bl! .tttende.
Ingen tlJ , ta ethvert skrldt og treffe enhver
I en hvitbok som Utc.nr!kødepartemer:tets fortøtnlng, 80m find ... nødvendig under d. bepr.essekontor i Lond,on utga. (en redegjørel_,at1ende 'krig.forhold, Forslaget ble bifalt "nse fot: det tyske ovedall" 'gjennomsett og: ,stemmIg og ~ten ,de~tlEtter at dette var av. tf It 27
ril')
'Il kk
, ' , gjort, 1Ipllrte en av de <vIIde. TepresenUlnter
u y
. ap
omta, I e Hambroa ege:; c' ,efter, hvllkeri parajfl'af I Grunnloven Stortlnneralfullmakt>, men de~ot regjeringenll' get kunne".delegere ..,all olnmYll4lghet til reavskjedsansøkning:;
,:,,:
gjerlngen;,. E~ av Tb,getB jurJster ovarte at en
..... men Stortinget' vedtok enstemmig i an.',l!IlIk bei!llu~!tig var ~.Jve kj~rtl.!U Grunnloven,
mode om et regjeringen o!>;ulle bH IIb!lde. Den,.hvls renf" ,parall'raf'fyder:'cKong~get Norge
fikk .","tldlg fullmakt til," IUpplere le .. II1ti&,·;,,,,r: et' flito' ..1"atæn4lgt, ,'!delellgt og ualhmde3 konsultative, .tatarlden;,~,.:
"
:,";'''';''J!~,R\a'~",D,et- r,egj.·FlUg~onn,,,~ Indokræn1 oppropet, fra konge og ,regjering' av' 7 ." ,~~, ill' ,arvel!&' lnonl'rl<bk.., flere bemerknin• '.'
!
'"
,\ ':'" I'ei' Ill, ~e 1'1orb ',:-'
,!
JUllJ 1940 - , rettet; til ,det norakefolk ,-'''';'''.&im det fremgll': a'l' det tidligere siterte
he~ det:
"
, ' : " ; ; " r 'iten\i~e ~eratj er!HBlhbr08 omtale
en«~!~;~:n~:U:~:~~t:~~:r1~f;~u~":Z! ::' p~ ~ett4!)imkt DI~"~~tiØ(ennvirkellghet,
•
til
l
rtl
"
. " .. ," '" og "den' 'ririell"'Btonlagne henl'isninso til
• yn
yam e pa Krenser.>blr d~n l, d"Ir'!o~;
',' _", " " . " , 6 ' ,
,,'
,
ket, o... ved utnlMl;inr av 1Iy'e,.tatarld~!"'.v'<;,Ol')tii.1).lo.en.s,P!lragraf l, Bom hjemmel for
I,
',"
: ,:,,~':l\l.'t' 'Elverunis-fI1l1niiikten:'deøflverre ,: bare, en
ullko l>a:~n, "
I regJenngeI18 erklærlng,av 24. junlflUlt- ,: -erindringsforskYvning. Samme erindr!ti:gsslåa det at regjeringen"
' I ,;', , ,"o;;"kik..in';,I>'Jt.:.Lt.:..t for ø' vn'g opp' igjen I
,
• ,a J ou lO uuJ<""
kl~~~g f~t~.~~~en'!:~e :"~~:: bl:lI~~i':;' , ,HambrOe, radiotale ~. april '1955. ' .
uncl,r fult frihet.. . .',
' ..' ';,)
'. Del var advo~at Chr. St r a y som' be'Og f- Kong HaaJtona "hlåtorlske svar 'til;';' Jivarte:Tepresentantell'FlIrres .Bpørsmål om
pr~ldentskapet (3. jul! 1940) karakterlÅe~ 'h~elen.' Str&y-vleUt til paragrat 17, om
I
, i','"
regjerlniens adgang ,til l ,utstede P1'?~or."

givne

thinget
Love». Regjeringen har etter denne paragraf slett ingen ~generell adgang til å utstede provisoriske anordninger>, slik presidenten hevdet i sitt svar. Og
k
I'k
man kunne iallfall ikke frema affe en S l
g
konstitufsjonelll adkgan
dved å I<bektsef t,:>
paragra ens nns ren k en e reg er. t a..,·
rettslig står altså. bIl.de advokat Strays og
Hambros argumenter meget svakl Det var
ikke mulig for Stortinget gjennom et simp"lt vedtak å. skaffe regjeringen en konstitusjonell fullmakt den ikke allerede hadde.
Den enkle statsrettslige sannhet kan ikke
tåk~egges selv om det henvises til de mest
patosfylte grunnlovøparagrafer. For så
vidt var det atskillig fornuft i den <ville.
representantell Ji'øtr.es bemerkning om ,at
regjeringen Ikke behøvde å' få en fullmakt
den hadde fra f ø r . '
Hjemmelen til en slik ubegrenset delegasjon av m<md!ghet lå I selve katastrofe-
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Hva så med
.Elverums-fullmakten.? C. J. Hambros fullmaktsforslag
fremkom straks etler at Stortinget hadde
samtykket i regjeringsutvidelsen. Siden
~', Stortinget ikke kunne føre en ambulerende
tilværelse i en så usikker tid fant presiden.
ten det naturlig at Stortinget ga regjeringen «en generaliullmakt til, inntil det tidspun'kt kommer. da presidentska'pet i overensstemmelse med regjeringen innkaller
Stortinget til møte igjen, å. ivareta rikets
allliggender" med Stortingets fullmakt til
å treffe de nødvendige wgjørelser og beføyelsen. Det fulgte en kcrt replikkveksling:
\
«Førre: Jeg vil spørre hvilken hjemmel
man har I Grunnloven for ,en sådan b... lutnlng,
J ei gAr ut tra at d~ er der. men jeg vB opørre
hvilken paragra.! det or.
st r a y: Det gir leg av leg ••Iv, for vi har
en be.temmelse om at regjeringen kan gl, provisoriske anordninger I det tlIfeJle Stortlnll'et
Ikke or oanilet. Det er den .amme fullmakt vi
!'å gir.
"
F ø'r re: Hvil regjering";' har den fullmakt.
behøver den Ikke få en ny.
G e t z: Fullmakten 1I11'gel'" I .Itua.jonen. vi
kan Ikke begynne' II'ranske etter parall'ra!er.
J5 ros I don ten: bet er en holt riktig bemerkning, og .8tortlnll'et bekrefter ILIone ved
"In b...lutnlng den generelle adgang til å gl
provl8orløke anordninger 80m regjeringen har 'I
Cle" tid da 'Stortinget Ikke er aamlet. .. ,',
Jeg skaI siden komme tilbake til den
statsrettslige side av diese bemer,knlngene,
og i denne forbindelse bare fB.lltslå, at Hambros forslag 'aldri, ble undergitt noen votering, og heller Ikke av ham <ansett bifalt>.
Forhandlingene løste seg opp i en blanding
av naiv forvirring og høystemt patos. Et
par sen!lre innlegg berørte bare indirekte
fullmakten. ,pen avslutt~nde debatten på
'Elverum viste fQr, øvrig at vurderingen av
, den faktisk,e 'og politiske' sltulUljon var
, Ævært, .rln~ende. ,

Tragikomisk virker i c1ag spørsmålet fra
en Kristiansands-representant. som lurte på
om han istedenfor å reise hjem til sin besatte hjemby heller burde vente utenfor,
<for det tilfelles skyld at Stortinget snarlig
skulle sammenkalles.. Var det naivt. eller
var optimismen utbredt? Og hvordan kunne
Hambro avslutte Elverums-møtet med disse
ord:
.Stortlngel<! forhandlinger er utsatt Inntil
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situasjonen. Det var; som G e t z sa, unedvendlg å. lete etter paragrafer. Han kunne
ha tilføyd 'at detvs.r unødvendig med hele
generalfullmakten.
De lovgivningstiltak som regjeringen satte i verk fra 9. april 19,4Q til 13. april 1945

"
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Samme standpunkt hE'vdes i Eidsivatin~
lagmannsretts kjennelse av 12. juli 1945.
1
Jeg synes det er karakteristisk at både 1,'"
Eidsivating lagmannsrett og Høyester.tt
unngikk å. henvise direkte til <Elverumsfullmakten> som hjemmel Ifor krigstid~lo\'-.
givningen. I dag kan vi vel også være glad
over at ikke en egentlig cgrunnlovsfremmed. fullmakt, som fonnelt aldri ble \'edtatt. er hlitt stående som rettsgrunnlag for
den første dødsdom avsagt, i Norge etter
krigen.
Tilbake blir da å kons~e at h~lle~,
'ikke dOm.!tolene hadde bruk f~eral~
fullmakten. av 9. april 1940.
'
Hva blir det da Igjen' av hele «myten om
Elverums~fullmakten.? Et parlamentarisk
o~ historisk kuriosuIri, ikke mer. '
, Dermed er .ikke ~agt at man skal redu.
'
k
seTe verdien av C. :ro Hambros politis e
innsats 9. april 1940. Hans me8terstykk~
av nøktern statsmannskunst på denne ~
"egede dag var ikke cElverums-fullmakten., men at han maktet _ på få timers

1

en

ta

'<~ ._--,.,~,,,;~~~!,,-~,~~!.~;,J~~,~ :~,~ep'~~~~,,~tt, :~d~4~~.~~~~.~~"t~~::-:-i,~~t~')~~~~~~.,fO~~_ ~~~.',:,\?~~ historie.
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varsel - å få organisert tre ordinære stortingømøter. på flukt fra en fiende på ma
innover i landet. Vi' må ,aldri glemme
M
en vi må. hellel;' ikke glemme a\-St inget den dag eatte parlamenta
~
av ftmksjon og'eIl8temmlg erklærte sin til"
lit til regjeringen Nygaardsvold, og samtidig godkjente, en regJ'eMn""nmdannelse
-. ,,-SOm !,ku1Ie,mark~re at ,alI' g~mel parti";
Da domstolens etter, ,~rlgen , ~!tte ja atr!d var begraVd, .at det dkke lenge~
standpimkt til gy1dI1he~, ,av ~lanwyi!t~ Vllr grupper - ,bare nordmenn.:'"
,
anordningen., ' ogcrettei'gangsordiiliiren~
:' Nyg&at(\l!vold opptrådte l'iSllel1g Ikke
grep man ogd. .traks til <nødretten~. I 8,0,m noen nasjonal helt 9. april, ,hans tsle
Bitt votum i Haaiand-saken :uttalte .!ledes
, \ i l Stortinget, var pessimistisk og fri for
høyestsrettsdommer SchjelMrup med patos. Men med 'sikkert pOilUsk instinkt
tilslutning av hele den øvrige rett:
s", rget han, for l markere den nye politi
"Jeg finner det Ilte tvil.O!1\'("t.elu,deitølttut-'
fl
i$,ke illtulUljon, det, nye tillitsforhold og
!~e~::"9~1~;~~"i~r ;~~.l""d ;~ ~~;~: «(et nasjonale såmhold. Ved Stortinge~
makt en vid adgt.ng til fra den nevnt. d... '
enstemmige tillltserklæring fikk Nygaards;
gl beft_meller avlovgivnbip,meesllr Innhold.
YPld den -fullmakt han ba om da hall,
Uten en .Uk, mlyndlllrhetta~~t!. !l{onll'on -td!..~ desjllusjonert og nesten motl'illlg besluttet
t
~':ntO;."·l,~~:~~~t~;;; I'~ til! katitpen'opp og'hel'deNorgee'

:=:.::

f

Om rettergangsordni1rgen i landssviksa- ~
ker sier hari ~amme sted at han ikke kan
1
.skjenne at Kongen skulle ha gått utenfor

- og som i stor utstrekning gikk langt
utenfor rammen av Grunnlovens paragraf
17, både fordi aaordn1n,gene grep in,n på aiJ.dre omrMer enn nevnt l nurli'""", fen og far.. ~ ... dl de gikk påtverø av' gJeldeniie lover '':'"
hadde sikker hjemmel i det lIomkal!e!lkon~
stltusjonell nødrett.
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skåret fra A kunne vareta Jandeh intere,!l:ser .. ~.

