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PAAL' BERG KOMMER OG GAR 
,,- Jeg sa at han hadde ikke 
lov å kaste kortene og fly" 

Statsrådene LIe og Torp _ et problem for regjeringsdannelsen 

14 JUNI (fortsatt). Det har vært en alminnelig forbitrelse over at Regjeringen to 
. . dager før stortinget kom sammen, utferdiget en provisorisk anordning om fØrste 

stortingsvalg. Jeg fremsatte på presidentskapets vegne forslag 'om A forlange saken 
fremsatt ved proposisjon, og det ble enstemmig vedtatt - litt aven nesestyver for 
Regjeringen. Nye presidenter ble smertefritt valgt - Monsen, Natvig Pedersen og 
AndrA. Jeg kommer til å savne de gamle. De var vel innarbeidet, lojale og hederlige. 
Monsen er bare innpisket partipolitiker. En for en kom de fratredende inn for å si 
farvel, og de Yille holde taler. Men jeg fore bygget det ved å si at de måtte spise aftens 
med meg en av de første dager. 

l ,... JUN!. I valgkomiteen igår ham å søke Nygaardsvold, og sa s.t 
J .. ble Oksvik, Valen, M{)seid og når han så så å si gjorde kabinett

jeg valgt som utvalg for bankval- spørsmål på å fA med de to stats
gene, og ,1 er begynt vArt arbeide råder, bragte det sa.ken 1 en ny 
idag. Det gjelder jo A få alle inn- stilling. og jeg måtte forelegge den 
stillinger tra. hånden. I møte for for min gruppe. Valen M. at Ven
lukkede dØrer i Stortinget i mid- stre jo bare h&dde uttrykt en otem
dags ble det enstemmig besluttet ning og ikke stillet noen betingelse 
A forlange de proVisoriske &nord- for l være med i en rcgjerings
nlnger om dødsstraff fremmet som dannelse. Jeg sa at Høyre overhodet 
propOElsjon - en ny, beskjeden ikke hadde ytret noe ønske om å 

seler for de konstitmjonelle krefter 
og et nederlag for dem Bom ville 
holde Stortinget utenfor. 

Hadde gruppemøte hvor vi drøf
tet var stilling til regjeringsdannel
sen. Men var enstemmig om at vi 
ikke burde medvirke hvis Lie og 
Torp skulle med I Regjeringen rom 
ryktet vet å fortelle. Enhver tanke 
på gransklng vil bil illusorisk hvis 
de to er med. 

være med 1 en regjering. og om 
ii ikke deltok 1 en regjeringsdan
nelse, betydde det selvfølgelig ikke 
at vi på nOen måte stillet oss fiendt
lig til en slik regjering, bare at vI 
ikke ønsket å dele ansvaret fer den. 

Av CJHambro 

16 Jm!. Fikk en noe eiendom-
• melig innkallelse til en kon- Berg svarte at det ville være ut.e

fera.nse med Paal Berg. Man skulle I lukket for ham Å danne regJe
jo ha trodd at når en mann holdt ring uten Høyre. men denne kona 
på. A danne en regjering og 'ønsket [erans! hadde gitt ham et levende 
støtte av alle ps.I1jer, ville han seke inntrykk av .. t· han ikke var den 
meget private korueramer med de rette mlnn til , danne regje:z;'ing. 
forskjellige partiers ledere. Men Han var skuffet over «den mangel 
ikke 51 Paal Berg. Ha.n innkalte På. hjerteva.rme_ bvormed han var 
førerne for hvert parti oc for hver blitt møtt &V oitt .get puti. Han 
(TUppe til konfers.nse 1 Monsens var ikke fornøyet med den motta
værelse. Med on tol6erUg nedla- reIse Bondepartiet hadde gitt ham, 
!.ende geotus bod han 0&5 om ,ta og mine uttalelser hadde vist at 
plaM, og sa da at han ,.,. kommet det var .t Tidt Ullle mellom Høyre. 
for , iE!€'ge kort.ene pl bordet. otr o.øpfatninar· t>Cr ha.n. .-pn opptd_ 
sn&kke like ut og ønsket .. bli ning." Han 'Ville derfor 1 efte.rmidda.; 
orientert om otemnIngen I grup_ gå Ul Kongen Ol 51 at han ikke 
pene. Men han ville si med ~n gang kunne pM. seg t danne regjering. 
at nå.!" uttrykktt samlingsregjering A ol al vi alle vu forbløffet. er 

Kongen og glapp. Vi forklarte ham 
at det var umulig i f~ samlet 
gruppems>ter lørdag eftermiddag el
ler søndag. Men vi skulle alle ordne 
gruppemøter mandag kl. 5 og så. 
møte Berg kl. 6, og hm kunne 
ikke unngå å få inntrykk av at 
samtlige grupper ville komme til 
A.. akseptere hans forskjellige øn
sker. Men v1 var alle noe betuttet 
da han gikk, ikke minst hans egne 
partifeller. Jeg vekslet noen ord 
med Valen som var enig med meg 
i at det var en utrolig mAte å ga 
frem på nå.!" ma.n .kulle danne 
Regjering. Både Trædal og Lange
land rystet på hodet og hadde sine 
tvil om hvorvidt ~rg kunne være 
den rette mann. Og .. lv Monsen, 
som er Berg. varmeste &dvokat, 
kunne ikke tilbakeholde sin for
bauselse over den mMe hvorpå. 
Berg opptrådte. 

HØyesterettsjustitiarius Paal Berg. - Ingen mann som hadde 
forsØkt d danne regjering, va.r blitt møtt med storre velvilie 
enn !tan. skriver Hambro, som selv rettet en inntrengende hen-

stilling ti! Berg om ikke <1 gd til Kongen og gi opp. 

,·ord. Ha....'1 ne>mte at det hadde stått Jen~~n og Kiær nU',f';!:t bekymret. 
i Aftenposten at han kanskje skulle Je-g -rar temn:elig '\-"rEd, men meget 
bli utenriksminister. og kom så inn :-olig og ed at gruppen natur11gvis 
på Tr~·g-\·e Lie som han sa var den rr.åtte g:jc~e hYa den YJ1!e. men 
forste Be:-g snakket med. Han );"o:-dlie og :E; hadde opptråd.t over
lAnd"ord) hadde selv sittet i for- E:-..s5temmer.åe med g:-uppens be-

es.sere meg , lese hans meget om
hyggelig fort" dagbok fra juni
dagene 1940, .endte meg endel blad 
av den. Det er klart at det er t.o 
menn han ikke heundrer for deres 
holdning. Det er Berg og biskop 
Berggra.v. 

Om aftenen hadde jeg arrangert 
en lit-en middag for det. avgått.e 
pr~identskap på -Grand. Det var (l 

meget vellyk.ket., og Magnus Nilssen 
holdt en pussig liten tale. Han sa 
at det. Va.! klart at president.skaps
medlemmene beundret meg for min ~ 

evne til A opptre. og for den måt-e 
hvorpå jeg alltid hevdet Stortingets r 
verdighet. Men han som var en 
iammel miatenk.som politisk mot
stander. mMte - han akammet 
lSOg n...ten ved det - tilstA at han 
va.r kommet til l holde av meg. 
- Jeg !Varte med noen passende 
ord oc alt var idel velstand. 

" Natvig Pedersen, rektor, Stava.n
rer, arreatert av tyskern~, kom til 
Sachenh.U>en i mai 1943 og .att 
der til krlgell5 slutt. Valgt til Stor
tinget I.V Arbeiderpartiet fra Stav
Anger 1937-53. President i Odels- i 
tinget juni 1945, vl6epresident i ~ 

Stortinget fra desember 1945, presi- 11 
dent 1949 til 1953. ~ 

Andrå, Jon, skoledirektør • .tor- ~ 

t.ingsma.nn for Arbeiderpartiet for h 

~~~~ :ilN::I~~~~k~.:9~1;:~1~~~ ~ 
1948. President i ~tmget juni- ~ 
november 1945. 

Jensen, Chr. L., høyesterettsadvo
kst. stortingsmenn for Høyre fra s 
Akersllus 1937--45. ~ 

Kiler. Andreas, rådmann, stor.. ti. 
tingsmann for Høyre fra Krlstian
oa.nd 1931-33 og 1937--45. 

a 
F 
Il 

Olsen, Cul R. stortingsm&nn fra ~ 

Finnmuk 1931-45 (HøYTe), v, 
6ke!brok, B. U. B .• Høyre-stor- li 

ting.gnann fra Vest-Agder 1931--45. Fj 
ri 

Nordlle, Arthur, Høyre·rtortings- s~ 

mann for Oslo 1928--45. mange- gi 
årig medlem av Heyres sentral- i j 
styre, formann 194s-49. 1'1 le, 

Enerett Aftenposten. !~ 

værelset da ~rg .. kte Lie dagen slutning. og hvis de ":lIe holde De to første artikler l etterat han hadde mottatt Ko.n.gens mote uten meg, måtte d~ gjem! denne serie, Politiske 
anmodmng. AlI den stund Berg de: .. men d. kunne de jl<l:e vent. darboksblad I or Il, .tod 
hadde forsikret overfor OSS at han ot Jeg skulle vedbli l være grup- rIenrItt I Aftenpostens 
ikke hadde IJort noen henvendelse pen> formann. Det ble sl ganske morgennummer hen-
t!! LIe, var opplysningen av inler- .tille - og li gikk over til A dl,ku- hold.vis londa, 9. april 
..... Berg kan naturUgvio .. are at tore død5Stnffen som Klær, Carl Ol' f~d'r 10. april- Den 
han lltke h&r bedt Lie om ~ gå inn R. Olsen Ol: Skeibrok var Imot uten fierde ol' "",J. artikkel 
1 h&l"UI T'('S"Jerlng, lUen a..lene l1I!l. a '.-Ule t.a et nloellg ~.napunXt. - om tlainbl1)a darbØker , 
sokt opplYf>lUIlier h06 ham. Alhke p H"yesl,eretUiOommer Thomas B011- fra 1945 kOJnmer i Af.. 1 
yel. r . .('i"je !ion: hadrle her:ve!"lrlt Eeg til tenpo5t~n!!i morgennUln_ l 

m~i:: og !pun om d('~ "lUe inter- mer mandag 13. april. I' 
-..c,~~,;=~,:",...;~ .. ~~_,~ • .<!_"",, __ .... _ .... _""""!a!!i"''-~''''''i''~ l JL"1':I. Hadå,,; mete med dl-

1 
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gruppe til konfer~ 1 Monsens var ikke fomoret med den mottaR 
"ærel::;!. Med en keiserlig nedl&- gelse Bondepa.rtiet hadde gl~t ham. 
tende gestus bad hJ.n OM om I. ta. og mine uttalelser hadde vist at 
plaæ:. Ol 5& da at han var kommet 
l"" • legge ~ P" bOr\1oi Ol 
snakke like ut Ol ømtet l ,bli 
orientert om at~mninlen I grUp. 
pen •. Men han vUJe al nied m ,..". 
at nt.r' uttryi<tet. s&mllnpregjerin& 
vv brukt l forblndel5e med hans 
rOilering, va.r det Ikke bana akt 
IL danne en regj.rIng hvor de for· 
skjellige partier va.r forboldsmessig 
representert, men il samle om seg 

uansett pa.rtt d. tolk ""m han 
ønsket å sa.ma:beide med, men han 
mMte jo vit. hvorledes en 5Uk 
regjering vlli& bU mottatt l St<>r· 
tinget. Han hadde tenkt i ta med 
av, den sittende regjering øta!.>rå
dene Lie og Torp. 

det var et vidt sk.ille mellom Høyre.s 
op~ or h&lll egen opjltat. 
nJng. Han vUI. derfor l eftermidd"i 
gi Ul Kongen or st at hill ikke 
kunne pita se; i danne regjering. 

A st at vi &Ue var forbleffet. er 
ntsten ot for mUdt uttrykk. Jeg 
.... tU ha.m at han hadde ikU lOT 
i ka&te kortene og fly. DerUl var 
dott. a.lt!or a.lvorUg. Og ingen 
ma.nn som hadde forsøkt A. danne 
regjering, var bUtt mat.t med storre 
velvUje enn han. Jeg kunne tenke 
meg som en vei til i bevare kon
tinuiteten at Berg anmodet Ny
ga.ardsvold om A. tre inn .som den 
nye regjerings rå.dgiver og lot ham 

i1<1<e hadde gjort noen henvende1st I pen. fOrm&llll. Det bl. lå ranske 
til Lie. va.r opplysningen a.v int.er~ l .:::::le - og Vi gikk ov-er til A. diEku .. 
esse. Berg kan naturltgv1!. svare at j t;:-re dodutra.!!en 10m Kiær. Carl 
han tkk8 hu bedt Lie om It gå. inn R. Olsen og Skel1;lrot Tar 1.m<It uten 

l hana T!1Ijering, men alene bo 1 ville ta!t enderli' 'standpiintt: -
Rt oppl~er bos ha.m. Allike- Hoyeotenlttlldommer' '!bom .. Bon· 
vel. . . nev!e lOIII bodde henvendt 'es tU 

giering. 

18. JUNI. H&4M mote med di
rektør R)'Ø tI. 9 imorgeo tU 

gjennomg!e~ av !ferges Banks be· 
stj'Telær et.c. EnnU før Rygg var 
gått. kom det innkallelse til et mote 
med Berg kl. 12. Da vi kom 5ammen. 
på. Monsens kontor. sa Berg at hans 
beslutn:r.g VM fattet. Vi b.høvde 
iklr.e holde noen gruppem.ter, for 
han var kommet Ul det result&t .t 
han ville iklr.e danne regj,rin3 ,.lv-

1'7 JUNI. Begynte dagen med om man im.tekom a.lle ham .nsker. 
, en samtalo med st..tMåd Wold Han skipnt. nu at det var flere 

om de lover som mIL !remm ... Han bAer og undervanruosl<jær enn han 
hadde innka.lt personale I JusUs- hadde tenkt seg; han var il<l<e noen 
departementet for å lå mangfoldig- karnpeno mann og den politiske 
gjort de nØdvendige dokumenter til virksomhet hå..d.de alltid vært som 
-.Qehandling a.v valglovene og var et interregnum i hans juridi.ske 
meget oppsatt på at jeg ikke skulle l.pebane. 

mes or epurt 0111 elet vUle Inter· 

morrennummer hen .. 
hold.vi. t .... dal' 9. aprlr 
!Il' fndac 10. april, Den 

'<._ J~er.!le . 0' siste artikkel 
om Ramlll'Ol \l-I'b!lkor' 
fra 19411 kommer t At. ,; 
tenpoltelll mor,ennum-' i 
mer lII&Jlu,13. april. : 

Jeg 5& da a~ !lir vi ,kulle ,nokke 
11ko ut, sIL va.r det I min gruppe en 
meget sterk stemning mot IL flytt. 
over 1 den nye regjering sjefene 
for nettopp de departementer som 
I første rekke skulle undergiv .. 
gransking. Vi tilla dette spørsmll. 
som jo også var blitt gitt pl .... på 
partienes fellesprogram, en så stor 
betydning a.t stemningen var tor & 
forby noen mann av vårt parti å
ta ""te I en slik regjering. Va.len og 
Markhus utta.lte at ogst. i Venstre 
var det avgjort stemning mot _ at 
de to statsråder skulle fortsette. 
Trædal sa. at Bondppartiet gjeme 
ville ha litt rede på hvor lede. Berg 
sA på Stortinget ! sin alminnelig
het og pA det Storting som nu var 
samlet. Forøvrig mente Bondepar
tiet også at det var ytterst uheldig 
om de to departementsjefer skulle 
tre over i den nye reajering. 

kunne bebreide ham at det 'far Jeg spurte om han hadde konte ... 
sommel i Justisdepartementet som rert med NygaardsVold. og han 
bevirket fors:nkelser i Stortingets svarte ja. Jeg spurte hva. Nygaards
a.rbeide. Han lovet A fremme døds... vold hadde sagt. e:Han bestyrket 
st.raffproposisjonen snarest og få meg i den oppfatning s.t jeg' ikke 
Nygaardsvold Ul ~ holde sta!.>råd er den rette mann Ul l danne re-

gjermg,'" svart.e Paal Berg. Han 
loUe også at han var for gammel tU 
det. - Jeg beklaget ham avgjø· 
reIse sterkt. Det samme gjorde de 
andre. Jeg spurte Berg om det nrt
tet noe at vi forsøkte å. presse 
ham. Dertil svarte han nei. 

for å få den fremsatt. Han syntes 
takknemlig for mitt . forslag om å 
behandle hele saken hemmelig inn
til den var sluttbehandlet. 

Pa a! Berg gjorde 84 d st kab/nettspørsm<1! pli <1 f4 med stats· 
rddene T1'1/gve Lie og Oscar Torp l den nye regjering. Hambro 
skriver: <Jeg sa da at ndr vi skulle .nakke like ut. s<! var det ti 
i min gruppe en meget sterk stemning mot d flytte over i den k 
nve regjering sjetene tor nettopp de departementer som t tørste k 

rekke skulle undergis gran.king.> . k 

Berg sa at han skj.nte ikke riktig 
hva Trædal mente: det var jo en 
selvfølge at han ønsket det best 
mUlige samarbeide med Stortinget, 
også det Storting som nu var sam
let. Og det var en forut:.setning fra 
hans side at de to statsråder ble 
med. Han hadde opprinnelig tenkt 
lt Ruge burde være forsvarsmi
nister, :nen Ruge pnsket å. være 
i militær virksomhet, og hadde ut
talt at Torp hadde hans (ulle tillit 
1 enhver henseende. ~ongen hadde 
også uttalt seg for at de t<> (or!.>.tte 
og hj!dde sagt at Lie hadde en god 
poe1sjon blant de allierto. Forøvrig 
mAtte Berg sl at han var skUffet 
over den mottage~ han bodde fått. 

Sverre Stostad, som stod Ny
gaardsvold særlig nær, antydet 
at Nygaardsvold kunne ha iatt 
seg oJ:ertale til'lf gå il!lt i en 
ny regjering som. konsultativ 
statsråd tor dberare konti
nuitelen. SpØrsmalet Lie og 
Torp ville da talle bort . .'IlL rar 
Gubben bitter, og det hele L'ar 
vanskelig . .• 

bli fulgt av to medlemmer a v sin 
regjering - efter hans eget. valg 
- som konsultative st.atsråder. I 
andre land var statsministre gått 

Vi f1klr. se. et glimt .v hu som 
ogentl1g lA bak. Det var dokument 
nr. 1 fra. Stortingets hjemmeværen· 
de presidenter 0i den rolle Berg 
spilte I dette dokument. Det gikk 

Jeg hadde videre en konferanse 
med støst:.a.d om regjeringsdannel
sen. Vi sy:1te;:; begge at det var 
høyst beklagel1g og temmelig be
s)l1derlig at Paal 'Berg ikke hadde 
snakket med Nygaardsvold før; Sto
stad ant,yde': at Nygaardsvold da 
kunne ha: latt seg overtale til å gå. å.penbart .sterkere inn pA. ham enn til 
inn i en ny regjering som konsul- angrepene 1 Friheten for hans tale 
tativ statsråd for å bevare konti· til Quisling 1 april 1940. Berg' for- Cl 
nu~teten, SpNsmålet Lie .og Torp søkte å bestride riktigheten av det ha 
yille da. falle bort. Nu var Gubben som var anfØrt, at han, da. Magnus fa 
bitter, og det hele var vanskelig. Nilssen den 16. (17.?) juni nærmest sa 
Han spurte om ikke jeg kunne være vegret seg ved å forhandle med 19 
villig til å danne regjering. Jeg tyskerne. skulle ha. sagt: .;.-Jeg vil ur 
svarte nei. Jeg burde være en mann som nordmann hemtille sA alvorlig at 
som hadde vært hjemme; og skulle jeg kan at presidentska.pet ikke vi- 5\': 

jeg danne regjering, ,ille det bli ker unna.> Han ble skarpt vist til- at 
oppfattet ,om parUpolitisk ut- bake av Valen. men var sterkt irri- tat 
eskende og kanskje vanskeliggjøre teIt. Beri sa dermed tarrei; og vi be 
et samarbel<le l stedet for il lett~ lå Pi hverandre _ og skiltes. In' 
det. VI beklaget begge at Berg iklr.e al' 
hadde søkt NygaardsVold straks han JEG KONFERERTE om efter- in: 
fikk Kongens anmodning om A dan- pr 
ne regjering, S\østad kom tUbake t1I middagen I bonkutvalget, men 

J
EG SPURTE om han hadde inn t en ny regjering på. denne 

at det da. ikke var ut.elukket at ble s.t. kalt ut av Getz som for- 50 
talte at Jenssen og KlErr nænne&t p\ 
hadde foranstaltet et 8TUPpemøte i va 
revolt. Jenssen stAr jo .;hjemme... oe 
frontens ledel...~ ... nær, og han for- ~ 
talte at Berg ll&dde holdt møte I 

konferert med Nyga.a.r'dsvold da måten t disse tider. Berg sa at Nygaardsvold hadde erklært seg vU ... 
det Vs.T litt vanskelig for ham å Hg til å. gå inn som kODsultativ 
be Nygaardsyold om noe slikt. Jeg I statsråd. for å /Sikre kontiDuit.eten. 

det syn~s meg A. være det na· 
turlige utgangspuDkt når map ville 
bevare kontinuiteten, mer natur-
lil enn A. konferere med Lie og 
Torp. B~ sr. at han hadde Iklr.e 
konferert med Nygaardsvold, men 
heller Ikke med andre av Regjerin
,.:n: Je, henatlllet inntrengende Ul 

tilbod meg å. gå og snakke med Nu var Stcsta.d~ bange for a.t del 

" «hjemmefrontens ledelse. (den han' te Nygaardsvold _ et tilbud som ikke var for .sent. 
ble mott.tt. 

Alle d. tilstedeværende sluttet 
seg til min inntrengende henstl1· 
ling til Berg om ikke å gA til 

Jeg var 1 Nationaltheatret ved gjentagne ganger har erklært var 
matineen &T russlske krlgl;fafiger, oppløst) og der lagt hovedskylden VI 
satt I fremmecllosjen med Monsen, I på meg tor at hOll ikke kom til a. bl 
fru MOllien or a.m~ør And- dr.nne tegj.rlnr, Over dette nr ~ 
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