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Igåro 

re til 

Stortinget og H jemm.efr<?nten 
AV TORE GJELSVIK 9'6JY&r: jrt,; 

empel,.e!L~1IL!!, __ ~,.den 80 
aprl(i940, vtl!!~,,'pp!'ev.t « 
en_,~!,!,_,~jQpo JOl( ~!.=er 

ikke stemningen overfor poUtlkerne pl 
ved frontlinJen' C &jll1ldBiiilolD40, hi 
eller I krlgs!8.ll.ieletrene etterpil I 
loiket .;u~.'-v..;:-~-:-_heten> 
så stor a.t. den .. Sa.mnt~D...-.m.ed..._den 
utbredte-opportunismen ama-rAdet, 
kU.'1!l~_i!i . .at.tJWao~~r, 
hl'l •. ~~t 
b~r~..r ... uten klar_,,! ~..!!oll< A 
holdf, td11l1c:t _ <;Iver ~,n!Iu,le:",. ~yrl(~~rt 

bcg~t~ -. ay l;il~t.: egl~ _. politlk~re, 
varmt" gjCllii~-~ tdt--;Aliri~ii:-~ru-

storting eller dets hjemmeværende hvorav 2 fremtredende historikere tyske krav. De var alle 1 den stil- mann .zwecks Abschliessung eines d;-~terhv·ert-få;~-meget å opp- ~ 
presidentskap er bUtt bebreidet for. og 4 ansette jurister, og avgav en Hng at nasjonen hadde krav på at Abkommens zwlschen narwegischen røres over på. grunn av fiendens I',:i$,",', 

Folk flest har vel vage erindrin- enstemmig innstilling. Det synes å de holdt lllot og motstandsvilje under deutschen Behorden». PA. opptreden. 

Med utgangspunkt 1 C. J. Ham- Hambro som hans to storttngsfeller Stortinget 1 1940 ble ikke noe nød~ om forhandlinger med overfallsmak
bros offentliggjorte dagbok.sblad fra. - mer eller mindre åpent - under- anker 1 farens stund. ten om en fredsordning og lnnstil-
1945 har to representanter for det kjermer den vurdering Undersøke!- Særlig tungt må ansvaret - for- Hng av den kamp som var igang. Det 
storting Bom fungerte 1 1940, høyes- se.skommisjonen av 1945 har avgitt uten på Presidentskapets medlem- besluttet å nedsette en forhandlings
terettsadvokat S. Mustad og soren- om begivenhetene i 1940. Dette ut- mer - falle på de tin'gmenn som delegasjon bestående av Lykke, Mo
skriver A. Sundt, 1 I:l.Itiklt..'T eller ut- valg ble oppnevnt av Stortinget jevnlig ble tilkalt Ul de tndre for- wlnckel og Sundby, som sammen 
t&lelser 1 Aftenpollten søkt å rctt- (fremdeles Storting-et som ble valgt handlinger og der talte for og rfl- med utenriksmlnjstu- Koht skulle 
ferdlggjøl'e de handl1n.ger delte i 1936) og be::;tod av 7 medlemmer, det til eftergivenhet overtar de søke konLakt med den tyske sende-

,er om det som hendte 1 de dager, være pa. sin plass å trekke frem oppe.~ slut~~ av ~~t si_st~ m.ø~~rem-sat9 Det har unektelig moret meg 

ustri- :p~::a:e~n~Vl~e~~les:~~:j!~~; :~:na:Vd~~n:~;:~~~g~: ~~:::;1~= ka~e~~t~saeb:~rg~~~dl!:!:r c::~~= ~:~~br~llS\:~:=::n on;El:~r~~!= endel t lese Hambro8 Ol Sundts hE 
freddt .. den annen part 1 striden kunne ska.pets opptreden.: spUl» og .. traglkomedle~. fullmakten). .- ...;.:;::...:.::::..--=- forbaU5tl.se og lndignlLSJon over at fe 

Ile de 

l .. .. -00 Paal lleri. J .!9~5)kk. hadde noen 
pen- "'" være pA. sin plas.s. Jeg kan ikke, cUndersøkelseskommisjonen er Om Høyesterett og høyesteretts- -Stortingets president demonstrer.. forståelse for cspillets regler_ når vs 

Ir ved 1 likhet med advokat Mustad, gjøre foran kommet til det resultat at Justitiarius Paal Berg sier kommi- te på denne kritiske dag utvilsomt han' ikke'vme--delta--l'g~ gammel- ~~ 
rt til my pl s.t Aftenpostens lesere skal de forslag som Pre sId e 11 t s k a~ sjonen: sin dyktighet som parlamentarit:>k dags korridorpolitildc ved å. dlskute- V~ 
l' '"-1\n betrakte mitt 1nn.leø:a &om Den hi- p e tunder Rlksrådsforhandlingene cDen tredje statsmakt Oi dens leder, men det var ikke til kamp re regjeringdannelBen med partile- sa 

stor18ke sannhet. Man får t;a. det gikk med på å. fremlegge for Stor- leder kan med stolthet 8e tilbake på og moisl.and han ledet Stortinget. 
jeg skriver som et nokså. forsinket tinget, l~ _~ten!,or Gru~~_,?ven, at sin virksomhet frem til den lange At Sto r t ing e t s for h a nd- ~:::et e~:::~~l:~, ~ga :: b~t k:~:~ ~ 
vklneutae.gn fra. en aktiv hjemme- Stortinget ikke med hjemmel 1 kon- rettsferien som begynte den 21. de- l ing e r p å. Ham a l' og E l v e- ~a!:!.l~:~.s._ tør~!s~ld!. At Paal Berg ti 
trontmann som fikk anledning til .stitusjonell nød1'ctt hadde adgang sember 1940._ l' U m 1 k k e tik k mer 5 kje b- og hans mcdarbeidue i Hjemme-
.. følge begivenhetene pA. relativt tll å vedta dem og at de heller 1~~ Denne dagen, da HØyesteretts nes van gre ! ø I g e l' for l a 1\" frontens ledelse 'var «pol1tlsk des-

• med nært hold gjennom hele krigspe- var politisk forsvarlige. medlemmer nedla sine verv 1 pro- det, kan det - o g v i - orienterte_ 1 HambrOl:i forstand, var ~ 
rloden. At oppfatningene hos stor- Det som hendle sommeren 1940, test mot okkupasjollsmakten, var tak k e k. ang H a a kon V I I for. sikkert tilfelle. Vi hadde i løpet av d 

r 10m 
lkelt
.tsrld 

tl.ngsrepruent&llIter fra 1936, og gir grunn tll å understreke de høye motstandsbevegelsens første st-ore Det var hans NEI som reddet 81-
,,- vi othJemmefrontere~, som Hambro krav som må bli å stille til Stor.. milepeI. \ tua~jonen dagen efter, da som un- 5 år blitt avvendt med partipoli.. g tiske betraktnlng8måter, vl hadde b 

nedlatende kaller OBS, står steilt tingets presidentskap. Dets medlem- Det er ikke vanskelig å torstå der Riksrådsforhandlingene noen ikke råd til den slags luksus i den t 
'ekke imot hverandre, ~ ikke til å unnga. mer er landets første t11litsmelID. den tidll.-?ere stortingsmall!} Sundts må.neder senere. kamp vI tørte. Vi mente at oiså 1 
sine Den nonke motltandsbevf!- De vil 1 landets skjebnestunder he~slkteI: med å tr~kk.e frem Paal Selvom jeg hØrte tll dem som 1 den vanskelige periode Bom vi ven- ei 

mlsk aelse mot den tyske okkupasjon komme 1 første rekke, og det er Bergs ~takketale:t til Quisling, da 1940 ble opprørt over svikten hm. å 
blf! Ikapt _ for en stor del av dem som fremfor nOO11 andre skal delUle 1 aprildagene 1940 -måtte vike våJ:e kårne, var jeg selvsagt klar tet efter krigens avslutning, var det a 

gode folk lom ikkf! tidliCere hadde være vakt om vår frih~t og vår for Administrasjon, srådet. Men det over det press de var utsatt for. mer behov for nasjonalt samhold fe c:1 t enn for personlige eller partipoli- n, 
ar deltatt I det politiske llv - I forfatning.» har vakt stor forundring at Af ten- Det er også klart at det er lettere tisk.e manøvrer. Så naive va.r vil in 
har harme... bestyrtelse over våre På bakgrunn av de krav som her postens redaksjon, som kjenner å. ta et 4"sterkt~ standpunkt når I sine _ så. fortrolige _ dagboka- fl 

orsk '\ _Mtlske lf!derca unnfallenhet 0' er stillet og som må st1lles til lan- denne saken godt, gikk til det skritt man ikke hører W dem som må ta blad fra Juni 1945 refererer Ham- gr 
Og81. nikt under Riksridsforhandlln- dets første menn, er det Wlderl1g A A gi denne tendensiøse uttalelse fra avgjørelsen. Jeg tror nok derfor at bro med adskillig forståel5e pr~§l- sa 

mer =: p~:7v:~7e ~:~r: de rtkk ~:: ;:~:tf:~~a: ~g :r::: ~.~:e.e~~ks:'~o~:~:~P:a~t!: ::t;:=:~ :l~:h:tt:rt:~::::n:fet~:~ ~~!1ten_~.ay§~fuLli1en1n1lliQQten bl' 

m.a.o FØr jeg går over til mine ret vekk fra Presidentskapet ved å. være ubekjent med Undersøkelses. hvert, dersom de hadde tatt kam- og _~~~.M .. for at den hadde !~ 
for personlige be.traktninger, vil jeg henvise tU at dette i juni 1940 veg- kommisjonens vurdering av denne pen opp igjen etterat de hadde fått ukonstitusjonelle hensikter. Man le- Hl ter forgJev& efter reteranse. til at i . 
~ feste oppmerksomheten ved at ~vel ret seg mat å. overta forhandlin- begivenhet: summet seg. Det var ikke mer r1s1.. den samme: hjemmefront allerede ut" 

.. ___________ -'-_ gene med tyskerne_ Det er da. ikke cNår det li'jaldt ctakken:t til kabelt for stortingsmennene t delta ne 
bare i maksvær at d& skal sta. på Quisling, fant Paal Berg at han 1 motstandsvirksomheten enn det var den 13. mai, ved regJerJngBde)ega.. a 

ISjonens &lUtOnUi,t, hadde gitt tra av 
kommandobroen? ville ta ansvaret alene. H~ vi:=ste for Paal Berg, lederen for den 3. sei makten 1 henhold til stne tor- ar' 

Om de stortingsrepresentanter ~t _ et1_§Ji!t---;takk_ var. et ab!)!lly.tt stat.smakt. Men det står ikke til a. hånUBl~!ter. og oppløst sln organ1- fOl 
som deltok 1 forhandlingene, sier kra~!ra~tySk~~-~Q..xP._~!~g1..ng.en nekte at i de 5 Ar som fulgte, ble lkl 
Undersøkelseskonun.isjonen, etterat overhodet ~kulle k_~.ll1ne ~omme stortingsmennene fra 1936, med en. sM,jon. Ikke minst Hambroa og ar 
endel unnskyldende momenter er i~tan-d, llkeså at den tarm «takken1> kelte hederlige unntak, borte 1 bil- Sundts reaksjon over Paal Bergs gr oppgivelse av regjeringsdannelsen 1 lø: 
nevnt: til slutt fikk, 1 E~~~t~IL.Yar... eUysk det på. land og i by. FØrst da uværet jUni gjør at man undres pA. 1 hvil. St 

cMen det er et sØrgelig faktum diktat. Det var motbydelig for Paal var over og den tyske kapitula- ten grad pol1tikelTIe som uttalte sin 19 

at mellom 90 og 100 stortingsmenn Berg å uttale en slik takk, og det sjon et faktum natten til ~._ mai frykt tor .kup, var i god. tro. Dersom ~ 
gav tm'slagene sin tilslutning og var bek.lagelig at han mMte gjøre 1945, duk~~l. _~~Pl? _lgj~n, repre- ! Humbro selv trodde pA rYktene U 

1 dermed faktisk v1lle ha bundet det det. Men ~man innrØmmer at sentert ved de presidenter som må. man k.unne spørre hvordan ha~ n 
g storting hvis f~ertal! de utgjorde. den ordning vi oppnådde, var av- hadde gått med på å avsette kon- som Stortinget! president kunne s 
11 henglg av *takkcnl> og at ordnln- gen. }orsva.J:e A. vise kongen til Hjemme.. r~ 

gen var en ava:jort fordel for ObS, A~~oka.~ Mustad mener A kunne !frontens leder Paal. Berg da Ny- V 
fortjener han påskjønnelse fordi tolke yal8Fesl!~t~t~j; 1 lll4å rom et I a:aal'd5vold hadde demisjonert? 
han tok på seg det ubehagelige verv uttrykk for at velK.erilfi ikke la syn-
A. holde denne avskjedstalen til de~l.!iye!-~~idn1ngen om at 
Qu!l;ling,' 

Skal man bedØmme Stortingets 
innsats Wlder den 2, verdenskrig, 
bør man ogsA se på. dets handlinger 
fØr og efter Riksrådstorhandlingene. 
StOrtingspre.'5ident Hambro var 
uten tvil en av de få av våre lcp 

dende politikere som ikke ble lam~ 
met da det tyske overfall var et 
faktum natten til 9. april. Han fikk 
Stortmget ut av hovedstaden og 
satte møter på Hamar og Elverum. 
Men hva gikk disse forhandlinger 
ut på? Det første møtet var et 
rent orienteringsmøte, det annet 
møte, og første del av det tredje, 
ble anvendt til A drøfte SpØrsmålet 

representantene fra. 1936 va.r .kom .. 
promittert-. At de par-Uer som unn-
lot A. skifte ut sine kompromitterte r 

ledere Ikke akkura.t fikk noe tlIl1t3- = 
votum. av velgerne. synes tallene' ~ 

vise. ArQ~.1d~~~~~! m~ .. '!Wem-
m~r_op..k~~E_· ___ Q_~~i.gUwlen. 
fikk et overveldende flertall, riktig- te 
nok og:>å takket være at !:!HmQro MO 

H ved å vel~_~.!l_L~.Le.&.il!l:lng 
hadde lagt forholdene vel tilrette. V 
At - ----fkke~veigerneS'reaksjo- H 
neI' overfor politikerne fra 1940 ble at 
enda sterkere, sk~ efter min ill 
mening at krigen_ c1!.9.a--1 langdrag. di 
Skulle reg-jeringen og Stortinget ha Ol 
møtt velgerne v,e,Lumena.!w: .. ~- O: 
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