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AXEL ANDREAS THALLAUG 

• 1866 – 1938 

• Født og bosatt i 
Lillehammer  

• Foreldre: Brukseier 
Gulbrand Amundsen 
Thallaug og Marie Emilie 
Lystad 

• Gift med Julie Louise 
Augusta Prytz Thallaug – til 
daglig Augusta 

• Seks barn, bl.a. Haakon 
Thallaug 

• Jurist og politiker 

 

 



AXEL ANDREAS THALLAUG 

• Student Lillehammer (1884). 

• Cand. jur. (1889). 

• Overrettssakfører i Lillehammer fra 1917. 

• Stortingsrepresentant 1904–1918 for Høyre fra Hamar, 
Lillehammer ,Gjøvik og Kongsvinger 

• Ordfører i Lillehammer 1903, 1912–1922, (Høyre). 

• Leder av Speidergutkomiteen (1910). 

• Medlem av Nobelkomiteen fra 17. mars 1931 – 31. 
desember 1933. 

• Varamedlem av Nobelkomiteen 1925–1931 og 1934–1936. 

 



7. JUNI MEDALJEN 

• Innehaver av 7. juni medaljen 

• Tildelt alle stortingsmenn 
og regjeringsmedlemmer til 
minne om 1905 

• Etter kong. resolusjon  av 
23.juni 1906 

 



«FADEREN, SØNNEN OG ÅNDEN» 

• Axel A. Thallaug  var i kompaniskap med Eilif Moe fra 1917 

• «Det litterære byrå» – markedsføring av svært mange 
norske forfattere i utlandet 

• Haakon Thallaug  kompanjong med Eilif Moe fra 1938, 
drev Det Litterære byrå til 1981. 

• *************************************** 

• Arkivene etter Axel A Thallaug, Haakon Thallaug og Det 
Litterære Byrå  er tilgjengelige ved Opplandsarkivet, 
Maihaugen. 



A-00208: AXEL A THALLAUGS ARKIV 

• Dagbok fra 1906 – 1907 

• Kopibok fra 1897 – 1900 

• Manntallslister fra kommunevalget i Lillehammer 1910 – 
1913 

• Stortingsvalget 1915 

• Diverse saker fra sakførerfirmaet Thallaug & Moe 



Takkebrev fra 
Landskvinnestemme-

rettsforeningen på 
Hamar for innsatsen 

for kvinnelig 
kommunal stemmerett 

April 1910 



BREV FRA P.J. ENEBO OM PLASSERING AV 
JERNBANESTASJONER I LESJA, 1912 



KART OVER JERNBANELINJEN OG DE 
PAATENKTE STATIONER 



DAGBOK 1906 – 1907, INNSYN I ARBEIDET PÅ 
STORTINGET 

 I denne bog agter jeg at nedskrive det 
væsentlige af, hva jeg oplever og 
iagttager af det, som enten har eller 
eller kan faa politisk interesse.  

Jeg vil af yderste evne bestræbe mig for 
at levere et saa nøiagtigt referat som 
mulig; ved siden deraf kommer jeg 
selvfølgelig til at nedtegne min 
opfatning og mit indtryk af det 
oplevede og iagttagne. 

Jeg nedskriver disse optegnelser, for at 
de kan være mig selv og mine børn til 
hygge og underholdning; de 
pretenderer paa ingen maade at skulle 
tjene til noget andet. 

 Kristiania den 10de oktober 1906 

  Axel Thallaug 

 



1905 – 1907 - SAMLINGSREGJERING 
• Statsminister  

Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen 
11/3-1905 – 23/10 1907 

• Mannen bak 7.juni 1905 beslutningen 

• Michelsens plan var at regjeringen skulle legge 
sine embeter i Stortingets hender, og at 
Stortinget skulle be den fortsette midlertidig og 
erklære unionen for oppløst. Først i hemmelig 
kveldsmøte 6. juni ga Stortinget sin tilslutning 
til planen - med unntak av noen få 
representanter. 

• I plenum 7. juni ble Michelsens plan fulgt, og 
regjeringen ble bemyndiget til å utøve ”den 
kongen tillagte myndighed i overensstemmelse 
med Norges riges grundlov og gjældende love – 
med de ændringer som nødvendiggjøres derved, 
at foreningen med Sverige under én konge er 
opløst som følge af, at kongen har ophørt at 
fungere som norsk konge”. 

 

  



REGJERING 27. NOVEMBER 1905 - 23. OKTOBER 1907 
• Statsminister 

Michelsen, Peter Christian Hersleb Kjerschow, statsminister. Også sjef for Revisjonsdepartementet. 
Også sjef for Forsvarsdepartementet 25. mai 1907. (V) 

• Utenriksminister 
Løvland, Jørgen Gunnarsson, statsminister for utenrikssaker. Utenriksminister. (V) 

• Statsråder 
Arctander, Sofus Anton Birger, statsråd. Sjef for Handelsdepartementet. (V) 

• Olssøn, Christian Wilhelm Engel Bredal, statsråd. Sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 25. mai 
1907. (H) 

• Bull, Edvard Hagerup, statsråd. Sjef for Finansdepartementet. Avskjed 7. november 1906. (H) 

• Knudsen, Christoffer, statsråd. Sjef for Kirkedepartementet. Avskjed 27. januar 1906. (H) 

• Bothner, Harald, statsråd. Sjef for Justisdepartementet. (V) 

• Vinje, Aasmund Halvorsen, statsråd. Sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 7. november 1906. 
(MV) 

• Lemkuhl, Kristofer Didrik, statsråd. Sjef for Arbeidsdepartementet. Avskjed 28. september 1907. (S) 

• Jensen, Otto, sogneprest. Statsråd 27. januar 1906, sjef for Kirkedepartementet. (Uavh.) 

• Berge, Abraham Theodor, lensmann. Statsråd 7. november 1906, sjef for Finansdepartementet. (V) 

• Aarrestad, Sven, gårdbruker. Statsråd 7. november 1906, sjef for Landbruksdepartementet. (V) 

• Brunchorst, Jørgen, generalkonsul. Statsråd 28. september 1907, sjef for Arbeidsdepartementet. 
(Uavh.) 

 



HVA DAGBOKEN FORTELLER: 

• Dagliglivet på Stortinget fra 10.okt. 1906 – 20.juli 1907 

• Dagboken beskriver det politiske spillet om 
regjeringsmakten, om spillet for å isolere  venstresiden i 
datidens politiske verden, arbeidet for å få nok stemmer til 
å få igjennom saker, unngå regjeringskrise 

• Spaserturer hvor politiske spørsmål drøftes, sosialt liv og 
middager 

• Om saker Axel A Thallaug var opptatt av, og saker han kom 
i befatning med, bl.a. regulering av Mjøsa 

• Sympatier og antisympatier 

• Arbeidet bak vedtakene som finnes i 
Stortingsforhandlingene 

• Valget i 1906: Framgang for Venstre 

 



NOEN EKSEMPLER 

• 10.oktober 1906 

• Kl. 7 1/4 ankom vi til Kristiania, jeg gikk strax op i 
stortingsbygningen for at spørge efter nyt, specielt om 
mine meningsfæller skulde have møde i aften. Noget 
saadant møde skulde ikke afholdes; jeg benyttede da 
anledningen til at hilse paa nogle gamle bekjendte fra 
forrige tingperiode. Jeg talte længe med den 
regjeringsvenlige, moderate venstremand Marthei Haug; 
han fortalte, at alle, som var valgt paa venstres program 
eller i det væsentlige sluttede sig til venstres program, var 
indkalt til et privat møde i lagtingssalen i aften; han afgav 
ikke møde, da han uagtet venstremand – ikke var valgt paa 
venstres program, men paa regjeringens program. Han 
meddelte et forlydende om, at regjeringen vilde forlange et 
bestemt tillidsvotum. 



10. OKTOBER 1906 

• Blev saa resultatet, at regjeringen maatte gaa, vilde alt, 
som hed ”venstre”, samle sig til stor skade for udviklingen; 
jeg pointerede her, at der var langt større forskjel mellem 
”venstremændene” Abr. Berge og Castberg end mellem 
Berge og mig. Heri var Løvland enig; han haabede, at alle, 
som virkelig havde liberale anskuelser – i denne 
forbindelse nævnte han ogsaa professor Fr. Stang – maatte 
slutte sig sammen. 

 



LØRDAG 13. OKTOBER  

• I aften var min hustru og jeg i nationalteatret og saa ”Det 
ny system”; forestillingen, som overværedes af kongen og 
dronningen samt B.B., blev givet for fuldt besat salon. 
Spillet var udmærket. I en mellemakt kom teaterchef 
Bjørnson ind paa orkesterplads og gikk hen til sin fader, 
som fulgte med op i den kongelige loge; saavel kongen som 
dronningen saaes at forlade sine pladse for at tale med 
digteren, som blev temmelig længe borte.  

 



THORSDAG 18. OKTOBER – OM STEMMERETT 

• Efter mødet blev Hans Hansen, Stang og jeg ifølge 
hjemover. Hans Hansen skiltes fra os ude paa 
Drammensveien, medens jeg fulgte Stang hele Bygdø allé 
ud; vi havde en meget interessant samtale; begge var vi 
temmelig nedtrykte over stillingen, som vi fandt lidet 
gunstig. Vor ledelse fant vi lidet heldig; det hele var daarlig 
forberedt; vi enedes om at søge istandbragt noksaa 
hyppige sammenkomster af de mer unge kræfter inden vor 
gruppe, f. ex. Klingenberg, Backer, Jahren m. fl. Vi var 
endvidere enige om, at det gjaldt at faa en energisk, dygtig 
mand af vor gruppe ind i sosialkomiteen. Endvidere kunde 
vi meddele hinanden, at slig som vi saa sagen an nu i dag, 
agtede vi at stemme for stemmeret for kvinder, dog 
selvfølgelig ikke for almindelig stemmeret. 

 



THORSDAG DEN 25TE OKTOBER. 
 

•  Igaaraftes kom jeg tilbage hid fra Lillehammer. I dag 
er komiteerne besatte af valgkomiteen; jeg havde helst 
ønsket at komme i jernbanekomiteen; det lykkedes ikke 
for mig; derimod fik jeg mit subsidiære ønske opfyldt, idet 
jeg blev medlem af konstitutions- komiteen, jeg glæder mig 
til at komme ind i den komite, som i denne periode faar en 
del store og meget interessante sager under behandling. – I 
dag har jeg havt en lang, fortrolig samtale med Richard 
Olsen fra Holmestrand. Han er en ubeskreven voxtavle; 
omsider vovede jeg at komme ind paa den politiske 
stilling; jeg fremhævede, at regjeringen ogsaa i det sidste 
havde vist sig som en handlekraftig regjering og som en 
liberal og demokratisk regjering, og at vi neppe vilde faa 
nogen bedre, om det skulde lykkes at kaste den. 



26. OKTOBER 

• Før jeg forlod tinget ved middagstider, talte jeg med 
statsminister Michelsen, som fortalte, at han netop havde 
læst op i regjeringen den tale, han skal holde i morgen, og 
faaet den godkjendt; den vil blive noksaa lang, saa han af 
forsigtighedshensyn vilde læse den op i morgen, for at 
regjeringsstormerne ikke skulde faa noget at ”vride og 
krangle om”. Han lod til at være i godt humør. Han fortalte, 
at han havde confereret med Berner, og at han havde faaet 
anledning til at sige ham, at der ikke kunde være tale om at 
tale i nogen forbindelse med venstreforeningen, som 
husede nogle af regjeringens værste fiender. – I 
eftermiddag har kostitutionskomiteen havt sit første 
møde. Berner blev enstemmig valgt til formand og 
Bryggesaa til sekretær. Der herskede den mest gemytlige 
stemning som lover godt for et hyggeligt samarbeide.  



TIRSDAG DEN 2DE NOVEMBER. 
 

•  Idag kom Roald Amundsen og hans fæller hjem fra 
sin berømmelige færd. Fra honnør-bryggen var Augusta og 
jeg vidne til deres høitidelige modtagelse. Jeg var idag med 
i æresmiddagen for expeditionens deltagere; en straalende 
og meget tiltalende fest. Hjem fra festen kom jeg til at gaa 
sammen med stortingsmand Hans Hansen; han fortalte, at 
han havde talt med Løvland, som havde sagt, at han meget 
gjerne vilde gaa af som udenrigsminister og blive 
amtmand i Jarlsberg amt; vi havde vanskeligt for at tro, at 
der kunde ligge synderlig alvor bag denne udtalelse.  

 



THORSDAG DEN 22DE NOVEMBER. 
 

•   I dag interpellerede jeg statsraad Lehmkuhl 
angaaende Mjøsens regulering. Da denne sag jo er meget 
stor og kan faa politiske følger, havde jeg i forveien 
konfereret med saavel statsminister Michelsen og 
statsraad Lehmkuhl som mine partifæller i stortinget: 
Stang og Bratlie. Interpellationen blev paahørt med stor 
opmærksomhed og vakte en betydelig opsigt. Efterat 
mødet var slut, kom flere hen til mig og udtalte sin 
overraskelse over, at regjeringen kunde afgjøre et saa stort 
spørgsmaal saa hurtigt, og udenat stortinget var givet 
anledning til at udtale sig derom. 

 



FREDAG DEN 15DE JANUAR 1907 

• Nu nærmer vi os atter en spændende og alvorlig tid. 
Castberg og hans fæller vil sikkerlig forsøge at styrte 
regjeringen. Forat han ikke skal faa anledning til at narre 
godtroende repræsentanter paa limpinden begyndte jeg 
idag at tale med flere repræsentanter om sagen. Først 
havde jeg en lang samtale med Mathei Haug, hvem jeg 
fortalte om vort gruppemøde igaaraftes, hvorhos jeg bad 
ham om endelig snarest muligt at tale med flest muligt af 
de mer rimelige venstremænd om denne alvorlige sag. Han 
lovede det, jeg bad ham specielt drage omsorg for, at der af 
de rette mænd snarest muligt blev talt til d’hrr. Ellingsen 
og Andersen-Grimsø fra Nordland.  



TORSDAG DEN 31TE JANUAR 

• Idag har tilstrømningen til stortingsbygningen været 
ganske usædvanlig, akkurat som paa de store dage i 1905. 
Stemningen var imorges som igaaraftes. I formiddag talte 
statsministeren, han var ypperlig oplagt, og talen blev 
derefter: glimrende; jeg ved ikke, at jeg nogensinde har 
hørt selv Michelsen som idag; der var en saadan høihed og 
statsmandsmæssig overlegenhed over talen, at den 
informerede og greb. Og slig som han hudflettede de to 
”ledende” præsidenter Berner og Knudsen; aa, hvor det var 
tilpas! Jeg kunde tydelig se, hvorledes ordene sviede og 
traf. Jeg havde slig lyst til at give mit bifald tilkjende, da 
talen var til ende; mange sagde senere, at de ligeledes 
havde lyst til det. Michelsen er en stor mand, som rager et 
hoved op over alle de andre. 



ONSDAG DEN 1STE MAI 

• I aften var Augusta og jeg paa slottet, hvor der var 
musikalsk soirê, der var 350 gjæster tilstede, festen var 
straalende. De musikalske ydelser var meget gode, dog 
noget lange. Bagefter en splendid souper. Efter souperen 
kom kongen paa sin runde blandt gjæsterne ogsaa hen til 
mig og begyndte at tale med mig. Han spurgte i en meget 
venlig tone, om det var sandt, hvad der var berettet ham, at 
hans regjering skulde falde paa Mjøssagen, og at det var 
mig, at dette skyldtes. Jeg svarede, at det vistnok var mig, 
som havde reist spørgsmaalet, men at min hensigt 
ingenlunde var at styrte ministeriet Michelsen. Nei, det 
havde kongen ogsaa været overbevist om. Derefter udtalte 
han, at arbeidsministerens stilling paa grund af Mjøssagen 
kanske var vanskelig, hvortil jeg frimodig svarede, at jeg 
havde vanskeligt for at tro, at han kunde klare denne sag i 
stortinget. Hele samtalen foregik i al gemytlighed.  

 



TORSDAG 16DE MAI, EN SAMTALE MED KONGEN 
• . Om minister Wedel-Jarlsberg udtalte kongen, at han var ræd 

for, at han havde været for længe borte fra Norge, saa han var 
for lidet fortrolig med vore forholde. Samtalen kom ogsaa ind 
paa Sigurd Ibsen, som kongen jo kjendte meget lidet til, jeg fik 
dog det indtryk, at han ikke satte ham absolut høit. – Om kong 
Oscar udtalte han, at han var saa daarlig, at han vel neppe kom 
til at overtage regjeringen igjen. Han troede, det vilde tage lang 
tid før svenskerne blev mer venligsindede mod os; de var saa 
slemme til at skrive historie; de havde ialfald fremstillet 
begivenhederne i 1814 paa en feilagtig maade. Tilslut 
samtalede vi længe sammen om begivenhederne i 1905; han 
var meget glad over, at han havde begjæret folkeafstemning; der 
kunde ske, hvad der ske vilde: nordmændene havde selv villet 
at han skulde komme hid; han havde faaet en hel del skrivelser 
fra ham ganske ukjendte personer, som indtrængende havde 
fraraadet ham at forlange folkeafstemning 



PRIVAT SAMTALE MED KONG HAAKON 

• Samtalen med kong Haakon fant sted på toget opp til 
Hamar i pinsen for å overvære et turnstevne. 

 

• Etter referatet av samtalen skriver Thallaug: 

•  NB! Det som her er nedskrevet om min samtale med 
kongen, maa benyttes med den største forsigtighed, saa 
ingen ubehagelighed paa nogen maade kan opstå som 
følge deraf. 

 



LØRDAG DEN 20DE JULI 

• Stortinget oppløses og Thallaug skriver tilslutt i sin dagbok 

• Den sidste dag endte saaledes storartet!  

• Om aftenen gik statsministeren og jeg sammen til 
”Dronningen”; senere kom Klingenberg og Høstmark til; 
endnu senere kom Ivar og O. S. Aavatsmark samt Hagerup 
hen til vort bord. Alle var vi enige om, at det var godt, at 
stortinget nu var færdigt, men mest af alle glædede 
statsministeren sig, og det har han grund til. Han trænger 
sandelig mer end nogen anden en lang og styrkende hvile! 

 


