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FÖRORD

Under året 2005 uppmärksammas på olika sätt 100-årsminnet av upplösningen av unio-
nen mellan Sverige och Norge år 1905. 

Sveriges riksdag har beslutat att som sitt bidrag publicera tidigare otryckta texter som
belyser det svenska beslutsfattandet under 1905. Utgivningen omfattar ett rikt material
från de tre riksdagarna 1905: riksdagens särskilda deputerade under lagtima riksdagen på
vårvintern, särskilda utskottet under första urtima riksdagen 30 juni till slutet av juli
samt särskilda utskottet under andra urtima riksdagen i oktober 1905. Även delar av
dagböcker och anteckningar från perioderna mellan dessa möten har inkluderats i detta
verk.

Eftersom huvudsakligen endast dokument som tidigare varit opublicerade valts ut,
har inte material som belyser Karlstadskonferensen tagits med. Här har Arne Wåhl-
strand redan gett ut en utmärkt dokumentsamling. Han gjorde även en stor insats
genom att under ett halvt sekel samla ihop och skriva ut på maskin ett omfattande
handskrivet textmaterial från 1905. Till det som här offentliggörs hör de legendariska
Sam. Clasonska anteckningarna från första och andra särskilda utskotten. De stenografe-
rades med Arends system, och har varit så gott som oläsbara, eftersom Arends system
inte längre används vare sig i riksdagen eller annorstädes. Även Samuel Wåhlins och
Johan Magnus Stuarts halvofficiella diskussionsnotater samt personliga nedteckningar av
bl.a. Christian Lundeberg, Fredrik Wachtmeister, Sigfrid Wieselgren och Lars Åker-
hielm finns här med. Alla texter följer stavningen i originaltexterna. Clasons stenogram
har dock översatts till modern svenska.

Idén till publiceringen av dessa dokument uppkom för flera år sedan genom att pro-
fessor Evert Vedung via professor Stig Ekman inbjöds att delta i referensgruppen för det
norsk-svenska Prosjekt 1905. Detta forskningsprogram har haft som syfte att skildra
unionsupplösningen och svensk-norska förhållanden under de senaste 200 åren. Olika
bidrag till programmet återfinns på hemsidan www.hf.uio.no/hi/prosjekter/Prosjekt
1905 och på den omfattande webbplatsen www.nb.no/baser/1905/. Programmet har
letts från Voksenåsen i Oslo och finansierats av Riksbankens Jubileumsfond samt pro-
jektet ”Hundreårsmarkeringen Norge 2005”. Under detta arbetes gång drog sig Evert
Vedung till minnes vad han under sin doktorandtid i slutet av 1960-talet sett i svenska
universitetsbibliotek och arkiv i form av opublicerade handskrivna anteckningar, dag-
böcker och protokoll från 1905. Vore inte jubileumsåret 2005 det rätta tillfället att
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Förord
dechiffrera och publicera detta material? Stora mängder norska otryckta och hemliga
dokument från den tiden har getts ut för länge sedan. Men det svenska materialet har
legat och samlat damm i arkivens skrymslen. 

Evert Vedung träffade i november 2003 verkställande direktör Dan Brändström och
forskningsdirektör Mats Rolén vid Riksbanken Jubileumsfond, som båda ställde sig
positiva till förslaget. Jubileumsfonden och riksdagens talman Björn von Sydow fattade
tillsammans beslutet att publicera ett verk som skulle kunna överräckas som gåva från
riksdagen till Stortinget under jubileumsåret 2005. 

I januari 2004 hölls ett första möte i Riksdagsbiblioteket. Deltagarna stödde koncep-
tet att ge ut de Clasonska hemliga anteckningarna samt annat otryckt material från riks-
dagarna 1905. Man beslutade vidare att en arbetsgrupp skulle tillsättas och att riksdagen
skulle finansiera utgivningen. Idén kom upp att riksdagen även borde ordna ett sympo-
sium under 2005 på temat secessioner, statsupplösningar. 

En projektgrupp tillsattes och kom att bestå av Ulf Christoffersson, kanslichef, Riks-
dagsförvaltningen, Leif Gidlöf, arkivråd, Riksarkivet, Mats Rolén, forskningsdirektör,
Riksbankens Jubileumsfond, samt undertecknade, Evert Vedung, professor vid Institu-
tet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, och Margareta Brundin, bibli-
oteksråd, Riksdagsbiblioteket, som även varit sammankallande. Efterhand tillkom
ytterligare medlemmar till gruppen: Margareta Eliason, redaktör, riksdagens informa-
tionsenhet, Louise Edlund, byrådirektör, enheten för riksdagstryck samt Gustav Jakob
Petersson, student vid Uppsala universitet. Projektgruppen har under 2004 och 2005
haft ett stort antal möten, främst i Riksdagsbibliotekets lokaler på Storkyrkobrinken i
Gamla stan. 

Gruppens ledamöter har på olika sätt medverkat i arbetet. Ulf Christoffersson och
Mats Rolén har stått för oumbärligt moraliskt och ekonomiskt stöd genom att svara för
projektets förankring i riksdagens och Riksbankens Jubileumsfonds högsta ledning. Leif
Gidlöfs insats bl.a. för framletning och kopiering av arkivalier i Riksarkivet har varit
ypperlig. Margareta Eliason har gjort en bedrift som bildredaktör och har även fäst vår
uppmärksamhet på vissa språkfrågor. Louise Edlund har sett till att hundratalet filer pla-
cerats in på rätt plats, att fotografier, teckningar och faksimiler har hamnat där de ska
samt koordinerat allt detta till en tryckbar produkt, delvis under semestertid. Med initi-
ativkraft och outsinlig energi har Gustav Jakob Petersson letat fram svårtillgängliga
dokument ur arkiven, beställt kopior, tolkat och digitaliserat suddiga handskrifter, kor-
rekturläst samt bidragit med biografier och tillsammans med Evert Vedung författat
kronologin över händelserna under året 1905.

Krafter utanför projektgruppen har också lämnat bidrag. Det gäller först och främst
Birgi Filppa och Carl Johan Petersson, båda från riksdagen. Carl Johan är en av två per-
soner i landet som kan läsa stenogram enligt Arends system. Många arbetstimmar har
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Förord
han lagt ned på att tyda Sam. Clasons stenografiska piktur och därmed korrigerat och
förtydligat den översättning som Arne Wåhlstrand en gång för decennier sedan lät göra
men sedan aldrig orkade med att publicera. Birgi Filppa har gjort en enastående insats
genom att tolka de mest obegripliga handstilarna till läsbar svenska i digital form. Sär-
skilt vill vi nämna hennes brottning med Lars Åkerhielms och Samuel Wåhlins anteck-
ningar. Anki Nilsson, bibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket, har lämnat råd vid
utformningen av titelsidan. Marie-Louise Wikström och Sara Lindblom, båda vid
Riksdagsbiblioteket, har gjort stora insatser för digitaliseringen av Wåhlstrands
maskinutskrifter. Mikael Stridh vid riksdagens informationsenhet har stått för utform-
ning av omslag och kartor. Anita Hallberg, språkvårdare i riksdagen, har lämnat påpe-
kanden som förbättrat svenskan. Birgitta Lundblad vid enheten för riksdagstryck har
rättat korrektur, och textgranskarna vid samma enhet har gjort en förnämlig insats
genom att korrekturläsa de nyskrivna delarna av boken.

Carolina Rediviva i Uppsala har, genom Viveca Halldin-Norbergs försorg,
bisprungit med kopiering av ett väldigt material ur bl.a. Christian Lundebergs, Karl
Staaffs, Hugo Tamms och Arne Wåhlstrands samlingar samt inte minst ur Herredags-
kofferten. Både Uppsala och Lunds universitet har vänligen tillåtit tryckningen av
material ur sina omfattande arkiv. Pol. mag. Njal Roomans, Statsvetenskapliga institu-
tionen, Uppsala universitet, har arbetat med secessionens bakgrund och förlopp och
kronologin över 1905 genom att spåra upp och skriva in referenser. Han har spanat
efter och kopierat tidningsmaterial och korrekturläst, bl.a. Wieselgrens politiska anteck-
ningar. Professor Ole Kristian Grimnes, Universitetet i Oslo, har delgivit oss värdefulla
reflexioner över unionshistorien. Från Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF),
Uppsala universitet, och Bostadsforskningsbiblioteket, båda i Gävle, har följande perso-
ner indirekt bidragit till verkets förfärdigande: Ingela Bengtsson och Ingalill Halvarsson
(bibliotekstjänst), Urban Fransson och Mats Sundin (datorstöd), Christina Kjerrman-
Meyer (resor, inköp m.m.), Lars Lundin (ekonomi, datorstöd), Åsa Sundström och
Carita Ytterberg (hemsida, OH, databas) samt Bengt Turner (institutsledning). Tor
Fransson, Gävle, har varit behjälplig med inskanning av dokument. 

Till samtliga ovan nämnda personer och organisationer framför vi vårt varma och
stora tack. För återstående misstag och ofullkomligheter liksom för den färdiga produk-
ten bär endast vi två redaktörer det slutliga ansvaret. 

Denna bok överlämnas av Sveriges riksdag till Stortinget vid en ceremoni i samband
med det symposium om secessioner i Norden som anordnas i riksdagen den 14 septem-
ber 2005.

Stockholm den 14 september 2005
Evert Vedung       Margareta Brundin
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I. UNIONSUPPLÖSNINGENS FÖRHISTORIA

Svensk tvåkrona före unionsupplösningen Svensk tvåkrona efter unionsupplösningen
 med Oscar II:s devis ”Brödrafolkens väl”.   med Oscar II:s devis ändrad till ”Sveriges väl”.

 Foto: Gabriel Hildebrand. (Kungl. myntkabinettet).

Secessionens bakgrund och förlopp
SECESSION, a term used in political science to signify the withdrawal of a state from a confederacy
or composite state, of which it had previously been a part[.]

Secession is a right claimed or exercised by weaker states of a union whose rights are threatened by
the stronger states, which seldom acknowledge such a principle. War generally follows the secession
of a member of a union, and the seceding state, being weaker, is usually conquered and the union
more firmly consolidated. The history of Europe furnishes several examples of secession [...]; in 1523
Sweden seceded from the Kalmarian Union formed in 1397 of Denmark, Sweden and Norway; and
in 1814 Norway seceded and entered into a union with Sweden from which, in the same year, it at-
tempted to secede but was forcibly prevented; Norway, however, accomplished a peaceful secession
from the Union in 1905 and resumed her independent status[.]

Encyclopædia Britannica (1911)

Den 7 juni 1905 förklarade norska Stortinget unionen med Sverige upplöst. Den svens-
ka statsledningen ville dock inte utan vidare finna sig i det skedda. För att acceptera
statsupplösningen krävde Sverige att beslutet skulle fattas i en ordning som även tog
hänsyn till Sveriges önskemål. Norge måste arrangera antingen ett nyval till Stortinget
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I. Unionsupplösningens förhistoria
eller en folkomröstning samt leverera en formell framställan till Sverige om upplösning.
Som villkor för en upplösning gällde vidare att på vardera sidan av södra delen av grän-
sen mellan de båda rikena fastställdes ett visst område, inom vilket på senare år uppförda
befästningar ej fick bibehållas eller nya befästningar uppföras. De svenska samernas tidi-
gare garanterade rätt att med sina renar flytta över till Norge måste bekräftas. Dessutom
menade Sverige att transitofarten över Sverige och Norge borde regleras och att Sveri-
ges internationella rättsliga ställning med avseende på exempelvis ingångna traktater
skulle tas till vara.

Efter det att Norge raskt ordnat en folkomröstning och kommit med en framställan
inleddes förhandlingar mellan länderna i Karlstad. Efter delvis ganska svåra överlägg-
ningar, särskilt om gränsfästningarna, nådde förhandlarna en uppgörelse. Denna s.k.
Karlstadskonvention antogs av Stortinget den 13 och riksdagen den 16 oktober 1905. 

För att sätta in secessionen i dess medellånga historiska sammanhang skall unionsfrå-
gans utveckling under decennierna närmast före och åren närmast efter sekelskiftet skis-
seras. I nästa avsnitt lämnas en kronologisk översikt över den korta upplösningshistorien
under själva krisåret.

Vykort utgivet på Oscar II:s 75-årsdag den 21 januari 1904. (IBL Bildbyrå).
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I. Unionsupplösningens förhistoria
De förenade rikenas utrikesförvaltning

Det konkreta konfliktämne som blev den direkta anledningen till unionens undergång
har sina rötter i en problematik, som aktualiserades redan på 1880-talet. I centrum stod
frågan hur de två länderna skulle ordna sina officiella förbindelser med främmande
makter. Skulle den dittills gemensamma utrikesstyrelsen, diplomatin och konsulatkåren
fortfara att vara gemensam och hur skulle i så fall inflytandet fördelas mellan de båda
staterna? Borde det måhända i stället ske en uppspaltning på särskilda norska och särskil-
da svenska utrikesorgan? Det var dessa frågor som man nu på allvar tvingades ta ställ-
ning till.

Enligt riksakten av år 1815, som ju innehöll regler för hur föreningen skulle fungera,
skulle ärenden, som var gemensamma för Sverige och Norge, handläggas i s.k. sam-
mansatt statsråd (Sveriges grundlagar etc. 1903:130 f.). Utrikesfrågor var emellertid
enligt såväl regeringsform som grundlov helt undantagna från handläggning i statsråd.
Hur denna grupp av samfällda angelägenheter skulle skötas fanns det inga föreskrifter
om. I praktiken kom de att handläggas av kungen, som ju var både Sveriges och Norges
statschef. Till sin hjälp tog han den redan existerande svenska utrikesförvaltningen. De
förenade rikenas utrikesminister var därför en rent svensk ämbetsman, utnämnd i
svenskt statsråd och avlönad ur svenska statskassan. Utrikesdepartementet var också en
svensk institution. 

En något annan ställning intog diplomatin och konsulatväsendet. Här gällde inte den
svenska grundlagens regler för ämbetstillsättningar. Posterna stod öppna för såväl norr-
män som svenskar. Diplomatiska kåren och konsulatbeskickningarna fick därför en
mera unionell karaktär. 

Beslut i ärenden med utrikespolitisk anknytning kom således att fattas av kungen i
den svenska ministeriella konseljen. Förutom monarken bestod den av den svenske utri-
kesministern och ett annat svenskt statsråd samt den norske statsministern i Stockholm.
Styrkefördelningen var alltså två svenskar mot en norrman. Olikställigheten markerades
ytterligare av att svenskarna ägde säte och stämma i konseljen i kraft av klara grundlags-
bestämmelser, medan den norske representantens närvarorätt härrörde blott ur en
kunglig resolution. Ingen författningsklausul hindrade därför kungen från att återta
resolutionen och neka norrmannen tillträde.1

Även beträffande närvarorättens omfattning befann sig den norske ministern i under-
läge. Han tilläts delta, när ärenden rörande enbart Norge eller de båda staterna gemen-
samt skulle avgöras. Däremot fick han inte medverka, då rent svenska problem
avhandlades. De två svenska representanterna bevistade å andra sidan alla sammanträ-

1Sveriges grundlagar etc. 1903:6 och 8 (RF § 7 och 11), 130 (riksakten § 5); Kongeriget Norges grundlov etc. 
1898:10 och 12 (NG §§ 28 och 38); Granfelt 1930:46 f., 62 f.; Danielsen 1964:287 f.
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den, även de som gällde helt norska angelägenheter (Clason 1898:8 f., 38 f.; Granfelt
1930:62 f.; Sars 1909:57).

År 1885, i den norska vetostridens kölvatten, antog de svenska statsmakterna utan att
samråda med den nya norska regeringen Sverdrup en grundlagsändring, som skulle ge
upphov till de bittraste motsättningar. Ministeriella konseljen utökades med ytterligare
en svensk ledamot. Vidare tilläts kungen inte längre förbereda utrikesärenden på det sätt
han personligen fann lämpligast. Beredning och föredragning skulle hädanefter alltid
skötas av utrikesministern. Avsikten var att öka regeringens och minska konungens
kontroll över utrikespolitiken. Men samtidigt återverkade reformen på unionsländernas
förhållande till varandra. I ministeriella konseljen stod nu tre svenskar mot en enda
norrman. Fortfarande var det dock den ”unionelle” konungen som suveränt fattade
beslut efter föredragning av utrikesministern (Sars 1909:54 f.).

Det norska ministerhotellet i Stockholm. Här, på Blasieholmskajen, mitt emot Stock-
holms slott, låg bostaden för de tre medlemmarna av den norska statsrådsavdelningen
i Stockholm. (Stockholms stadsmuseum).

Ensidig aktion eller förhandling?

Under åren närmast därefter sökte såväl en venstre- som en høireministär genom för-
handlingar uppnå full formell likställighet inom ramen för en gemensam utrikesstyrelse.
På svensk sida höll man emellertid fast vid att utrikesministern skulle vara svensk. Un-
20
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derhandlingarna blev resultatlösa (Sars 1909:59–68, 78–90; Hadenius 1964:21 f.; Gjer-
løw 1935:22–31).

Från 1891 upphörde enigheten mellan de båda norska partierna. I sakfrågan enga-
gerade sig Høire fortfarande för gemensam utrikesminister, svensk eller norrman.
Venstre började däremot verka för en särskild norsk utrikesminister, ansvarig direkt
inför stortinget. Inget av partierna, inte ens Venstre, gick dock in för unionens avveck-
ling. 

Men partierna skilde sig inte bara beträffande innehållet i unionsprogrammen. Det
rådde också oenighet i formfrågan, dvs. hur programmen skulle förverkligas. Høire ville
realisera sitt mål genom förhandlingar med Sverige. Venstre ansåg däremot att avgöran-
det borde ske genom ensidiga norska beslut, genom ensidig norsk aktion (Gjerløw
1935:33 f.; se även Sars 1909:73 f.). Man kan alltså säga att Høire var mera samför-
ståndsinriktat medan Venstre var mera konfliktinriktat. Den fortsatta unionspolitiken
kom på ett karakteristiskt sätt att präglas av denna motsättning i formfrågan.

År 1891 bildade Det rene venstres (eller Venstres) ledare Johannes Steen en minori-
tetsregering. Under valkampanjen samma år agiterade ledande venstremän för första
gången helt öppet för egen norsk utrikesstyrelse. Vid ett folkmöte i Skarnes i Hede-
mark deklarerade statsrådet Wollert Konow (H) att egen norsk utrikesminister kunde
inrättas genom beslut i norskt statsråd.1 Skarnestalet tycktes vittna om att förhandlingar-
nas tid var förbi (Sars 1909:91 f.; Gjerløw 1935:40 f., 54 f.).

Konsulatväsendet konstrueras som problem

Trots att valet gav Venstre en absolut majoritet av stortingsmandaten, sköt regeringen
Johannes Steen utrikesfrågan på framtiden. I stället valde den att aktualisera det mera
begränsade kravet på särskilt norskt konsulatväsen. Den bedömning, som venstreledning-
en här gjorde av vad som ur dess synvinkel var mest fördelaktigt att ta strid för, kom se-
dan att ligga till grund för praktiskt taget all unionspolitik ända fram till unionsbandens
sprängning.

Till en början närde man på ledande venstrehåll vissa förhoppningar om att tanken
på eget konsulatväsen skulle vinna gehör i handels- och industrikretsar, som stod Høire
och dess allierade, Det moderate venstre (eller De moderate), nära. Detta skulle i sin tur
förmå partierna att sluta upp bakom kravet (Sars 1909:96 f., Gjerløw 1935:61–68). Men
alla förväntningar i denna riktning visade sig snart vara orealistiska. Man kunde inte
enas i formfrågan. Venstres stortingsmän slog fast att det avgörande beslutet måste fattas

1Det fanns två Wollert Konow i norsk politik omkring 1900. För att skilja dem åt brukar man i parentes lägga 
till amtet som de representerade, H (Hedemarken) och SB (Søndre Bergenhus). Här rör det sig om Konow 
(H).
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av enbart norska statsmyndigheter. Själva principen att Norge hade rätt att på egen
hand etablera en särskild konsulatinstitution skrev väl också representanterna för Høire
och De moderate under på. De menade dock att man inte offrade denna rätt om man
underhandlade med Sverige om tudelningen. På det sättet skulle saken kunna avgöras i
en anda av vänskap och samförstånd (Sars 1909:103 f.).

Statsminister Johannes Steen meddelar Oscar II regeringens syn på
konsulatfrågan under ett statsråd på Kristiania slott 1892. Teckning
av Gustav Lærum.

Brodershanden

Sedan ett första försök till aktion strandat på kungens och den svenska ministärens be-
stämda motstånd (Sars 1909:107–114, Gjerløw 1935:69–94, Hadenius 1964:55–67),
ansåg den senare tiden mogen för ett initiativ. I januari 1893 uttalade den svenska re-
geringen att venstremajoriteten skulle uppge sin aktionsståndpunkt i formfrågan och er-
känna att problemet angick även Sverige och borde behandlas i sammansatt statsråd. I så
fall förklarade sig den svenska regeringen beredd till eftergifter i sakfrågan. Den skulle
då medverka till att ordna konsulatväsendet på ett för Norge, som det hette, ”tillfreds-
ställande” sätt. En lösning fick dock inte äventyra gemensamheten på det diplomatiska
området, deklarerade den bestämt. Därför borde konsulatväsendet kopplas samman
med en uppgörelse om den gemensamma utrikesstyrelsen. I så fall kunde den svenska
regeringen frångå sitt tidigare krav att utrikesministern måste vara svensk och medverka
till en anordning med gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man. Därmed erkändes
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för första gången från officiellt svenskt håll principen om formell likställighet mellan
länderna i utrikespolitiken (Gjerløw 1935:103 f.; Hadenius 1964:77 f.).

Høire och De moderate såg i ”brodershanden” en möjlighet att lösa utrikesproble-
men i fred och samförstånd med Sverige. De hälsade den därför med tillfredsställelse.
Venstremajoriteten avvisade den däremot. Den höll fast vid att konsulatfrågan måste
behandlas enbart av norska myndigheter och oberoende av andra från svensk sida resta
spörsmål (Sars 1909:114 f.; Gjerløw 1935:110 f.).

I Sverige var förhållandet omvänt. ”Brodershanden” fick stöd av liberala kretsar i
andra kammaren. Däremot förkastades den av grupper som stod förstakammarhögern
nära. Regeringens förslag innebar likställighet endast i fråga om rättigheter, förklarade
opponenterna. Men för att gå med på gemensam utrikesminister, svensk eller norsk
man, måste Sverige enligt ett program som första kammarens konservativa majoritets-
parti antog fordra ej blott att diplomatins och konsulatväsendets enhet bevarades utan
framför allt att Norge åtog sig proportionellt sett lika stora skyldigheter som Sverige i
fråga om anslag till kungahus, utrikesstyrelse och gemensamt försvar. Vidare borde
kungens maktbefogenheter bli lika omfattande i Norge som i Sverige. Unionella
ämbetsmän och medlemmar av den ministeriella konseljen borde därför inte kunna
ställas till parlamentariskt ansvar inför Stortinget utan ansvara inför monarken. Kungen
borde dessutom få absolut vetorätt i norska grundlagsfrågor samt rätt att upplösa Stor-
tinget (Hadenius 1964:169 f., även 144, 178). Så utmanande antiparlamentariskt var
majoritetspartiets program att det sannolikt inte kunde förverkligas på annat sätt än
genom en svensk, krigisk aktion (Hadenius 1964:171, 81 f., 69 f.).

”Brodershanden” avslöjade således att norska högern och mera liberala eller vänster-
orienterade krafter i Sverige stod varandra så nära beträffande innehållet i en reform att
de i formfrågan kunde enas kring en förhandlingslinje. Den svenska ultrahögern och
norska vänstern stödde däremot, var och en i sin riktning, så omvälvande program att
de avvisade samtal och överläggningar. Enda möjligheten för dem tycktes vara ensidig
aktion. Denna märkliga konstellation, där en samförståndsinriktad, förhandlingsbenägen
svensk vänster och norsk höger bildade front mot en konfliktinriktad, handla-själv-
orienterad svensk höger och norsk vänster, skulle sedan komma att prägla unionsstri-
derna ända fram till Norges secession den 7 juni 1905 (Vedung 1990).

Venstres andra aktionsförsök och dess följder

I april 1893 gjorde Venstre ett andra aktionsförsök. Den här gången lyckades monarken
förmå høireledaren Emil Stang att ställa sig i spetsen för en ny regering. Därmed hade
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den Steenska aktionspolitiken åtminstone temporärt lidit ett uppenbart nederlag (Sars
1909:118 f.; Gjerløw 1935:113 f.; Hadenius 1964:104 f.).

Under den följande tvåårsperioden utnyttjade Venstre, som ju fortfarande hade abso-
lut majoritet i Stortinget, alla tänkbara metoder för att komma den förhatliga ”svenska
underregeringen” till livs. Stang och hans kolleger klamrade sig dock fast vid taburet-
terna i avvaktan på valet 1894 (Sars 1909:129–142; Gjerløw 1935:119–144). Då
Venstre trots vissa bakslag lyckades behålla en hårfin absolut majoritet, begärde ministä-
ren att få avgå. Kungen tog då på nytt kontakt med Venstres ledande män. En hård
press från regering och riksdag i Sverige, som höll fast vid att konsulat- och utrikesfrå-
gorna måste behandlas gemensamt, kringskar monarkens möjligheter att finna en kom-
promiss. Regeringskrisen drog ut på tiden. Nervositeten steg. 

Den svenska statsledningen beslöt tillgripa den extraordinära åtgärden att samman-
kalla riksdagens särskilda deputerade, gemenligen kallade hemliga utskottet. Riksdagen sade
upp mellanrikslagen om tullfri handel mellan länderna. Den antog också ett stramt utta-
lande om behovet av en skyndsam och fullständig revision av föreningsstatuterna. Det
åtföljdes av en drastisk höjning av krigskreditiven. Det föreföll inte otänkbart att man från
svensk sida förberedde en ”aktion” av svensk ultrahögermodell (Sars 1909:142–157;
Gjerløw 1935:156–177, 182 f.; Hadenius 1964:198–252).

Den hotfulla svenska attityden spred oro och osäkerhet i venstreleden. Drygt hälften
av stortingsgruppens medlemmar övergav i realiteten partiets gamla ståndpunkt i form-
och sakfrågorna. Tillsammans med Høire och De moderate gjorde partimajoriteten ett
uttalande, som kunde tolkas så att de förordade underhandlingar om både konsulat- och
utrikesfrågorna med sikte på egna institutioner men inom en bevarad gemenskap.
Reträtten från aktion på enbart konsulatfrågan tycktes uppenbar (Heiberg 1906:81; Sars
1909:156–163; Gjerløw 1935:178ff, 186 f.).

1895 års unionskommitté

Venstres mjukare hållning banade väg för 1895 års svensk-norska unionskommitté, som
fullbordade sitt arbete 1898. Ej mindre än fyra olika yttranden lades fram. De norska
høiremännen och de moderatkonservativa svenskarna hade enats om gemensam utri-
kesminister, svensk eller norsk man, ansvarig inför en gemensam riksrätt, vidare gemen-
sam diplomati och samfälld behandling av de diplomatiska ärendena i sammansatt
statsråd. Härutöver förespråkade svenskarna gemensamt konsulatväsen, vilket represen-
tanterna för Høire satte sig emot. De två återstående svenskarna, som tillhörde första
kammarens ultrakonservativa majoritetsparti, gick på en ännu hårdare linje och före-
slog, förutom det nyss nämnda, att kungens vetorätt i grundlagsfrågor skulle bli uttryck-
ligen erkänd. De tre norska venstreledamöterna anbefallde däremot egen norsk
24



I. Unionsupplösningens förhistoria
utrikesminister, norsk diplomati och norskt konsulatväsen (Sars 1909:170 f.; Gjerløw
1935:207 f.; Hadenius 1964:323–333).

Den av mera moderata krafter i Sverige föreslagna vägen, gemensamma överlägg-
ningar på basis av sammankoppling av konsulat- och utrikesfrågorna, hade alltså visat sig
totalt oframkomlig.

Hemliga utskottet (officiellt: särskilda deputerade) 1895 med kung Oscar II närmast i
bild. Till höger om honom sitter kronprins Gustaf, och sedan syns statsminister Erik
Gustaf Boström, Gustaf Sparre, Patric Reuterswärd, Rudolph Abelin, Fredrik Östberg
och Otto Höglund. Till vänster om kungen sitter närmast prins Carl och sedan utri-
kesminister Carl  Lewenhaupt, Oscar Björnstjerna, Oscar Alin, Christian Lundeberg,
Olof Jonsson i Hov, Olof Melin, Anders Danielson och Anders Persson i  Mörarp.
Längst ner vid bordsändan skymtar sekreterarna August Gyldenstolpe och Eric
Trolle. Teckning av P. Hedman. (Stockholms stadsmuseum).

Norska gränsfästningar och 1902 års konsulatkommitté

Under de närmast följande åren befann sig konsulatfrågan i ett dödläge, som tycktes
hart när omöjligt att bryta. Venstreministärens beslut år 1901 att på försvarsminister Ge-
org Stangs bestämda inrådan anlägga en rad nya befästningar längs gränsen mot Sverige
vittnade dock om att den förberedde en ny aktion. 

På hösten samma år gjorde emellertid den svenska regeringen, genom den nye utri-
kesministern Alfred Lagerheims förmedling, ett högst oväntat utspel. Den inbjöd till
tekniskt administrativa överläggningar om enbart konsulatfrågan. Med någon tvekan
accepterade det norska statsrådet anbudet. I januari 1902 kunde man tillsätta en gemen-
sam kommitté. Därmed hade en svensk regering för första gången gått med på en
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svensk-norsk utredning rörande endast konsulatfrågan. Denna ståndpunkt stod i klar
motsättning till den sammankoppling av konsulat- och utrikesärendena, som man
envetet hållit fast vid under 1890-talet (Weibull 1962:41 f., 50 f.; Sars 1909:173–190;
Gjerløw 1935:222 f.).

Redan i juli 1902 kunde kommittén presentera ett betänkande. Några tekniska hin-
der för att upprätta två fristående konsulatväsen med bibehållen gemensam utrikessty-
relse hade den inte kunnat upptäcka. Utlåtandet var enhälligt. Mot bakgrund av 1895
års splittrade unionskommitté med dess fyra olika förslag framstod konsulatkommitténs
insats som en stor framgång för de förhandlingsvänliga.

Men enhälligheten gällde endast den tekniska sidan av saken. I den löpande texten
redovisade man meningsskiljaktigheter rörande centrala politiska spörsmål om utrikes-
ministerns och diplomatins förhållande till särkonsulerna (Weibull 1962:41 f., 50–67).

Kommunikén

Konsulatkommitténs betänkande följdes heller inte omedelbart av någon inbjudan till
egentliga överläggningar. Först efter ett halvår inleddes diskussioner mellan represen-
tanter för de svenska och norska regeringarna. Efter segslitna förhandlingar kunde man
i mars 1903 offentliggöra en preliminär överenskommelse, den s.k. kommunikén. Däri
rekommenderades båda länderna att organisera egna konsulatväsen. Vartdera rikets
konsuler skulle höra under ”den myndighet i hemlandet, som detta för sin del bestäm-
mer”. Man hade även diskuterat de rent politiska villkor som man från svensk sida ställ-
de för att gå med på en lösning av konsulatfrågan efter de norska linjerna. Därvid hade
man ofrånkomligt kommit in på vad som från svensk sida ända sedan ”brodershanden”
1893 varit en centralpunkt i sakfrågan: konsulernas relationer till utrikesministern och
beskickningarna. 

Efter många omredigeringar hade de kommitterade slutligen enats om följande
semantiskt slipade formulering: ”I det vi svenske och norske underhandlare sålunda
varit hänvisade att söka åstadkomma ett sådant ordnande av konsulatfrågan, som lämnar
status quo i avseende å ministerns för utrikesärendena och beskickningarnes ställning
orubbad, hava vi enats om, att förhållandet mellan ministern och diplomatien å den ena
sidan samt de särskilda konsulatväsendena å den andra bör regleras genom likalydande
lagar, som icke ensidigt kunna förändras” (Weibull 1962:93 f., cit. s. 95).

Redan från första stund tolkades emellertid den utstuderat avfattade kommunikén på
olika sätt i de båda länderna. I Sverige ansåg bland andra de båda huvudförhandlarna
Erik Gustaf Boström och Alfred Lagerheim att de likalydande lagarna band norrmän-
nen vid den existerande gemensamma utrikesrepresentationen under svensk ledning
intill dess denna efter förhandling och ömsesidiga beslut ersattes av en annan ordning. I
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Norge ansågs däremot status quo-punkten inte syfta på den nuvarande faktiska ord-
ningen för handläggning av utrikesärendena. Dess innebörd var tvärtom att vardera par-
ten fick behålla sin åsikt om problemet rörande utrikesförvaltningens organisation. Den
innebar alltså inte något uppgivande av Norges möjlighet att på egen hand upprätta
egen utrikesminister. De beslutade likalydande lagarna hade som följd härav bindande
kraft endast så länge den bestående gemensamma utrikesstyrelsen existerade. Om det
senare förhållandet ändrades, t.ex. genom ett ensidigt norskt beslut, upphävdes också de
likalydande lagarna (Weibull 1962:96 f., 177 f.).

Samlingspartiet och ”bare forhandling”

Inför stortingsvalen på hösten 1903 stod Venstre splittrat i sin inställning till kommuni-
kén och den fortsatta förhandlingspolitiken. En falang, anförd av den bergensiske
skeppsredaren Christian Michelsen, förenade sig med Høire och De moderate. I valstri-
den gick de tre grupperingarna fram under beteckningen Samlingspartiet. Man krävde
att den svenska förhandlingsviljan skulle mötas med större uppriktig medgörlighet än
den sittande radikala regeringen ansågs ha gjort. Den första punkten på programmet
innehöll yrkande på ett eget norskt konsulatväsen med det förbehållet att utskiftningen
måste ske genom förhandling med Sverige. Återstoden av Venstre gick fram under
samma paroll i principfrågan men krävde att avgörandet under alla omständigheter
skulle falla under följande stortingsperiod. Partiet höll alltså dörren öppen för aktion.

Utgången blev en klar framgång för Samlingspartiet och förhandlingspolitiken.
Venstre led sitt första rejäla nederlag sedan 1880-talet. Med stöd av en absolut majoritet
i tinget kunde Høires ledare Francis Hagerup bilda regering. Med ljusare förhoppningar
än någonsin gick man från norsk sida vidare till förhandling om de likalydande lagarnas
utformning (Sars 1909:190–208; Weibull 1962:200 f.; Danielsen 1961–1962:303 f.).

Boströms grunder

Inom den svenska regeringen uppstod snart oenighet om hur långt man skulle gå norr-
männen till mötes. Det var i den klassiska sakfrågan, de fristående konsulernas förhållan-
de till utrikesstyrelsen, som motsättningarna kom i dagen. Främst gällde det huruvida
utrikesministern borde ha rätt att avskeda en konsul eller ej. Lagerheim, som var mest
tillmötesgående mot norrmännen, tvingades i november begära avsked. Trots detta
kunde någon enighet inte uppnås. Problemet löstes genom att man lät utarbeta två för-
slag. Först lades det mest restriktiva, statsminister Boströms s.k. grunder, fram för norr-
männen. Häri krävdes som förutsättning för en uppdelning av konsulatväsendet bl.a. att
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utrikesministern fick rätt att meddela konsulerna direkta föreskrifter samt befogenhet att
begära komprometterade konsulers avsättning.

Med stor bestämdhet avvisade den norska regeringen Boströms grunder. Den kunde
omöjligen tolerera att den svenske utrikesministern i svenskt statsråd hade möjlighet att
avsätta en norsk konsulattjänsteman. Det ”vilde påtrykke Norge et lydrigestempel”,
hävdade den med återhållen indignation (Hagerup 1951:12). Senare förkastade den
även det andra, från norsk synpunkt mera moderata svenska regeringsförslaget. Den
svenska statsledningens försök att koppla samman utrikesstyrelsens enhet med upprät-
tandet av ett eget norskt konsulatväsen hade därmed misslyckats. Ingenting kunde nu
längre hindra förhandlingarna från att stranda. I början av februari 1905 fick förhand-
lingspolitikens nya fiasko en officiell bekräftelse (Weibull 1962:225 f.).

Enig norsk uppslutning bakom aktion på konsulatfrågan

Konsulatförhandlingarnas definitiva sammanbrott väckte en oerhörd uppståndelse i
Norge. Med förtrytelse hävdade politiker och pressmän ur alla läger att den svenska re-
geringen, enkannerligen Boström, brutit sitt löfte i kommunikén om att upprätta en se-
parat norsk konsulatinstitution. Störst var besvikelsen på högerhåll. Där hade man ju
alltid varit samförståndsinriktad och satt sin lit till förhandlingar. Men aldrig någonsin
hade man närt så ljusa förhoppningar om en positiv utgång som nu. I mera radikala
kretsar blandades indignationen med lättnad och spirande förväntningar. Skulle Bo-
ström gå i land med vad ingen venstreman hittills klarat av: att driva Høire över på
Skarneslinjen, aktionslinjen? I så fall ”ville vi nok en gang reise ham en bautasten på
Dovrefjell”, profeterade en framskjuten politiker i sin dagbok (Schøning 1950:285).

Vilka åtgärder borde då Norge vidta som svar på de Boströmska ”lydrikespunk-
terna”? Fram till omkring mitten av februari dominerade alltjämt den primära motsätt-
ningen i formfrågan. Den avgörande vattendelaren gick sålunda mellan dem som krävde
någon sorts ensidig norsk aktion på konsulatspörsmålet och dem som önskade förhandla
med Sverige, antingen direkt om upplösning eller om revision av unionsbestämmel-
serna med tudelning som mer eller mindre klart uttalat alternativ.

I sitt meddelande till Stortinget den 8 februari om att förhandlingarna strandat utta-
lade sig statsminister Hagerup påtagligt avvaktande i formfrågan. Han nöjde sig med att
inbjuda Stortinget till gemensamma överläggningar om ställningen. Därigenom hoppa-
des han uppnå ”det eftertryk, som ligger i at nationen skrider frem i samlet fylking”
(Heiberg 1906:2; Hagerup 1951:70).

De undvikande formuleringarna skulle kunna tyda på att regeringen inte var helt
enig om vilken unionspolitik man borde slå in på. Bevarat källmaterial bekräftar den
misstanken.
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Redan när man kring årsskiftet dryftat tänkbara unionspolitiska alternativ framkom
vissa meningsmotsättningar. Benjamin Vogt, som Hagerup dittills betraktat som en
lämplig arvtagare till statsministervärdigheten (Hagerup 1951:37), står inte alls främ-
mande för tanken att helt överge förhandlingslinjen och godta ensidig norsk aktion på
konsulatsaken. Aktionen bör då drivas enligt långa laglinjen, dvs. Stortinget beslutar om
en anordning med egna konsuler i form av en lag, som sedan föreläggs kungen för
sanktion. Om denne vägrar, får man utnyttja grundlagens § 79. Häri stadgas att ett stor-
tingsbeslut kan bli lag mot kungens vilja, om det i oförändrat skick antas på nytt av två
storting som framgått ur två på varandra omedelbart följande ordinarie nyval. Om man
betänker att stortingsval måste anordnas på sensommaren 1906 och 1909 och att de nya
stortingen måste samlas i mitten av oktober efter varje val, skulle en lag som folkrepre-
sentationen ger sin anslutning till år 1905 gå igenom mot kungens veto tidigast i okto-
ber 1909 (Hagerup 1951:17 f.; Schøning 1950:276).

Så småningom börjar även Christian Michelsen bli lyhörd för aktionstaktiken
(Hagerup 1951:33 f.; Schøning 1950:384). När statsminister Hagerup föredrar reger-
ingsuttalandet i Stortinget den 8 februari, är sprickan inom regeringen fullt påtaglig.
Majoriteten förhåller sig avvaktande men sympatiserar med någon form av nya för-
handlingar. Minoriteten, dit förutom Michelsen och Vogt även en tredje person, Jakob
Schøning, bör räknas, är däremot inställd på aktion.1

Under statsrådssammanträdena den 11 och 14 februari vidgar sig sprickan till ett
svalg, som inte längre kan överbryggas och hållas hemligt (Hagerup 1951:77 f.; Schø-
ning 1950:299). Regeringen rämnar i två halvor. Hagerup, stödd av Sigurd Ibsen och
tre andra statsråd, förordar i första hand förhandlingar om en revision av unionsbestäm-
melserna. Skulle de misslyckas, bör Norge vara berett att upphäva riksakten. Därmed
vore sammanslutningen förvandlad till vad den är enligt grundloven, en personalunion.
Av gemensamheten skulle endast det Bernadotteska kungahuset återstå.2

Mot detta hävdar Vogt, Michelsen och Schøning samt så småningom ytterligare två
ministrar, att man omedelbart bör gå till aktion på konsulatfrågan. Inom denna grupp
av aktionsförsvarare framträder emellertid nya meningsskiljaktigheter, som kan benäm-
nas sekundära motsättningar i formfrågan. Därmed avses olika uppfattningar om vilken
sorts aktion som bör väljas. De kan sägas dominera norsk unionsdebatt från ungefär
mitten av februari fram till början av mars. Vogt och de två nyomvända statsråden
anbefaller långa laglinjen. Michelsen och Schøning rekommenderar däremot ”att sagen

1Schøning beslutade sig enligt dagboken för aktion den 1/2 (Schøning 1950:290 f., se även 275, 283, 285 och 
298 f.).

2Hagerup 1951:88 f., 77 f.; Mellbye, Dagbog 1904–05, 11/2. Denna inställning delas av Sigurd Ibsen med den 
nyansen, att han inte önskar några nya förhandlingar utan vill lägga fram de norska revisionskraven till principi-
ellt antagande eller förkastande. Se Castberg 1953:236 och Ibsen 1905.
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søges gjennemført ved beslutning af norske statsmyndigheder”.1 Denna besluts- eller
bevillningsväg är ingenting annat än Venstres gamla aktionstaktik från 1890-talet. Enligt
dess förespråkare fordras ingen lag för att upprätta ett norskt konsulatväsen. Gällande
konsulatlagar behöver varken förändras eller kompletteras på någon enda punkt. Det
enda som krävs är att Stortinget i form av vanligt beslut i plenum beviljar anslag till en
egen konsulär organisation. Därmed undviker man frågan om kungamaktens, i varje fall
enligt grundlagens bokstav, suspensiva lagveto. Ett bevillningsbeslut har kungen inte
ens någon formell rätt att sätta sig emot, eftersom han saknar veto i skatteärenden. Väl-
jer man beslutslinjen måste avgörandet falla omedelbart, utan procedurer och årslång
väntan (Castberg 1953:226).

Den 6 februari hade Stortingets venstreförening börjat diskutera den unionspolitiska
ställningen. Man hade varit överens om att gå till aktion på konsulatfrågan men något
oenig om vilken linje som skulle väljas. Enligt samtida dagboksanteckningar hade
enstaka personer med gruppledaren Carl Berner i spetsen anbefallt laglinjen.2 Men
denna grupp hade fått stryka på foten. Efter hård press från Johan Castberg, Wollert
Konow, Harald Bothner och andra på partiets radikala flygel hade venstreföreningen
med alla röster utom två enats om den beprövade beslutslinjen. Beslut under denna ses-
sion, dvs. under våren 1905, och verkställelse under kommande budgettermin, dvs.
före den 1 april 1906, blev venstreföreningens paroll. Till denna uppfattning slöt sig
även de fyra socialdemokraterna.3

De tre grupperingar som gick under namnet Samlingspartiet och som dominerades
av Høire hade hållit flera gemensamma möten mellan den 4 och den 14 februari. Ett
övervägande flertal hade så småningom kastat den hävdvunna förhandlingspolitiken
över bord och gått över till handlingslinjen. Den 14 februari, sedan regeringen annon-
serat sin splittring, hade mötet mot tre röster och ett tiotal nedlagda accepterat ett utta-
lande för aktion. Merparten av Høire hade därmed övergett sin ledare och statsminister.
Efter fjorton års bitter kamp hade partiets majoritet i princip kapitulerat för Venstres
aktionstrategi. Vilken handlingslinje som borde väljas hade man dock inte tagit ställning
till.4

För att råda bot på den oenighet som fortfarande rådde tillsatte Stortinget den 21
februari ett specialutskott eller, som det hette i Norge, en specialkommitté. Dess överlägg-

1Hagerup 1951:89 f. och Schøning 1950:297 f. samt Mellbye 1905: 11/2. Oscar Strugstad och Birger Kildal slu-
ter sig enligt Hagerups dagbok till laglinjen den 14/2 (Hagerup 1951:86, 79; se även Schøning 1950:300, 302). 
Michelsen är enligt Castbergs dagböcker inne på bevillningslinjen den 2/2 (Castberg 1953:186; Schøning 
1950:290, 1/2).

2Castberg 1953:192 f.; Bothner 1987: 13/2; Bryggesaa, Dagbok 1903–1905, 6/2.
3Castberg, 1953:193 och Bothner 1987: 13/2. Stortinget hade såväl vår- som höstsessioner. Budgetåret löpte 
från den 1 april till den 31 mars. Se Danielsen 1964:98.

4Pedersen 1905: 4/2, 6/2, 7/2, 11/2; se även Hagerup 1951:92 och Castberg 1953:200.
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ningar kom att domineras av sekundära motsättningar om olika linjer för aktion.1 Det faktum
att de tre regeringspartiernas majoritet hade accepterat aktionstanken ledde således inte
automatiskt till uppslutning bakom den speciella aktionslinje som Venstre bundit sig
för. Deras representanter kom i stället att stödja ett förslag som ursprungligen fördes
fram av De moderates ledare, Aasmund Vinje. Det byggde på laglinjen och gick ut på
att en konsulatlag skulle antas av Stortinget och träda i kraft ”1:ste april neste år”. Vinje
ville inte finna sig i någon sanktionsvägran från kungens sida, men samtidigt höll hans
förslag genom formuleringen ”neste år” i stället för exempelvis ”1906” vägen öppen för
en sådan vägran och en utveckling enligt grundlovens § 79.2

Stortingets specialkommitté rådslår i lagtingssalen. Efter konsulatförhandlingarnas officiella
sammanbrott den 7 februari 1905 gled det politiska initiativet i Norge över från regeringen till
ett särskilt tillsatt specialutskott i Stortinget. Det var i detta utskott som partierna den 6 mars
enade sig om ”hurtig aktion” på konsulatfrågan. Foto: Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen.
(Billedsamlingen, Nasjonalbiblioteket i Oslo).

Under dessa dagar i slutet av februari och början av mars går den norska unionsdiskus-
sionen in i ett avgörande skede. Den ena uppseendeväckande händelsen följer på den
andra. Den 28 februari bryter sig aktivisterna Michelsen och Schøning ut ur regering-
en. Följande dag avgår de återstående statsråden. Den stora förhandlingsministären av år
1903 har därmed fallit sönder.

Vid samma tidpunkt uppmanar kronprins Gustaf, som på grund av faderns, kung
Oscars, bräckliga hälsa övertagit regentskapet, Stortingets specialkommitté att inleda

1Blott under första sammanträdet den 22/2 samt den 27/2 blev den primära motsättningen föremål för diskus-
sion, se Castberg 1953:208 f., 230.

2Castberg 1953:211–213, 221–243, (cit. s. 241); se även Bjørnaali 1905: 2/3.
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nya förhandlingar med Sverige. I formfrågan tar han bestämt ställning mot alla norska
planer på ensidig aktion. Konsulatsaken angår båda rikena och bör behandlas av Sverige
och Norge gemensamt i sammansatt statsråd, hävdar han. Kungamakten har aldrig ställt
sig i vägen för att Norge får sitt eget konsulatväsen. Den enda betingelsen för uppfyllel-
sen av detta önskemål är att förhållandet till den gemensamma utrikesstyrelsen ordnas
”paa en for unionen betryggende maade”. Några närmare upplysningar angående detal-
jerna i en sådan uppgörelse, särskilt rörande utrikesministerns ställning, lämnar kron-
prinsen emellertid inte.1

Samlingsministären Christian Michelsen hade bildats den 11 mars med aktion
på konsulatfrågan som enda programpunkt. Den 7 juni tog denna regering
emot uppdraget att tills vidare fungera som norsk regering och utöva den av
kungen tilllagda myndigheten i överensstämmelse med grundlov och gällande
lagar. Ur Hvar 8 Dag, 19 mars 1905.

1Heiberg 1906:29 f. Kronprinsens uttalande återgivet i faksimil i Hildebrand 1945:282.
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Men medlemmarna av specialkommittén fortsätter sina diskussioner om olika aktions-
vägar utan att fästa något allvarligt avseende vid regentens avvisande hållning.1 Den
6 mars läggs slutligen grundstenen för en norsk samling. Man gör en kompromiss mel-
lan Venstres beslutslinje och den av Vinje lanserade korta laglinjen. Den senare bildar
grundvalen. Under innevarande session skall Stortinget anta en lag om egen norsk kon-
sulatapparat. Senast den 1 april 1906 bör lagen träda i kraft. Medel till ett eget konsulat-
väsen skall beviljas av innevarande storting.2

Dateringen visar hur oerhört omsorgsfullt man gått till väga. Genom att skriva ut
årtalet 1906 har Venstre fått igenom sitt krav på klart avståndstagande från långa laglin-
jen. Man visar att man inte tänker tolerera att kungen lägger in suspensivt veto. Skriv-
ningen ”senast den 1 april 1906” och inte exempelvis ”före den 1 april 1906” har
kommit till för att tillfredsställa høirepolitikerna. Det norska budgetåret har börjat just
den 1 april. Om man stannat för formuleringen ”före den 1 april 1906” skulle lagen ha
måst träda i kraft senast den 31 mars 1906. Av budgettekniska skäl skulle Stortinget då
ha tvingats fatta bevillningsbeslutet redan under innevarande stortingssession. Lag- och
budgetbeslut skulle i praktiken ha kommit ungefär samtidigt. Sattes däremot tidpunk-
ten till senast den 1 april 1906, hade man en teoretisk möjlighet att låta verkställigheten
komma en dag in på det nya budgetåret. Då kunde bevillningsfrågan sparas till höstens
storting. Härigenom fick man en möjlighet att undvika en samlad kris på båda frågorna
samtidigt, vilket borde göra det lättare för kungen och Sverige att godta aktionen.

Den 11 mars utnämns Christian Michelsen till chef för en nationell samlingsministär.
Mången venstremans dröm har därmed gått i uppfyllelse. Høire och De moderate har
slutit upp bakom en aktivistisk politik. Kronprins Gustafs enträgna vädjan om förhand-
ling har förklingat ohörd.

Riksdagens särskilda deputerade

Under det att ovädersmolnen skockat sig över fjällen i väster, har man i Sverige börjat
resa krav på ett samlat uppträdande för att om möjligt besvärja stormen. Halvannan må-
nad har förflutit sedan konsulatförhandlingarna brutit samman, men fortfarande har
riksdagen inte yttrat ett ord om händelsen. När kronprins Gustaf återvänder till Stock-
holm efter vistelsen i den norska huvudstaden, stannar han inför den ovanliga åtgärden
att, precis som 1895, sammankalla riksdagens särskilda deputerade. Arbetet inleds med
att kronprinsen deklarerar sin personliga åsikt i bl.a. formfrågan. Att norrmännen enat
sig om aktion enligt korta laglinjen har inte fått honom att ändra mening. Saken angår

1Castberg 1953:243, 244 f. ”De fleste trakk paa smilebaandet ad den kongelige formaning”, berättar Special-
kommitténs sekreterare Adolf Pedersen i sina minnen den 1/3 (Pedersen 1905).

2Castberg 1953:251 f. och Heiberg 1906:32 f.
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även Sverige och kommer aldrig att få hans godkännande i enbart norskt statsråd (Wei-
bull 1960:220).

Efter två veckors ansträngningar nödgas de deputerade ge upp hoppet om att komma
fram till en gemensam ståndpunkt. Man lägger fram två skilda förslag. Majoriteten, som
består av samtliga delegater från första kammarens majoritetsparti inklusive dess ledare
Christian Lundeberg, den ende minoritetspartisten samt två lantmannapartister från
andra kammaren, förordar unionsfrågans lösning ”på bredare basis”. Deklarationen
mynnar ut i ett förord för ”vänskaplig och fri förhandling” på grundval av full likställig-
het mellan de bägge rikena och utan annan begränsning än att ”gemensamheten i fråga
om utrikesärendenas handhavande och vård upprätthålles”. Det för dagen viktigaste
spörsmålet, om regeringen Michelsen skall få genomföra sin konsulataktion eller ej,
berörs inte explicit i majoritetsuttalandet. Tystnaden kan endast tolkas så, att konsulat-
frågan inkluderas i de kommande förhandlingarna. Hemliga utskottets flertal har ej
kunnat acceptera den i Norge nära nog enhälligt omfattade korta laglinjen.

Minoritetsgruppen, som omfattar den tredje lantmannapartisten och de tre liberalerna
delegaterna med Karl Staaff i spetsen, redovisar en annan syn på konsulataktionen. Uni-
onens framtid skulle ha tett sig långt ljusare om Stortingets beslut i konsulatfrågan kun-
nat erhålla sanktion, framhåller den i sitt yttrande. Men kronprinsen kommer med all
sannolikhet att vägra sanktion. Därför måste ”hela unionsfrågan” bringas in på ett annat
plan genom nya förhandlingar ”på bred bas”. Av allt att döma inbegriper minoriteten
därmed även konsulatärendet i de önskade överläggningarna. Däremot erbjuder inte
programmet med gemensam utrikesminister i dittills fastslagen form den absolut enda
möjligheten till unionsfrågans lösning. Man kan nöja sig med att upprätthålla ”den
gemensamhet i utrikesärendenas vård, som efter noggrann prövning finnes nödvändig
för bevarande av utrikespolitikens enhetlighet”. Vid förhandlingarna bör man från
ömse sidor ”utan ensidigt fasthållande vid förut intagna ståndpunkter sträva att finna en
utväg till frågans lösning, vilken kan tillfredsställa båda länderna” (Weibull 1960:221 f.,
224 f.).

Att utifrån själva aktstycket klargöra vad Karl Staaff och hans meningsfränder kan ha
åsyftat mera i detalj är naturligtvis svårt. Troligen är det den s.k. unionskanslerslinjen de
haft i åtanke. Den gick ut på en gemensam unionskansler för de egentliga utrikesären-
dena och var sin utrikesminister och var sitt departement för konsulat-, handels- och
sjöfartsfrågor.1 En uppmjukning av den klassiska formen gemensam utrikesminister,
svensk eller norsk man, tycks minoritetens yttrande under alla omständigheter innebära.

1För en mera grundlig analys av unionskanslersprogrammet, se Vedung 1971:206 f.
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Kronprinsen regentens erbjudande om nya förhandlingar

Den stora frågan är nu om kronprinsen skall låta sig påverkas av denna mjukare hållning
i utrikesministerfrågan. Den 5 april lämnar han sitt svar. Helt tycks han ha anammat de-
puterademajoritetens mening. Han uppmanar de förenade rikenas statsråd att ”omedel-
bart” uppta förhandlingar angående ”en ny ordning av alla unionella angelägenheter”
på grundval av full likställighet mellan länderna. ”Den väg, som jag anser man bör välja
[...] är denna: gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man, ansvarig inför bägge
rikena eller inför en gemensam institution, särskilt konsulatväsen för vartdera riket,
dock så, att konsulerna i allt vad som angår förhållandet till främmande makter böra stå
under utrikesministerns ledning och kontroll.” Klarare än utskottsmajoriteten har re-
genten därmed inneslutit konsulatspörsmålet i den kommande allmänna uppgörelsen.
Han har också preciserat majoritetens tal om gemensam utrikesstyrelse till gemensam
utrikesminister, svensk eller norsk man. Han har t.o.m. tagit upp den gamla tanken på
utrikesministerns ansvarighet inför en gemensam institution. I allt detta anknyter kron-
prinsen närmast till ”brodershanden” av år 1893.

Men i den sista delen av sitt anförande låter tronföljaren andra tongångar ljuda, ton-
gångar som i realiteten ger hans deklaration en något annan innebörd. Han förklarar sig
beredd att allvarligt överväga ”en annan form” för ordnandet av de unionella angelä-
genheterna, dock ”alltid med bibehållande av gemensamheten i utrikesärendenas hand-
havande och vård, som är ett oeftergivligt villkor för unionens bestånd”. Hur denna
mening skall uppfattas är inte helt klart. Tydligen mjukar den dock upp kravet på den
gemensamme utrikesministern. En rimlig tolkning är, att ”en annan form” syftar på
unionskanslerslinjen.1 Troligen har kronprinsen med denna skrivning velat ta hänsyn
till utskottsminoritetens ståndpunkt. Därmed har han i unionens elfte timme åstadkom-
mit en märklig kompromiss. Den vilja till eftergift i utrikesministerfrågan som ”en
annan form” måste anses innebära är nämligen något fullständigt nytt för officiell kung-
lig unionspolitik (Nordlund 1905:72 f.).

I den vetenskapliga litteraturen dominerar uppfattningen, att detta sista försök från
kungamaktens sida att överbrygga motsättningarna inom den svensk-norska unionen
inte innehållit några nya utfästelser utöver dem som framförts redan på 1890-talet. Axel
Brusewitz har i sin skrift Hemliga utskottet i 1809 års författning (1933:105 f.) observerat,
att ”en annan form” vittnar om en mildring av kravet på gemensam utrikesminister.
Han har emellertid inte satt in sin tolkning i något större unionellt sammanhang. Det
har fallit utanför ramen för hans undersökning. I motsats till Brusewitz har senare fors-
kare helt förbisett innebörden i de tre citerade orden. Arne Wåhlstrand (1941:5) har
därför felaktigt kunnat karakterisera uttalandet som ”ingenting annat än det svenska

1Så framställs saken någon månad senare av Karl Staaff i ”The Grounds of Sweden's Protest” (Staaff 1905:292).
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programmet från 1890-talet modifierat genom förslaget om skilda konsulatväsen”. Ej
heller Jörgen Weibull har i sin studie Kronprins Gustaf inför unionsupplösningen 1905
(1960:204 f.) noterat att ”en annan form” innebär en uppluckring av den gamla for-
meln gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man. Tronföljarens ståndpunkt
överensstämmer ”nära”, skriver Weibull, med den ”som svenska regeringen intagit
sedan 1890-talet och som från svensk sida kom till uttryck redan i 1895 års unionskom-
mitté”. I avseende på utrikesärendenas handläggning stämmer det nu alltså inte. Inte
ens beträffande konsulatfrågan är parallellen riktig. 1895 års svenska unionskommitte-
rade höll fast vid gemensamt konsulatväsen, medan kronprins Gustaf i april 1905 före-
drog särskilda konsulatorganisationer. På grund av att han förbisett uttrycket ”en annan
form” har Weibull heller inte observerat deklarationens karaktär av kompromiss.
Regenten valde, skriver han, att ”i allt väsentligt följa hemliga utskottets konservativa
majoritet, ej dess liberala reservanter”. Att Weibull inte observerat det försonliga draget
i kronprinsens uppmaning försvagar något hans tes, att den inte kan betraktas ”som ett
allvarligt menat försök att skapa en ny grundval för förhandlingar mellan Sverige och
Norge”.

Riksdagens anslutning till kronprinsens uttalande

Inför det senaste kungliga schackdraget kunde riksdagen ej längre förhålla sig passiv.
Motioner väcktes i båda kamrarna med krav på anslutning till regentens förklaring (FK
1905, mot. 52; AK 1905, mot. 284). Redan innan kamrarna hunnit utskottsbehandla
motionerna avlämnade emellertid norrmännen sitt svar på regentens förhandlingsinvit.
I sammansatt statsråd den 25 april nödgades man konstatera att oenigheten i formfrågan
var ohjälplig. De norska regeringsmedlemmarna kunde inte acceptera sina svenska kol-
legers åsikt, att konsulatfrågan var unionell och måste avgöras av båda länderna gemen-
samt. Först sedan konsulatlagen ensidigt genomförts kunde enligt deras uppfattning nya
förhandlingar med Sverige komma till stånd.

Det var mot bakgrund av denna öppet demonstrerade oenighet i formfrågan, som
utskottsutlåtandena undertecknades och remitterades till kamrarna (Bih. 1905:8:2, FK:s
TillfU utl. 10; AK:s TillfU utl. 27). I princip instämde båda utskotten i kronprinsens
programuttalande av den 5 april. Motiveringarna var dock olika. Andrakammarutlåtan-
det hävdade att kronprinsen velat ha förhandlingar ”beträffande de unionella angelä-
genheterna”. Kronprinsen själv hade dock använt frasen ”alla unionella ange-
lägenheter”. Utelämnandet av ordet ”alla” skedde nog inte av en slump. Utskottsleda-
möterna ville säkerligen undvika ord som kunde tydas så att även konsulatfrågan inbe-
greps i de nya förhandlingarna. Nu måste deras formulering tolkas så, att inga hinder
lades i vägen för norsk konsulataktion. 
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I utrikesministerfrågan refererade utskottet andrakammarmotionen, som utelämnade
kronprinsens distinkta yttrande om en ”gemensam utrikesminister, svensk eller norsk
man”. I stället lade det tonvikten på hans villighet att överväga ”en annan form” än
gemensam utrikesminister. Dessutom förklarades ”en annan form” inte utesluta ”någon
möjlighet” att uppnå en för ”båda folken” tillfredsställande lösning. Därmed var det all-
deles klart, att texten inte lade hinder i vägen för vare sig en anordning med unions-
kansler och två utrikesministrar eller enbart två utrikesministrar. 

Första kammarens utskott poängterade däremot, att regenten ville åstadkomma en
underhandling rörande ”alla unionella angeIägenheter på likställighetens grund”.
Genom att kursivera ordet ”alla” önskade utskottet av allt att döma markera, att konsu-
latärendet inte borde avgöras för sig. Det borde ske i samband med en allomfattande
revision av föreningsstatuterna. Genom denna skrivning gick utskottet klart emot den
aktionspolitik som regeringen Michelsen tycktes fast besluten att genomföra.

Men även i utrikesministerfrågan preciserade utskottet kronprins Gustafs hemställan.
Han hade enligt dess förmenande ”uttryckligen” hållit fast vid ”gemensamheten i utri-
kesärendenas handhavande och vård” som ett ”oeftergivligt villkor för unionens
bestånd”. De undvek att nämna att han också talat om ”en annan form”. Uppenbarli-
gen ville man därigenom understryka att Sverige ej borde gå längre i medgivanden än
till den gemensamme utrikesministern.

Utlåtandena bifölls av respektive kammare. Därmed hade riksdagen slutit upp bakom
kronprinsens förhandlingsanbud angående en ny ordning beträffande de unionella
angelägenheterna. Men längre än så hade samförståndet inte sträckt sig. Framför allt
hade första kammaren tagit ställning mot korta laglinjen och förordat förhandlingar
innefattande även problemet om ett särskilt norskt konsulatväsen, under det att andra
kammarens beslut inte inneburit något bestämt partitagande på denna punkt. I det
rådande läget tydde det närmast på att andra kammaren inte ämnade motsätta sig lagens
sanktionering. I kammardebatten påpekade visserligen Lantmannapartiets huvudtalare
med instämmanden från en lång rad av sina partivänner, att han delade den övre kam-
marens negativa syn på en ensidig norsk aktion (AK 1905:4:47:16 f., H. Andersson i
Nöbbelöf). Den socialdemokratiske partiledaren tolkade dock beslutet så att kammaren
tänkte finna sig i en sanktionering. Denna tolkning motsades heller inte av huvudtala-
ren för Liberala samlingspartiet i ett noggrant formulerat yttrande, som fick många
instämmanden (AK 1905:4:47:5 f., Branting; 7 f. och 20 f., Zetterstrand; FK
1905:3:39:3). Riksdagsbehandlingen avslöjade således en viss motsättning i den avgö-
rande formfrågan.

Riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t, nr 113, innehåller i stort sett endast rena
yrkandet om anslutning till kronprinsens program. Detta kan tas som ytterligare ett stöd
för vår tes, att det förelegat meningsskiljaktigheter. Endast genom att rensa bort alla
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kontroversiella preciseringar har man kunnat enas om ett beslut. En helt annan syn på
detta riksdagens sista försök att formulera ett samlande förhandlingsprogram i konsulat-
frågan har Arne Wåhlstrand (1941:33 f.) gett uttryck för. Han skriver: ”Liksom Norge
hade även Sverige fått ett program i unionsfrågan, kring vilket hela nationen fylkades.
Den svenska samlingen hade dock ett allvarligt fel: den kom alldeles för sent.” Det all-
varligaste felet med samlingen, det som skilde den från den norska, var dock att den var
blott skenbar. Redan regentens program innehöll större nyanser än Wåhlstrand obser-
verat. Under behandlingen i riksdagen fördjupades de ytterligare, särskilt i formfrågan.

Konung Oscar vägrar sanktionera den norska konsulatlagen

En dryg vecka efter riksdagens slutbehandling av unionsmotionerna blir Stortingets
specialkommitté färdig med sin definitiva ”indstilling”. Den innehåller, som väntat, ett
förslag om upprättande av ett eget norskt konsulatväsen senast den 1 april l906. Den 23
maj godkänns denna hemställan av Stortinget. Tre dagar senare återtar konung Oscar
regeringsbestyren. Det med stor spänning emotsedda sanktionsögonblicket nalkas.

Den 27 maj håller kungen konselj på Stockholms slott med den norska statsrådsav-
delningen. Under föga dramatiska omständigheter reciterar han från ett i förväg utarbe-
tat manuskript, att han ej ämnar sanktionera lagen. Men statsråden vägrar kontrasignera
ett sådant beslut och inlämnar hela ministärens på förhand skrivna avskedsansökan.
Kungen läser då högt från ett annat papper, att han inte ”nu” kan bilda någon ny reger-
ing (Hougen 1945:16). Han vägrar därför bifalla statsrådens tillbakaträdande.

Unionen upplöses i en ”bisætnings bisætning”

Statsrådsavdelningen reser omedelbart hem till Kristiania. I ledande norska kretsar ut-
vecklas de närmaste dagarna en febril aktivitet. Den 7 juni når dramat sin höjdpunkt.
Inför Stortinget ger statsminister Michelsen tillkänna att ministrarna frånträder sina äm-
beten. Därpå läser stortingspresidenten Carl Berner upp en av regeringen författad de-
klaration. Den innehåller inga eldande slagord, inga högtidliga åberopanden av
allmänmänskliga principer, ingen dramatisk vädjan till folket: 

”Da statsraadets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder, da Hans majestæt
kongen har erklæret sig ude af stand til at skaffe landet en ny regjering, og da den kon-
stitutionelle kongemagt saaledes er traadt ud af virksomhed, bemyndiger stortinget
medlemmerne af det idag avtraadte statsraad til indtil videre som Den norske regjering
at udøve den kongen tillagte myndighed i overensstemmelse med Norges riges grund-
lov og gjældende love med de endringer, som nødvendiggjøres derved, at foreningen
med Sverige under en konge er opløst som følge af, at kongen har ophørt at fungere
som norsk konge” (Heiberg 1906:205 f.).
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Efter en stunds fullständig tystnad och utan debatt antas den strikt sakligt avfattade
kungörelsen. Därmed har Stortinget – för att citera Ernst Sars träffande formulering
(1909:260) – i en ”bisætnings bisætning” konstaterat att unionen med Sverige upphört
att fungera.

Fotot visar Stortinget i det ögonblick då statsminister Christian Michelsen, stående i bildens
mitt vid första bänkraden, läser upp regeringens förklaring att den har avgått. Tingets president
Carl Berner ses stående helt till vänster i bilden, med axel och nacke skymda av en lampskärm.
Snart skall han föredra en av världshistoriens märkligaste självständighetsförklaringar. (Billed-
samlingen, Nasjonalbiblioteket i Oslo).

I samband med att Stortinget slog fast att kungamakten trätt ur funktion, riktade det en
skrivelse till den detroniserade monarken. Den var mycket försonligt formulerad. För
att visa att det norska folkets kamp för fosterlandets självständighet inte efterlämnat nå-
gon bitterhet mot kungahuset och det svenska folket anhöll Stortinget om kungens
medverkan till att en prins av hans ätt valdes till konung i Norge.

Detta s.k. Bernadotteanbud hade dock inget enstämmigt storting bakom sig. Mot
anbudet röstade de fyra socialdemokraterna och även inom Venstres radikala flygel
opponerade man sig. Här fanns ett embryo till en opposition från vänster mot reger-
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ingen Michelsens unionspolitik (Heiberg 1906:207 f.; De stenografiske referater
1951:59 f.).

Kung Oscar och drottning Sofia tar emot folkets uppvaktning på trappan till sommarresidenset
Rosendals slott på Djurgården efter det norska unionsbrottet den 7 juni 1905. Till vänster ses
prinsessan Ingeborg i tårar medan hennes make, prins Carl, tycks mer samlad. Till höger om
kung Oscar vid pelaren syns prins Gustaf Adolf, sedermera Gustaf VI Adolf. Men vem är stu-
denten i förgrunden till vänster? (Nordiska museet).

I Sverige blev förbittringen på många håll stor. Den gällde dock inte i första hand det
faktum, att unionen var bruten. Harmen riktade sig snarare mot norrmännens hand-
lingssätt, mot deras fräcka tilltag att i en enkel bisats förklara den snart sekelgamla fören-
ingen upplöst. Den 9 juni tog regeringen avstånd från det norska tillvägagångssättet.
”Genom denna revolutionära åtgärd”, deklarerade statsminister Ramstedt med instäm-
mande från kungen och statsrådets övriga ledamöter, ”har stortinget ej blott utan Kon-
ungens medverkan än även utan all hänsyn till Sverige egenmäktigt fattat beslut
angående upphävande av ett unionsförhållande, som existerar på grund av ömsesidig
lagfäst överenskommelse mellan de båda rikena och ej kan utan ömsesidigt medgivande
brytas”. Då Stortingets beslut ”på det djupaste kränker Sveriges rätt”, hemställde Ram-
stedt om sammankallande av urtima riksdag ”för överläggning angående de mått och
steg, som i anledning av vad sålunda förekommit böra från svensk sida vidtagas”. Den
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svenska regeringen och statschefen vägrade således att utan vidare finna sig i Norges
handlingssätt. De ville själva ha ett ord med i laget innan unionen kunde anses upplöst
(cit. efter Bih. 1905 u, prop. 1:77 f.; även Heiberg 1906:290).

Den 19 juni vädjade det norska parlamentet på nytt till kung Oscar om en ”fredlig
gjennemførelse af unionsforholdets ophør”. Tonen var även denna gång konciliant.
Stortinget hemställde ”til Sveriges statsmagter, under anerkjendelse af Norges nye stil-
ling og af dets ret som suverænt rige, at indgaa paa de forhandlinger, som er nødven-
dige for det endelige opgjør af det nu løste unionsforhold”. Stortinget sade sig ”paa sin
side beredt til at imødekomme ethvert billigt og rimeligt ønske, som i den anledning
maatte fremkomme til betryggelse for rigernes selvstændighed og integritet”. Poängen
med den norska ståndpunkten var att man inte ville förhandla om huruvida unionen
skulle upplösas eller inte. Stortinget talade om ”Norges nye stilling” och ”det nu løste
unionsforhold”. Unionen var enligt norskt synsätt allaredan upplöst. Däremot var det
klart att den slutgiltiga upplösningen skulle få en del praktiska konsekvenser och om
dessa var man beredd att förhandla. En del socialdemokrater och några medlemmar av
Venstres vänsterflygel, dvs. ungefär samma personer som ogillat Bernadotteanbudet,
opponerade sig mot adressen av den 19 juni, men utan att få någon resonans (Heiberg
1906:218).1

Två dagar senare samlas riksdagen till urtima session. I sin proposition understryker
regeringen att ”unionen mellan Sverige och Norge rättsligen icke är upphävd”. Den
grundar sig på ett för bägge rikena förpliktande avtal, som inte genom ensidigt beslut av
ettdera rikets representation kan sättas ur kraft. Utan tvivel skulle Sverige ha rätt ”att
fasthålla vid sin på fördragen grundade ställning och, där så erfordras, använda maktme-
del för att återställa vad däremot brutits”. Detta är dock en utväg, som regeringen
bestämt tar avstånd ifrån. Den föredrar i stället att upplösa riksakten. Detta förutsätter
förhandlingar mellan rikena. Vad de bör avhandla berör regeringen blott i ganska all-
männa, opreciserade ordalag. Den framkastar ett enda konkret förslag. Ländernas geo-
grafiska belägenhet gör det ”önskvärt”, påpekar den, ”att genom avtal om
skiljedomsförfarande i händelse av tvister mellan rikena samt möjligen andra bestäm-
melser garanti vinnes för att ett fredligt samliv mellan bägge rikena kan efter skilsmässan
komma till stånd”. Utöver skiljedomsavtalet fordrar en upplösning, fortsätter reger-
ingen, ”avveckling av många nu bestående förhållanden mellan de båda länderna. Upp-
görelse kräves på områden, där Sverige och Norge gentemot varandra intagit en annan
ställning än till andra makter eller där beröringspunkter finnas, som behöva ordnas.”
Propositionen anbefaller till sist riksdagen att lämna sitt medgivande till att regeringen

1Förhistorien till Stortingets vädjan har utretts av Worm-Müller 1949–1951:589 f., se även Wåhlstrand 
1955:68 f.
41



I. Unionsupplösningens förhistoria
inleder förhandlingar med Stortinget om den skisserade uppgörelsen. Först sedan en
sådan uppgörelse är klar bör Sveriges definitiva medgivande till upplösningen och riks-
aktens upphävande tas upp till behandling (Heiberg 1906:291 f.).

Särskilda utskottet kring sammanträdesbordet i det nya Riksdagshuset. På grund av missnöje med
regeringen Ramstedts passiva hållning inför det norska Stortingets uppsägelse av unionen den 7 juni
1905 tog riksdagen kommandot och tillsatte ett särskilt utskott. Här drogs riktlinjerna upp för den
slutliga upplösningen av unionen. Aldrig hade så många ledande politiker suttit i ett och samma ut-
skott. Ordförande blev Christian Lundeberg, ledare för Majoritetspartiet i första kammaren. Bland
övriga ledamöter märks Ivar Afzelius som företrädare för Minoritetspartiet i första kammaren, Pehr
Pehrson i Törneryd, Alfred Petersson i Påboda, Hans Andersson i Nöbbelöv och Carl Persson i
Stallerhult som representanter för andra kammarens Lantmannaparti, Uppsalahistorikern Harald
Hjärne representerande Moderata reformvännerna i andra kammaren samt Karl Staaff, Daniel Pers-
son i Tällberg och Teodor Zetterstrand för Liberala samlingspartiet i andra kammaren. Särskilt in-
tressant i vårt sammanhang är utskottets sekretariat i vilket ingick Sam. Clason, John Magnus Stuart
och Samuel Wåhlin. Alla dessa har efterlämnat historiskt värdefulla anteckningar som för första
gången trycks i dessa volymer. (Stockholms stadsmuseum).

Såväl Stortinget som den svenska regeringen har därmed förklarat sig beredda att un-
derhandla om en slutuppgörelse. Stortingets villighet att tillmötesgå ”ethvert billigt og
rimeligt ønske [...] til betryggelse for rigernes selvstændighed og integritet” synes ej
oförenlig med den svenska propositionens allmänt formulerade fordringar eller önske-
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mål om skiljedomsavtal. Varken Stortinget eller den svenska regeringen har rest några
större hinder för en snar upplösning i samförståndets tecken. Avgörandet vilar nu hos
den svenska riksdagen.

Hos majoriteten av riksdagens ledamöter framkallade emellertid propositionen en
känsla av besvikelse. Större delen av första kammarens och en betydande minoritet av
andra kammarens medlemmar ansåg att den var alldeles för undfallande mot norrmän-
nen. Just detta drag uppskattades dock inom andra kammarens vänster, bland liberaler
och socialdemokrater (Wåhlstrand 1941:73–86).

Än en gång kan man således konstatera att en ohelig allians mellan radikala vänster-
krafter i Norge och huvudsakligen konservativa högerkrafter i Sverige motarbetade
ansatser till ett försonligt närmande mellan länderna.

Enighet i särskilda utskottet och Lundeberg blir statsminister

För behandlingen av vad Alfred Petersson i Påboda betecknade som ”den största fråga
man på ett århundrade haft” (Petersson 1965:76) tillsatte riksdagen ett särskilt utskott.
Det fick en imponerande politisk sammansättning. Som ledamöter placerade riksdags-
partierna så gott som undantagslöst sina erkänt främsta män. Ordförande blev Christian
Lundeberg.

Efter en månads arbete under den strängaste sekretess lade utskottet den 25 juli fram
ett enhälligt betänkande. Liksom regeringen fastslog utskottet att unionen ej blivit upp-
löst genom Stortingets beslut. ”Den kan icke upplösas”, hävdade utskottet, ”med min-
dre än att Sveriges Konung och Riksdag därtill lämnat sitt medgivande”. Utskottet var
också överens med regeringen om att unionen borde upplösas. 

I övrigt innebar utskottets utlåtande en kraftig desavouering av regeringens politik.
Norge måste finna sig i en viss beslutsordning. Genom allmänna val eller folkomröst-
ning måste norska folket beredas tillfälle att yttra sig om Stortingets politik. Därefter
måste norrmännen lämna en framställning om upplösning till svenskarna. Först sedan
dessa formella villkor blivit uppfyllda, kunde Sverige gå med på förhandlingar. För att
godkänna att riksakten upphävdes måste Norge dessutom uppfylla två materiella vill-
kor. På vardera sidan av södra delen av gränsen måste fastställas ett område inom vilket
inga nyuppförda fästningar fick bibehållas eller nya befästningar uppföras. De svenska
samernas flyttningsrätt in på norskt territorium måste närmare regleras. ”Skydd mot
hindrande eller oskäligt betungande av transitofarten över vartdera riket [...] samt mot
obehörigt intrång för ena rikets invånare vid begagnande av vattendrag, som delvis falla
inom det andra rikets gränser” borde också åstadkommas. Det är betecknande för utlå-
tandets tendens, att ministären Ramstedts enda klart utsagda förhandlingsämne fördes åt
sidan. Det syntes ej utskottet ”behövligt” att frågan om skiljedomsavtal från Sveriges
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sida upptogs till behandling i samband med en eventuell skilsmässa (Bih. 1905 u, SäU
utl. 1:16 f.: se även Wåhlstrand 1941:86–112).

Presenation av ministären Lundeberg, i Fäderneslandet, nr 62, 1905.

Särskilda utskottet hade alltså beslutat sig för att avveckla unionen på vissa bestämda,
formella och materiella villkor. Kungahuset och regeringen hade hållits i okunnighet
om vad som diskuterades i utskottet. Regeringen fann sig nu tvungen att begära avsked.
I stället bildades en samlingsministär. Till statsminister utsågs den ledande unionspoliti-
kern, särskilda utskottets ordförande Christian Lundeberg. Andra ministerposter besat-
tes med representanter för första kammarens majoritetsparti samt andra kammarens
lantmannaparti och liberala samlingsparti. Många ledamöter av särskilda utskottet ingick
i den nya ministären. Det var det första totala regeringsskiftet i Sverige sedan tvåkam-
marriksdagen infördes 1866. Även sociologiskt innebär regeringen Lundeberg något
nytt: den förste bonden, den förste ingenjören och den förste advokaten tog plats i en
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svensk ministär. Unionskonflikten hade drivit fram ett parlamentariskt genombrott. Det
var således under alldeles exceptionella förhållanden som arbetet att genomföra upplös-
ningen enligt de nya riktlinjerna kunde ta sin början (Wåhlstrand 1941:114–130).

Norsk folkomröstning och framställan

Redan innan riksdagens bifall till särskilda utskottets betänkande officiellt meddelats
norska myndigheter, beslöt storting och regering anordna en folkomröstning för att ut-
röna om norska folket var med på ”den stedfundne opløsning af unionen” eller ej (Hei-
berg 1906:226). Resultatet blev överväldigande entydigt. Den 13 augusti röstade
368 208 norrmän ja och endast 184 nej (Heiberg 1906:310). Det första av urtima riks-
dagens villkor var därmed uppfyllt.

I enlighet med villkor nummer två riktade Stortinget den 22 augusti en framställan
till de svenska statsmakterna att medverka till unionens upplösning ”ved for Sveriges
vedkommende at ophæve rigsakten” (Heiberg 1906:327 f.). Följande dag gick svenska
regeringen med på underhandlingar med norrmännen.

Förhandlingar och konvention i Karlstad

Till svenska delegater utsågs förutom Lundeberg, utrikesminister Fredrik Wachtmeis-
ter, ecklesiastikminister Hjalmar Hammarskjöld och konsultativa statsrådet Karl Staaff.
På norsk sida utvaldes Michelsen, Jørgen Løvland, Carl Berner och Benjamin Vogt.

Den 31 augusti möttes de två delegationerna på Frimurarhotellet i Karlstad. För-
handlingarna pågick till den 7 september, då de ajournerades för att förhandlarna skulle
få tillfälle att konferera med hemmavarande statsrådsmedlemmar. Det stora problemet
var det svenska kravet på nedmontering av befästningsverken vid Kongsvinger och
Fredriksten. Kongsvinger tillhörde Glommenlinjen och var ingen gränsfästning. Bägge
var historiska och spelade en stor roll i norskt nationalmedvetande. 

I Sverige kallades 50 000 värnpliktiga in till ordinarie repetitionsövningar. I själva
inkallelsen låg alltså inget extraordinärt. Däremot kan truppernas förläggning ses som en
förberedelse för en eventuell krigisk konflikt. De fördelades nämligen så att 5 000 fält-
utrustade soldater sändes till gränsen, medan de resterande 45 000 hölls inkvarterade i
reserv på sina övningsplatser.
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Förhandlingarna i Karlstad tilldrog sig ett ovanligt intresse från pressen. Men delega-
terna teg som muren. Bilden visar Frimurarhotellet belägrat av journalister och foto-
grafer. I fönstret ses de båda chefsförhandlarna Lundeberg och Michelsen. Edvard
Forsströms teckning publicerades i Puck och hade rubriken ”Pytt, fick ni veta”.

Den 13 september återupptogs förhandlingarna. Den svåraste stötestenen var fortfaran-
de kravet på nedläggning av Kongsvinger och Fredriksten. Delegationerna stod mot
varandra ”som fjeld mod fjeld” (Michelsen enl. Wåhlstrand 1953:404). I detta läge be-
slöt norska regeringen om partiell mobilisering. Telemarkens, Valders och Hallingdals
linjebataljoner, ca 3 000 man, sex landstormsbataljoner (ca 4 800 man), en del artilleri
samt hela flottan gjordes stridsberedda (Wåhlstrand 1953:223, 400 f.). Ett krigsutbrott
kunde inte uteslutas. Lars Tingsten, svensk försvarsminister, ville möta detta med en
motsvarande svensk mobilisering. Michelsen och Lundeberg nådde emellertid en över-
enskommelse om att inte ytterligare trappa upp. Till sist fann man också en formel för
lösning av fästningsfrågan. Återstående spörsmål blev man sedan ganska lätt överens om.
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Den 23 september undertecknades slutuppgörelsen, Karlstadskonventionen. Den kan
sammanfattas i följande fem punkter:

1. Man drog upp en neutral zon mellan rikena längs den södra gränslinjen upp till 61:a
breddgraden, inom vilken inga befästningar eller militära anläggningar fick förekomma;
följande befästningar skulle ”nedläggas”: de norska befästningsgrupperna Fredriksten
med Gyldenløve, Overbjerget, Veden och Hjelmkollen, Örje med Kroksund samt Ur-
skog (Dingsrud). De gamla fästningsverken vid Fredriksten samt vid forten Gyldenløve
och Overbjerget fick bibehållas, men icke underhållas i fortifikatoriskt syfte. Kongs-
vingers fästningsgrupp fick behållas men inte utvidgas. Nya befästningar fick inte anläg-
gas inom ett afstånd av tio kilometer från Kongsvingers gamla fästning.”

Enligt ett hemligt separatavtal, som på norsk begäran skilts från konventionen, bestäms
emellertid att modernare delar av Fredriksten skall demonteras.

2. Man enades om en allmän skiljedomstraktat med tioårig giltighetstid, enligt vilken
framtida tvister mellan länderna skulle hänskjutas till avgörande av skiljedomstolen i
Haag.

3. De svenska samernas redan existerande rätt att flytta med sina renar till Norge garan-
terades på närmare angivna villkor.

4. Transitotrafiken reglerades genom ett trettioårigt avtal. 

5. Trafiken på de gemensamrna vattendragen reglerades genom ett femtioårigt avtal
(Wåhlstrand 1953:9 f.).

Stortinget och riksdagen antar Karlstadskonventionen

Den norska regeringen avlämnade några dagar senare en proposition till Stortinget med
begäran om att konventionen måtte godkännas (Heiberg 1906:336 f.). Saken behandla-
des i Specialkommittén, som lade fram sitt utlåtande den 4 oktober. En majoritet god-
kände uppgörelsen utan närmare motivering (Heiberg 1906:347). En minoritet
bestående av personer från Venstres radikala flygel som Johan Castberg, Wollert
Konow (H) och Aasulv Bryggesaa samt den ende socialdemokraten Alfred Eriksen re-
serverade sig. Dessa s.k. ”Karlstadsstormare” ogillade tanken på gränsfästningarnas rase-
ring. Det skulle göra landet öster om Glommen försvarslöst, menade de. De krävde
därför uppskov med avgörandet till dess norska folket i folkomröstning fått säga sin me-
ning om överenskommelsen. I andra hand yrkade de att Norge skulle vägra godkänna
konventionen (Heiberg 1906:347–378). Efter långa och heta debatter i Stortinget rös-
47



I. Unionsupplösningens förhistoria
tade 101 personer för bifall till och 16 för rent avslag på konventionen (Heiberg
1906:415–616, voteringssiffror s. 614 f.).

I Sverige inkallades en ny urtima riksdag till den 2 oktober. Om den norska opposi-
tionen kom från vänster, kom den svenska från höger, från Majoritetspartiets högerfly-
gel. Det var den traditionella alliansen mellan en konfliktorienterad norsk vänster och
en konfliktorienterad svensk höger som framträdde en sista gång. Företrädesvis riktades
kritiken mot förslaget om skiljedomsavtal men även mot den neutrala zonen. Opposi-
tionen hade dock ingen framgång. Den 13 oktober godkändes Karlstadskonventionen
utan votering i båda kamrarna. Sedan upphävdes riksakten, och den 26 oktober avsade
sig kung Oscar formellt den norska kronan (Wåhlstrand 1941:234 f.).

Den rena svenska flaggan utan unionsmärke hissas på Skansen i Stockholm i närvaro av kungafamiljen.
(Pressens Bild).

Därmed var unionskonflikten bilagd utan blodsutgjutelse. Den fredliga utgången väckte
internationell uppmärksamhet. ”In recent European history it is possible to find only
one example of the completely non-violent settlement of a major dispute between two
governments”, skrev den engelske författaren Aldous Huxley i sin bok Ends and Means
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(1937:149) med hänsyftning på unionskonflikten. Han tillade: ”The relations between
the two countries have remained cordial ever since.”
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Skriven ur ett svenskt perspektiv av Gustav Petersson och Evert Vedung

Oscar II, Sveriges och Norges konung, i sitt arbetsrum på Kristiania
slott år 1897. (Bernadottebiblioteket).

1904

28 majDen norska höger-mitten-regeringen med Høires Francis Hagerup som statsminister
översänder till den svenske statsministern Erik Gustaf Boström ett lagförslag som innebär
ett särskilt norskt konsulatväsen.

7 december Sveriges utrikesminister Alfred Lagerheim avgår efter att inte ha fått gehör i regeringen
för sin relativt tillmötesgående hållning mot de norska kraven. Efterträds 22 december
av August Gyldenstolpe.
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”I den unionella barnkammaren” kallades denna teckning av Edvard Forsström
i Söndags-Nisse den 17 november 1895. Kung Oscar II försöker avstyra Nores
och Sveas bullersamma upptåg genom att ge dem 1895 års unionskommitté i
present.

26 november Norges regering förkastar regeringen Boströms förslag till utgångspunkter för lagstiftning
i konsulatfrågan.

9 december Norges regering mottar det svenska förslaget till likalydande konsulatlagar, vilket inne-
håller vad som senare skall benämnas ”de sex lydrikespunkterna”. 

11 januari Den norska regeringen avvisar i en promemoria ”lydrikespunkterna”.

16 januari ”börjades riksdagen med upprop i vanlig ordning, denna gång i det nya ståtliga riksdags-
huset”. (Widén: 132).

 18 januari Riksdagens högtidliga öppnande i rikssalen på Slottet.
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1905

30 januariSveriges regering svarar att den inte kan överge sina tidigare presenterade utgångspunk-
ter för förhandlingar i konsulatfrågan, men väl moderera dem. (Törnebladh: 289).

1 februariNorges statsminister i Stockholm, Sigurd Ibsen, meddelar Boström att den norska reger-
ingen inte har några kommentarer till den svenska regeringens svar av den 30 januari.

3 februariDagens Nyheter (2/3) hävdar att konsulatfrågan tar alltför mycket kraft från andra frågor
och att ett avgörande därför måste till. Ett separat konsulatväsen har blivit av lika stor
betydelse för Sverige som för Norge eftersom ett sådant är ett viktigt ekonomiskt redskap
för en stat med en egen handelspolitik. Sverige bör därför söka en ”ny och sannolikt vi-
dare grund för uppgörelse. Det gäller då […] ett ombyte av system, som möjligen måste
bekräftas med ett ombyte af personer för att inge nödigt förtroende.” Detta är det första
i en rad angrepp i liberal press på statsminister Boström. (AW 1941:6).

4 februariMöte i Stockholm med representanter för Sveriges frisinnade press.

6 februariNorska regeringen uttalar att det inte finns anledning att fortsätta konsulatförhandling-
arna. (Nordlund: 70; Heiberg: 22 f.).

7 februariI sammansatt statsråd i närvaro av kung Oscar II, kronprins Gustaf, statsminister Ibsen
och statsminister Boström instämmer statsråden i den norska regeringens uttalande från
föregående dag. Svenska regeringen uttrycker önskemål om, men inget yrkande på, fort-
satta förhandlingar på andra grunder som inkluderar utrikesstyrelsens ordnande. De
norska statsråden ser emellertid inga skäl att inleda sådana förhandlingar. Kungen avslutar
formellt förhandlingarna i konsulatfrågan genom en kunglig resolution. (Heiberg: 23 f.;
Nordlund: 70 f.; AW 1941:1).

8 februariStatsminister Hagerup meddelar officiellt i Stortinget att konsulatförhandlingarna avslu-
tats. Han bjuder in Stortinget till gemensamma överläggningar om ställningen varige-
nom han hoppas uppnå ”det eftertryk, som ligger i at nationen skrider frem i samlet
fylking”. (Heiberg: 2). Kronprins Gustaf börjar fungera som regent eftersom kung Oscar
II är sjuk.

12 februariEtt andra möte i Stockholm med representanter för Sveriges frisinnade press.

18 februariStortinget tillsätter det nitton man starka specialutskottet (specialkommittén), som skall
ge ett utlåtande om förhandlingarna i konsulatfrågan. Från och med nu glider initiativet
och kraften över från regeringen till Stortinget.

22 februariI riksdagen väntas debatt i unionsfrågan, varför Boström och Gyldenstolpe närvarar, men
debatten uteblir. (Widén: 141).
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28 februari Kronprinsen regenten framlägger för Stortingets specialkommitté ett förslag om ut-
gångspunkter för nya överläggningar. Konsulatlagen angår båda rikena och bör behand-
las gemensamt av Norge och Sverige i sammansatt statsråd, inte som en ensidigt norsk
fråga. Kungamakten har aldrig motsatt sig att Norge får ett eget konsulatväsen. Den enda
betingelsen är att förhållandet till den gemensamma utrikesstyrelsen ordnas ”paa en for
unionen betryggende maade”. (AW 1941:13).

29 februari De norska statsråden Christian Michelsen och Jacob Schøning avgår. De anser att Norge
bör gå till aktion på enbart konsulatsaken medan Hagerup förespråkar förhandling om
hela unionsförhållandet. (DN 1/3 1905).

1 mars Regeringen Hagerup inlämnar sin avskedsansökan. (DN 2/3 1905).

6 mars Stortingets specialkommitté enas om ”hurtig aksjon”. Efter femton års fejd mellan
norska partier grundläggs denna dag en gemensam unionspolitik. Under innevarande
session skall Stortinget anta en lag om eget norskt konsulatväsen. Lagen bör träda i kraft
senast den 1 april 1906.

7 mars Budet att bilda regering går till Christian Michelsen.

11 mars Christian Michelsen bildar samlingsregering med ensidig norsk aktion i konsulatfrågan
som enda programpunkt – i enlighet med specialkommitténs rekommendation. (AW
1941:321).

16 mars Omkring 30 FK-ledamöter beslutar att bilda FK:s moderata parti (Wieselgren: 31 maj
1905).

17 mars Återkommen från Kristiania anhåller kronprinsen regenten i en skrivelse att riksdagen
tillsätter särskilda deputerade (SäDep, kallas också hemliga utskottet) för överläggning med
honom i syfte att skapa en gemensam hållning regering–riksdag. Samma dag utser reger-
ingen till sekreterare i SäDep kabinettssekreterare Eric Trolle och till kanslist andre ar-
kivarien vid UD Carl Johan Sandgren. (SäDep 1905 prot. nr 1).

22 mars Skrivelse till kronprinsen regenten från riksdagen om att kamrarna tillsatt 12 särskilda de-
puterade. Från FK Majoritetspartiet: professorn Hugo Blomberg, ryttmästaren friherre
Johan Gripenstedt, vice talmannen, bruksägaren och ordföranden i Majoritetspartiet
Christian Lundeberg, presidenten friherre Lars Åkerhielm och fullmäktigen i Riksgälds-
kontoret Gustaf Fredrik Östberg. Från FK minoritetspartiet: ordföranden i Lagbered-
ningen Ivar Afzelius. Från AK Lantmannapartiet: godsägaren friherre Fredrik Barnekow,
vice talmannen hemmansägaren Pehr Pehrson i Törneryd och lantbrukaren Lars Petter
Mallmin. Från AK Liberala samlingspartiet: häradsdomaren Jöns Bromée i Billsta, lant-
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brukaren August Henricson i Karlslund och advokaten vice häradshövdingen Karl Staaff.
(SäDep 1905 prot. nr 1). 

På kronprinsen regentens uppmaning tillsatte riksdagen den 22 mars särskilda
deputerade (hemliga utskottet) för att rådgöra med regenten om hur kunga-
makten skulle ställa sig i fråga om den aviserade lagen om eget norskt konsu-
latväsen. Ur Hvar 8 Dag, 2 april 1905.
59



II. Kronologi över 1905
22 mars Skrivelse till kronprinsen regenten från riksdagen om att kamrarna tillsatt 12 särskilda de-
puterade. Från FK Majoritetspartiet: professorn Hugo Blomberg, ryttmästaren friherre
Johan Gripenstedt, vice talmannen, bruksägaren och ordföranden i Majoritetspartiet
Christian Lundeberg, presidenten friherre Lars Åkerhielm och fullmäktigen i Riksgälds-
kontoret Gustaf Fredrik Östberg. Från FK minoritetspartiet: ordföranden i Lagbered-
ningen Ivar Afzelius. Från AK Lantmannapartiet: godsägaren friherre Fredrik Barnekow,
vice talmannen hemmansägaren Pehr Pehrson i Törneryd och lantbrukaren Lars Petter
Mallmin. Från AK Liberala samlingspartiet: häradsdomaren Jöns Bromée i Billsta, lant-
brukaren August Henricson i Karlslund och advokaten vice häradshövdingen Karl Staaff.
(SäDep 1905 prot. nr 1). 

23 mars SäDep sammanträder på Stockholms slott kl. 2 em. i närvaro av kronprinsen regenten,
statsminister Boström och utrikesminister August Gyldenstolpe. Regenten läser upp en
skrivelse med tre alternativ för utskottet att ta ställning till: 1) kungligt nej till norsk kon-
sulatlag och därmed i förlängningen unionens sprängning, 2) initiativ av kungamakten
och Sverige till nya förhandlingar på bredare basis och 3) förslag från riksdagen om uni-
onsupplösning. Till ordförande, när regenten inte är närvarande, utses Christian Lunde-
berg. (SäDep 1905 prot. nr 1).

24 mars SäDep (prot. nr 2) sammanträder kl. 7–9 em. i Riksdagshuset. Förberedande överlägg-
ningar. 

25 mars Fridtjof Nansen skriver ett brev om Norges syn på unionskonflikten, vilket publiceras i
Times (London). Detta inleder ett propagandakrig. Sven Hedin svarar för Sverige. De
kommer båda att fungera som halvofficiella representanter för sina respektive regeringar
under våren 1905.

27 mars SäDep (prot. nr 3) samlas kl. 3 em. i Riksdagshuset. Meddelas att Lars Åkerhielm avsagt
sig uppdraget på grund av sjukdom. Förberedande överläggningar fortsätter.

28 mars SäDep (prot. nr 4) samlas kl. 3 em. i Riksdagshuset. Professor Ernst Trygger ersätter Lars
Åkerhielm. Förberedande överläggningar fortsätter.

30 mars SäDep (prot. nr 5) fortsätter förberedande överläggningar kl. 11 som strax före kl. 3.30
em. förklaras avslutade. En redaktionsavdelning tillsätts för att upprätta förslag till under-
dånigt svar. Från FK: Lundeberg och Trygger. Från AK: Pehr Pehrson och Staaff.

31 mars SäDep (prot. nr 6) träffas kl. 3–5 em. Redaktionsavdelningen har inte uppnått enighet.
Föredras två alternativa förslag till slututtalande som lyder: 

Förslag nr 1
Att E. K. H. i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till vänskaplig och fri förhandling angående
förändrade unionella bestämmelser på grundval af full likställighet mellan de bägge rikena och utan an-
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nan begränsning än att gemensamheten i fråga om Utrikes ärendenas handhafvande och vård upprätt-
hålles.

Förslag nr 2
Att E. K. H. i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till vänskapsfull och fri förhandling rörande
förändrade unionella bestämmelser, att denna förhandling bör hafva till syfte att söka finna en ordning,
som, på samma gång den förverkligar den fulla likställigheten mellan länderna, upprätthåller den ge-
mensamhet i utrikes ärendenas vård, som efter noggrann pröfning finnes oundgänglig för bevarande af
utrikespolitikens enhetlighet, samt att man vid denna förhandling å ömse sidor må utan ensidigt fasthål-
lande vid förut intagna ståndpunkter sträfva att finna en utväg till frågans lösning, hvilken kan till-
fredsställa båda länderna.

Om förslag nr 1 enas en majoritet som består av samtliga ledamöter från FK plus två av
de tre lantmannapartisterna från AK, nämligen Pehr Pehrson i Törneryd och Lars Petter
Mallmin i Gran. Majoriteten sluter också upp bakom det förslag till ingress och motive-
ring som föredras. Den minoritet som inte biträder denna mening anmäler sin avsikt att
avge ett särskilt yttrande. Minoriteten består av liberalerna Karl Staaff, August Henric-
son, Jöns Bromée samt den tredje lantmannapartisten, Fredrik Barnekow, samtliga från
AK.

3 aprilSäDep (prot. nr 7, 8) sammanträder kl. 1 em. i särskilda utskottets (SäU) n:o 1 extra rum
i Riksdagshuset. De två förslagen uppläses och undertecknas. Efter att på detta sätt ha
demonstrerat sin oenighet beger sig de deputerade till Kungl. Slottet där de kallats att
infinna sig kl. 2. ”Å utsatt tid” infinner sig SäDep mangrant i kronprinsen regentens vå-
ning, dit prinsen inträder åtföljd av statsminister Boström och utrikesminister Gylden-
stolpe. Lundeberg läser upp majoritetsförslaget, Staaff minoritetsförslaget. Ivar Afzelius
deklarerar att han instämmer i flertalets förslag men att det i ett annat läge kan vara lämp-
ligt att uttala ”att en framställning från Norge om unionsförhållandets upplösning kunde
blifva föremål för förhandling mellan rikena”.

4 aprilPå middag hos Lars Petter Mallmin diskuterar Lantmannapartiets förtroenderåd att väcka
motion i ”norska frågan”. Förslaget härrör från Henrik Hedlund, Liberala samlingspar-
tiet i AK, och ”har vunnit en viss anslutning inom samlingspartiet och dess förtroende-
råd. De hafva nu, för att få enighet hänskjutit frågan till landtm.partiets förtroenderåd,
som behandlat saken vid flera sammanträden. Nu är utsedd en underhandlingskommitté
af Hans Andersson, Carl Persson och Lindblad från oss, samt Sixten von Friesen, Zetter-
strand och Daniel Persson från samlingspartiet – man har med flit undvikit ledamöterna
i hemliga utskottet.”(Widén: 142).

5 aprilPå morgonen. Johan Widén besöker Hans Andersson ”för att se på klämmen till unions-
motionen, som han hade hemma hos sig. Det var ett förslag till unionsuppgörelse, högst
detaljeradt i öfver ett tiotal punkter – det skilde på gemensamma, enbart svenska och en-
bart norska utrikes ärenden; de förstnämnda skulle behandlas af en unionskansler som
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skulle vara en gemensam ämbetsman och ansvara för hvartdera landets parlament – dock
skulle han, om han var svensk, ej i Norge kunna dömas till annat än afsättning, och om
han var norsk, ej heller i Sverige kunna dömas till annat än afsättning. De enbart svenska
utrikesärendena skulle här behandlas af handels- och industridepartementet [...] och de
enbart norska af motsvarande departement i Norge. Dessa dep. skulle ock behandla kon-
sulatväsendet rörande frågor, hvilka sål. skulle vara skilda; bestämmelser gåfvos ock om
dylika frågors förh. till den gemensamma utrikesledningen.” Widén träffar också Lars
Petter Mallmin, vilken meddelar att kronprinsen efter det första mötet i särskilda depu-
terade ”tagit dess ledamöter särskildt och, utom hemligheten och protokollet, yttrat, att
han gerna skulle se ett uttalande från riksdagen ang. förhandlingar med Norge.” (Widén:
142 f.).

5 april I sammansatt statsråd uppmanar kronprins Gustaf  de förenade rikena att ”omedelbart”
uppta förhandlingar angående ”[en] ny ordning av alla unionella angelägenheter” på
grundval av full likställighet och på basis av ”gemensam utrikesminister svensk eller
norsk man ansvarig inför bägge rikena eller inför en gemensam institution, särskilt kon-
sulatväsen för vartdera riket, dock så, att konsulerna i allt vad som angår förhållandet till
främmande makter böra stå under utrikesministerns ledning och kontroll.” Han förklarar
sig också beredd att allvarligt överväga ”en annan form” för ordnandet av de unionella
angelägenheterna, dock ”alltid med bibehållande av gemensamheten i utrikesärendenas
handhavande och vård, som är ett oeftergivligt villkor för unionens bestånd.” De svenska
statsråden stöder förslaget. (EV 1971:21–24, ssk. not 8).

6 april Johan Widén delges kronprinsens diktamen och blir förtjust då han förmodar att detta
utspel kan omintetgöra den bebådade motionen. Han tror sig också förstå att Boström
övat stort inflytande på diktamen i syfte att rycka undan marken för den förberedda mo-
tionen och förhindra att kungamakten förlorar initiativet, samt möjligen lägga grunden
för ”en framställning från riksdagen, som mera kunde ena sinnena, än det Hedlundska
motionsutkastet”. (Widén: 144).

8 april Statsminister Boström lämnar in sin personliga avskedsansökan (Törnebladh: 291). Han
anses stå i vägen för nya förhandlingar.

9 april J. Edvard von Krusenstjerna, generalpostdirektör och vilde i AK, avböjer kronprinsen
regentens erbjudande om statsministerposten. (AW 1941:20; Krusenstjerna: 124).

10 april Hugo Tamm, minoritetspartist i FK, avböjer kronprinsen regentens anbud om statsmi-
nisterposten. (AW 1941:21; Krusenstjerna: 125).

11 april Axel Swartling, AK:s talman, tackar nej till uppmaning att bli statsminister. (Krusenstjer-
na: 125).
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12 aprilCarl von Friesen, minoritetspartist i FK, avböjer kronprinsen regentens erbjudande om
statsministerposten. (AW 1941:23).

Erik Gustav Boström tvingades avgå som statsminister i april 1905 ef-
ter att ha orsakat politisk storm i Norge med de s.k. lydrikespunk-
terna.

12 aprilI kamrarna väcks oliklydande motioner om att riksdagen skall tillkännage sin anslutning
till kronprinsen regentens uttalande den 5 april. FK-motionen tar fasta på första delen av
uttalandet, AK-motionen andra delen. FK-motionen (nr 52) är undertecknad av politi-
ker från såväl Majoritets- som minoritetspartiet. De undertecknande politikerna är Gus-
taf Axel Berg, Gottfrid Billing, Gustaf Björlin, Hjalmar Palmstierna, Fredrik Pettersson,
Gustaf Tamm, Ragnar Törnebladh och Wilhelm Walldén. Motionen hänvisas samma
dag till FK:s första tillfälliga utskott, vilket består av ledamöterna Louis de Geer, Walter
von Hallwyl, Joseph Stephens, Axel Svedelius och Knut Åkerberg.

AK-motionen (nr 284) är undertecknad av företrädare för Liberala samlingspartiet,
Lantmannapartiet och Moderata reformvännerna. De undertecknande ledamöterna är
Carl Persson i Stallerhult, Hans Andersson i Nöbbelöf, Sixten von Friesen, Ernst Lind-
blad, K Henning Gez von Schéele, Daniel Persson i Tällberg och Theodor Zetterstrand.
Motionen hänvisas följande dag till AK:s femte tillfälliga utskott, vilket består av leda-
möterna August Johanson, Johan Olofsson, Arvid Reuterskiöld, Gustaf Fredrik Östberg,
Magnus Andersson, Henrik Hedlund, Carl Jakob Jakobson, Jacob Larsson och Carl Pe-
tersson. 
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13 april Johan Olof Ramstedt efterträder Boström som svensk statsminister. Widén skriver: ”I
dag blef det ny excellens, ’tills vidare’, näml. Ramstedt – eget bära ödets nycker!” (Wi-
dén: 145). Övriga statsråd behåller sina poster. Den nya regeringen har kallats ”ministä-
ren Boström utan Boström”. Ramstedt var jurist men varken riksdagsman eller ledartyp.
(AW 1941:24 f.).

Johan Olof Ramstedt fick den 13 april 1905 efterträda E.G. Boström
som Sveriges statsminister. Ramstedt hade gjort juridisk karriär i
hovrätt och högsta domstol men var varken ledamot av riksdagen el-
ler känd för politiskt ledarskap. Foto: Anna Edlund. (Kungl. bibliote-
ket).

17 april Norges regering förkastar kronprinsen regentens propå av den 5 april om nya överlägg-
ningar eftersom konsulatfrågan måste lösas först. (AW 1941:33).

25 april Statsminister Ramstedt noterar i sammansatt statsråd att det är omöjligt att inleda för-
handlingar eftersom den norska regeringen den 17 april förkastat kronprinsen regentens
propå. (AW 1941:33 f.).

28 april FK:s tillfälliga utskott uttalar sitt stöd för FK-motionen, AK-utskottet för AK-motionen,
båda av den 12 april. Oenigheten består således.

28 april Edvard von Krusenstjerna (125) inställer sig på begäran hos konungen. Han citerar ko-
nungen: ”Du inser nog att Ramstedt (el. ss. Konungen kallade honom, Ramsten) ej är
rätte mannen, huru skicklig han än må vara, men han tvekade ej att lojalt följa min kal-
lelse, då alla andra sade nej.” Krusenstjerna fortsätter: ”Därefter framtog Konungen och
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uppläste den – om jag får säga – proklamation till Norges folk, deri Konungen afsäger
sig Norges krona. Således har konungen allt klart.”

1 majDemonstration, Stockholms fredsförening.

1 majEnskilt möte i FK om motionerna i unionsfrågan.

2 majRiksdagens båda kamrar bifaller motionerna av den 12 april om anslutning till kronprin-
sen regentens förslag av den 5 april. Söndringen cementeras.

3 majI en skrivelse konstaterar riksdagen att med hänsyn till protokollet från sammansatt stats-
råd den 25 april förhandlingar på grundval av kronprinsen regentens uttalande av den 5
april inte kan inledas. Trots detta deklarerar riksdagen sin anslutning till kronprinsen re-
gentens uttalande.

5 majFK:s moderata parti håller förhandlingar kring ett förslag till partiprogram. Detta god-
känns till innehållet. Bland partiets tillskyndare märks Sigfrid Wieselgren, Gustaf Tamm,
Ivar Afzelius, Wilhelm Walldén och Filip Boström. (Wieselgren: 31 maj).

10 majStortingets specialkommitté anmodar i sitt utlåtande odelstinget att anta en lag om själv-
ständigt norskt konsulatväsen att träda i kraft den 1 april 1906. Lagförslaget innehåller
ingenting om konsulernas förhållande till utrikes styrelse och diplomati. Stortinget upp-
manas besluta att den norska regeringen skall meddela den svenska regeringen att den
konsulära gemenskapen upphör den 1 april 1906. Idén om att en norsk lag inte kan upp-
hävas utan motsvarande beslut av ett annat lands statsmyndigheter strider mot Norges
grundlag. Och riksakten innehåller ingen bestämmelse om konsulatväsen eller konsuler,
medan däremot grundloven omtalar konsuler som norska ämbetsmän, vilka skall tillsättas
i norskt statsråd. Specialkommitténs slutsats blir att Norge har rätt att på egen hand be-
sluta om upprättande av eget konsulatväsen och vidare att det bör göras eftersom uni-
onsfrågan inte kan lösas på något annat vis. 

18 majOdelstinget antar enhälligt lagen om upprättande av eget norskt konsulatväsen som skall
träda i kraft den 1 april 1906.

19 majSäDep sammanträder och justerar protokollet för den 3 april ”hvarefter herrar depute-
rade åtskiljdes”, dvs. SäDep upphör.

22 maj1905 års lagtima riksdag avslutas. I avslutningstalet uttalar Axel Swartling offentligt att
det skall bli urtima riksdag. (Widén: 152).

23 majLagtinget antar enhälligt lagen om upprättande av eget norskt konsulatväsen. ”For første
gang siden 1860 kunne representasjonen stå samlet i en unionspolitisk votering av første
rang.” (Danielsen 1964:377).
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24 maj Pehr Pehrson, Johan Widén, Sixten von Friesen och Olof Jonsson i Hof dinerar på Ro-
senbad, varvid konstateras att Ramstedt sagt att urtima riksdag skall sammankallas till den
10 juli. (Widén: 153).

26 maj Kung Oscar II återtar regentskapet.

27 maj I konselj i Stockholm med norska statsrådsavdelningen lägger konungen in sitt suspen-
siva veto mot konsulatlagen. Statsråden Jørgen Løvland, Harald Bothner och Edvard
Hagerup Bull lämnar då in sina avskedsansökningar, vilka är daterade den 26 maj. De
anser sig inte kunna kontrasignera konungens nej då lagen är den norska regeringens en-
hälliga förslag som antagits enhälligt av Stortinget. Avslaget strider därför mot Norges
grundlagsstadgade suveränitet. Konungen vägrar att godkänna avskedsansökningarna ge-
nom följande förklaring: ”Da der er mig klart, at nogen anden regjering ikke nu kan dan-
nes, saa bifalder jeg ikke statsraadernes afskedsansøgninger” [vår kurs.].

Den sista norska statsrådsavdelningen i Stockholm. Från vänster: Harald Bothner,
statsminister Jørgen Løvland och Edvard Hagerup Bull. Såväl Bothner som Hagerup
Bull förde dagböcker som blivit viktiga källor för historien om året 1905.

30 maj Japan besegrar Ryssland i det stora sjöslaget vid Tsushima i Koreasundet i rysk-japanska
kriget 1904–1905.
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Den 30 maj 1905 besegrade den kejserliga japanska flottan den tsaristiska ryska i ett väldigt sjöslag vid
ön Tsushima i sundet mellan Japan och Korea. Karta i Hvar 8 Dag, 21 februari 1904.

6 juniTyske kronprinsens bröllop i Berlin. Kronprins Gustaf närvarar. (Widén: 155).

6 juniKung Oscar meddelas i en skrivelse att samtliga norska statsråd beslutat avgå (AW
1941:40).

6 juniPå kvällen. Vid ett hemligt stortingsmöte avvisar Michelsen en propå från Hagerup om
att Stortinget bör göra en framställning till Sverige om unionsupplösning. Man måste nu
”gaa over Rubicon, vi faar bruge kniven, men gjøre snittet og saaret saa lidet som muligt
[…] Og saa faar vi bagefter i ro og samhold vise, at vi ikke har havt ondt i sinde mod
nogen, at vi kun har villet hævde vor egen selvstændighed og gjøre os til herrer i vort
eget hus og at vi er villig til at tage alle de offre og konsekvenser, som dette maatte kræ-
ve.”(W-M: 591).

7 juniStortinget förklarar unionen upplöst genom följande enhälliga deklaration:
”Da statsraadets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder, da Hans Majestæt

Kongen har erklæret sig ude af stand til att skaffe landet en ny regjering, og da den kon-
stitutionelle kongemagt saaledes er traadt ud af virksomhed, bemyndiger storthinget
medlemmerne af det idag aftraadte statsraad til indtil videre som den norske regjering at
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udøve den Kongen tillagte myndighet i overensstemmelse med Norges riges grundlov
og gjældene love – med de ændringer, som nødvændiggjøres derved, at foreningen med
Sverige under en konge er opløst som følge af, at Kongen har ophørt at fungere som
norsk konge.”

Den detroniserade konungen ombeds utse en yngre medlem av ätten Bernadotte till
ny norsk kung. 

Statsminister Ramstedt betecknar Stortingets handlande som revolutionärt. ”Stats-
kupp i Norge!” utropar Johan Widén i sin dagbok (153). Ett spontant mångtusenhövdat
hyllningståg marscherar ut till Rosendals slott för att uttrycka sympati för kung Oscar II
och drottning Sofia. Det ses allmänt som en förödmjukelse för konungen att inte ha fått
möjlighet att avgå.

En folkmassa betygar kungaparet sin hyllning vid  Rosendals slott den 8 juni 1905.
(Nordiska museet).

7 juni Utrikesminister Gyldenstolpe telegraferar till samtliga utlandsbeskickningar att ”norska
ministären nedlagt sina mandat i Stortingets händer, provisorisk regering bildad i Norge.
Svenska kamrarna komma troligen att sammankallas.” Ett andra telegram utsänds också
där det meddelas att konungen inte erkänner den provisoriska regeringen i Norge. Arvid
Taube i Berlin träffar statssekreterare friherre Oswald von Richthofen, vilken menar att
det i längden är omöjligt för utlandet att inte erkänna Norge då Sverige tycks bestämt
att inte använda vapenmakt. Han förespråkar en svensk prins på Norges tron och lovar
att delge Taube ”de demarcher, som enligt all förväntan nu skulle komma att göras hos
den Kejserl. regeringen.” (Telegram- och brevväxling mellan Gyldenstolpe och Taube).
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8 juniKung Oscar II vägrar motta en deputation från Stortinget. Han protesterar telegrafiskt
mot Stortingets beslut: ”Da jeg ikke erkjender de revolutionære skridt som Storthinget
med krænkelse af Grundlov og Riksakt og i oprør mod sin Konge dessværre har foreta-
get saa modtager Jeg ikke den af Storthinget tilltænkte deputation.” Ett nytt demonstra-
tionståg ut till Rosendals slott till stöd för konungen samlar 30 000 personer. 

I sammanträde med utvalda riksdagsmän deklarerar statsminister Ramstedt att krigs-
åtgärder inte är ett alternativ, men i övrigt vill han inhämta de närvarandes uppfattningar.
Närvarande, FK: Olof Jonsson i Hof, Ernst Trygger, Gustaf Fredrik Östberg samt Ivar
Afzelius, Erik Gustaf Boström och Hugo Tamm. Närvarande, AK: Lars Petter Mallmin,
Johan Widén, Erik Åkerlund, Sixten von Friesen och Karl Staaff samt den partilöse Ed-
vard von Krusenstjerna.

Närvarande, regeringen: Ramstedt, Gyldenstolpe och civilminister Hjalmar Westring.
(Widén: 154; AW 1941:54).

Utrikesminister Gyldenstolpe föredrar ett samma dag ankommet brev från norske
statsrådet Arctander, vari hemställs om underhandling angående avveckling av de ge-
mensamma institutionerna. Gyldenstolpe säger sig utgå från att de europeiska stormak-
terna kommer att låta Sverige och Norge lösa konflikten efter eget gottfinnande.
Boström anser att urtima riksdag bör sammankallas ”ofördröjligen, men att tiden för dess
sammanträdande borde sättas så sent som möjligt, dvs. 20:e dagen från kallelsen, på det
man måtte få tid att sansa sig och fundera på saken, så att en mera allmän mening om
hvad som borde göras måtte hinna bilda sig”. Bland andra von Krusenstjerna och Öst-
berg sluter sig till Boström. von Friesen vill ha sammanträde så snart som möjligt, dvs.
på 8:e dagen från kallelsen. Staaff pläderar för en mycket vänlig hållning mot Norge och
anser att begäran om en svensk prins på Norges tron inte bör motarbetas. Trygger argu-
menterar mot Bernadotteanbudet och vill inte utesluta krig. ”Det hela gaf mig intrycket
af stor rådvillhet hos regeringen, som nog blifvit högst öfverraskad af de för dem ovän-
tade händelserna.” (Widén: 155 f.).

8 juniFrån Carl N D Bildt i London till Gyldenstolpe: Utrikesminister H C K Lansdowne har
muntligen meddelats att kung Oscar inte erkänner den norska regeringen och som svar
beklagat det inträffade.

9 juniI statsråd på Stockholms slott framhåller statsminister Ramstedt att beslutet kränker Sve-
riges rätt och att urtima riksdagen därför ofördröjligen måste sammankallas ”för öfver-
läggning angående de mått och steg, som i anledning af hvad sålunda förekommit böra
från svensk sida vidtagas”. Konungen bifaller statsministerns framställning med tillägget
att han inte erkänner den norska regeringen. Urtima riksmöte utsätts till den 20 juni.
(Törnebladh: 296). Christian Lundeberg mottar telegram från statsminister Ramstedt
om vice talmanskap vid urtima riksdagen.
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Konungen låter kronprinsen ta del av ett uttalande till Norges folk i vilket han avsäger
sig den norska kronan. Han har planerat att offentliggöra detta tal den 12 juni, men över-
tygas om att vänta.

9 juni Cirkulärtelegram från utrikesminister Gyldenstolpe till beskickningar och konsulat med
instruktioner att konsulaten fortfarande ska handlägga såväl svenska som också norska lö-
pande ärenden, men inte ”på något sätt träda i förbindelse med den olagliga norska re-
geringen”. I tveksamma fall ska man vända sig till Utrikesdepartementet.

9 juni Norges regering överväger att sända ut norska ombud till de viktigaste huvudstäderna i
omvärlden för att redogöra för den norska synen på den unionella frågan. Man beslutar
att invänta minister Wedel Jarlsberg som skall infinna sig den 14:e. (W-M: 594).

9 juni Den rena norska flaggan hissas på Akershus och andra norska fästningar och örlogsskepp.

10 juni I en skrivelse till Stortingets president fördömer kung Oscar II tingets handlande. (AW
1941:56). Sigfrid Wieselgren (10 juni) besöker kronprinsen och framkastar idén om en
norsk folkomröstning. Kronprinsen tror att det norska folket inte accepterar detta för-
slag.

10 juni Bildt i London meddelar Gyldenstolpe att han av sir James Rennell Rodd fått återgivet
ett samtal mellan denne och kung Edward. Konungen har tillkännagett att han inte vill
lägga sig i de förenade rikenas affärer, men att han känner sympati med kung Oscar och
hoppas att en prins Bernadotte skall komma att bestiga Norges tron.

11 juni Kronprins Gustaf avreser för att i Windsor den 15 juni övervara bröllopet mellan prins
Gustaf Adolf och prinsessan Margaret av Connaught. Gustaf Adolf är kronprinsens och
kronprinsessan Victorias äldste son, Margaret sondotter till drottning Victoria av Eng-
land. Hennes far Arthur är bror till Englands regerande kung Edward VII och hennes
mor är prinsessan Louise Margarethe av Preussen.

11 juni Benjamin Vogt, jurist och tidigare statsråd i regeringen Hagerup, bl.a. som medlem av
norska statsrådsavdelningen i Stockholm, erbjuder sig inför Michelsen att som privatper-
son resa till Sverige för att underhandskonferera om en vänskaplig slutuppgörelse. (W-
M: 595).

12 juni Wieselgren (13 juni) yppar sin tanke om norsk folkomröstning för konungen.

12 juni Skrivelse till Utrikesdepartementet från ambassaden i Köpenhamn. Intresset för unions-
konflikten beskrivs som stort, men sympatierna anses inte ligga utpräglat för någondera
riket, utan för ett enigt Norden.
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12 juniMichelsen ber sin vän konsul Conrad Mohr att uppsöka kejsar Wilhelm. Mohr avreser
omedelbart. Regeringen anmodar Fridtjof Nansen att resa till Washington, men han
hinner inte lämna landet förrän Michelsen den 14 juni ändrar sig då han anser att Nansen
behövs hemma. Regeringen överväger att lämna svenska folket en redogörelse för skälen
till beslutet av den 7 juni. (W-M: 594 f.).

12–13 juniPrins Carl samtalar individuellt med ett antal riksdagsledamöter, bland andra Sixten von
Friesen och Axel Svedelius. (AW 1941:58).

Prins Carl, prinsessan Ingeborg och döttrarna Margaretha (på trappsteget)
och Märtha (på marken). När stortinget den 7 juni 1905 bad kung Oscar utse
en yngre medlem av ätten Bernadotte till ny norsk kung ansågs prins Carl ligga
närmast till. Erbjudandet avböjdes emellertid. Längre fram, genom en histori-
ens ironi, kom dock prinsessan Märtha att gifta sig med Olav, Norges nye
kronprins, och blev därmed mor till nuvarande kung Harald. (Stockholms
stadsmuseum).
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13 juni Kung Oscar II protesterar formellt mot att Stortinget i strid med riksakten avsatt honom.
Med Ramstedts vetskap erbjuder han officiellt Boström att åter överta statsministerpos-
ten. Boström avböjer. (AW 1941:47, 51). 

13 juni Cirkuläret av den 9 juni till beskickningar och konsulat infört i Posttidningen.

13 juni Løvland ber studenten Halvdan Koht, sedermera professor och utrikesminister, resa till
Sverige för att dels sprida upplysningar, dels kontakta radikala svenska politiker för att få
deras syn på möjligheten av en förlikning. (W-M: 596).

13 juni Vogt avreser till Stockholm och har där ett längre samtal med sin vän Henrik Hedlund,
riksdagsman och redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Denne före-
språkar starkt en adress från Stortinget till riksdagen med framställning om unionsupp-
lösning. (W-M: 597).

14 juni Femton medlemmar av FK samlas i Axel Svedelius bostad på Humlegårdsgatan 29. Mö-
tet hålls på prins Carls önskan eftersom Svedelius inte kunnat lämna honom säkra upp-
gifter om stämningarna i FK. Närvarande: Ivar Afzelius, disponent Robert Almström,
generaldirektören Andersson, sekreteraren Jakob Berlin, dr Hans Cavalli, öfverste Axel
F O Cederberg, riksmarskalken Fredrik von Essen, bankofullmäktigen Olof Jonsson,
Carl Nyström, löjtnant A Theodor Odelberg, lektor Teofron Säve, bankdirektör Pehr
Rabe, generaldirektör Hans Wachtmeister, Sigfrid Wieselgren själv och Gustaf Fredrik
Östberg. ”Se der hela konciliet,” skämtar Wieselgren. von Essen talar varmt för blankt
godkännande. G F Östberg propagerar för uppskov med avgörandet till lagtima riksda-
gen 1906. Wieselgren för fram sin idé om norsk folkomröstning. Säve är eld och lågor
för krig. (Wieselgren: 15 juni).

14 juni Kung Oscars protest föredras kl. 10 i Stortinget.

14 jun Cirkulär från Utrikesdepartementet till samtliga beskickningar utom de i Tokyo, Madrid
och Konstantinopel med fransk översättning av konungens skrivelse av den 10 juni till
Stortingets president. Beskickningarna ges i uppdrag att ombesörja skrivelsens återgivan-
de i utländsk press.

14 juni Koht avreser till Stockholm (W-M: 598).

14 juni Handelsministern och venstremannen Sofus Arctander ber sin vän Waldemar Christo-
pher Brøgger samma dag resa till Stockholm för att där genom personliga kontakter ska-
pa sig en bild av den allmänna meningen och uppfattningar bland ledande politiker.
Brøgger är en av världens främsta geologer och tidigare professor i Stockholm; han blev
sedermera Norges förste universitetsrektor. Brøgger skriver att hans ”indtryk av samtalen
med Arctander var imidlertid det, at regjeringen i virkeligheten var i høi grad tvilrådig
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om hvorledes den skulde forholde sig overfor Sverige, om den skulde avvente utvikling-
en i Sverige eller selv foreta noget positivt skridt, men navnlig syntes den helt uten ef-
terretninger fra pålidelig hold om hvordan ledende politikere i Sverige vilde stille sig”.
(W-M: 596). Tydligen är Brøggers uppdrag inte koordinerat med Kohts.

14 juniI Stortingets specialkommitté meddelar stortingspresident Berner på eftermiddagen att
man inom regeringen övervägt att lämna en redogörelse för motiven bakom beslutet av
den 7 juni. Michelsen anser att Stortinget bör författa en adress som svar på kung Oscars
samma dag i tinget upplästa skrivelse. Han ser konungens skrivelse som en möjlighet att
förklara att Stortingets beslut av den 7 juni inte varit menat som en förnärmelse mot
Sverige eller konungen, ”men har været nødvændigt for att hævde vort eget lands su-
verænitet, og at vi intet inderligere ønske har end at leve i godt og fredeligt forhold til
vort naboland”. Berner menar att den formella vanskligheten med en adress nu möjligen
kan vara löst, eftersom ett svar på konungens adress i praktiken skulle gå till riksdagen
och det svenska folket. Kommittén enas om att ge Berner och redaksjonsutvalget i upp-
gift att utforma ett utkast till ett uttalande från Stortinget. (W-M: 599 f.).

Regeringen beslutar emellertid att inte lämna en sådan redogörelse eftersom man
fruktar att den skulle kunna uppfattas som ett tecken på svaghet. (W-M: 593).

14–15 juniMichelsen och Løvland stöder en plan av f.d. unionsambassadören i Madrid, greve Fritz
Wedel Jarlsberg, att denne dels skall resa till Stockholm för att bringa klarhet i kung Os-
cars inställning till att utse en Bernadotte till ny norsk kung, dels, i händelse av avslag, i
Danmark och England skall undersöka möjligheten att upphöja prins Carl av Danmark
till norsk monark. (W-M: 596 f.).

15 juniVogt söker upp statsminister Ramstedt för att dels betona att Norge inte kan vika från
7 juni-beslutet, dels inhämta upplysningar om den svenska regeringens hållning. (AW
1941:68). Han meddelar Ramstedt att Norge kan tänka sig förhandla om unionens upp-
lösning. Vogt träffar även Lagerheim och Staaff. (W-M: 597). Vid mötet med Staaff får
Vogt intrycket att denne är förbittrad över att Norge inte formellt begärt unionsupplös-
ning. (W-M: 611).

15 juniBrøgger anländer till Stockholm. Han samtalar med bland andra den liberale riksdagsle-
damoten Sven Theodor Palme. Därefter meddelar han Michelsen att ”det er sikrest at
være så godt forberedt som muligt på at hvilkensomhelst galskab kan ske”. (W-M: 606–
608).

15 juniPrins Gustaf Adolf förmäls i Windsor med prinsessan Margaret av Connaught. Tele-
gramväxling mellan kronprins Gustaf i London och kung Oscar i Stockholm. Kronprin-
sen: ”Sök inverka på riksdagen för min mening.” Konungen: ”Åsigterna inom
regeringen synas kunna enas om att riksaktens omedelbara upphäfvande icke bör nu fö-
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reslås, utan endast hemställas att regeringen bemyndigas befullmäktigas med delegerade
för Norge förhandla om hvad med eventuell upplösning kan sammanhänga hvarefter af-
görande beslut skall fattas först vid en senare Riksdag.” (Telegram i UD:s arkiv).

15 juni Det nationalliberala Aftonbladet lanserar tanken att ett definitivt ställningstagande till frå-
gan om unionsupplösning bör tas först efter det att norska folket fått tillfälle att uttala sig
vid de ordinarie stortingsvalen 1906. (EV 1971:274).

16 juni Telegramväxlingen mellan kronprins Gustaf och kung Oscar fortsätter.

16 juni Ambassadör Arvid Taube meddelar Gyldenstolpe ett uttalande av Richthofen, där denne
sagt att han finner det naturligt att protestera mot Norges handlande ”om han än för sin
egen personliga del var af samma åsikt som furst Bismarck, hvilken brukade säga, att han
aldrig protesterade, såvida han ej hade bajonetten bakom protesten”. När Sverige inte
valt detta alternativ återstår enligt Richthofens mening endast att hålla ”gute Miene zum
bösen Spiel”. (Brev från Taube till Gyldenstolpe).

16 juni Brøgger råds av sin vän matematikern M. Gösta Mittag-Leffler att uppsöka dennes kol-
lega matematikprofessorn Ivar Otto Benedixson för att genom honom få kontakt med
Karl Staaff. Samma eftermiddag träffar Brøgger Staaff i dennes hem. (W-M: 609). Staaff
visar sig gentemot Brøgger, liksom tidigare gentemot Vogt, förnärmad över att Norge
inte anhållit om unionsupplösning. Från svensk sida måste krävas en norsk anhållan om
unionsupplösning, och denna anhållan måste innehålla en försäkran om att Stortinget
inte avsett att kränka Sveriges ära. Brøgger svarar att han inte tror att Stortinget och den
norska regeringen är ovilliga till sådan anhållan. De båda skisserar därefter upp vilka
punkter en anhållan måste innehålla. Brøgger söker övertala Staaff att författa ett utkast
till en sådan anhållan, dock utan att få definitivt besked. (W-M: 609 f.).

16 juni Wedel Jarlsberg anländer till Stockholm som representant för Norges regering och får
audiens hos konungen. Han vädjar till denne att abdikera från Norges tron och utse en
av sina söner eller sonsöner till norsk konung. Wedel träffar även Ramstedt och Gylden-
stolpe.

16 juni Vogt samtalar med Boström. (W-M: 598).

16 juni I Stortingets specialkommitté dryftas ett utkast till uttalande av Berner. I utkastet fram-
hålls att det inte var Stortinget som framkallade unionsbrottet. Utkastet innehåller också
en appell till konungen, riksdagen och det svenska folket om att medverka till en fredlig
avveckling av unionen. (W-M: 600).

16 juni På kvällen. Stortingets specialkommitté håller möte där Berners utkast skarpt kritiseras.

16 juni Kronprins Gustaf lämnar London och anländer till Berlin. (Weibull 1960:175 f.).
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16 juniSammanträde hos statsminister Ramstedt, som meddelar vad regeringen ämnar föreslå i
sin proposition. G F Östberg pläderar för att Sverige inte skall ta något initiativ och me-
nar att riksdagen inte torde komma att ge någon fullmakt. (Östberg: 16 juni).

17 juniStaaff överlämnar på morgonen till Brøgger på Hotel Rydberg ett utkast till anhållan från
Stortinget. Han ber Brøgger uppmana den norska regeringen att inte göra några änd-
ringar i utkastet, eftersom han tror att det kan accepteras som upprättelse för den svenska
nationalkänslan. Brøgger ger sitt ord på detta. (W-M: 613). Utkastet består av fyra delar:
1) en försäkran om att Stortinget inte avsett att såra Sverige, 2) en förklaring till Storting-
ets handlande, 3) en sympatiförklaring för Sverige och 4) en hemställan att riksdagen
”med erkännande af Norge såsom själfständig stat ville gifva uppslag till de förhandlingar,
hvilka äro nödvändiga för afveckling af de hittillsvarande unionella förhållandena. Och
förklarar sig Storthinget beredvilligt att taga i behörigt öfvervägande de anordningar som
de svenska statsmakterna kunna finna i Sveriges intresse påkallade samt att därvid söka
tillmötesgå alla rättvisa och billiga önskningar.” (AW 1955).

17 juniPå ett möte kl. 11 med den norska regeringen och stortingspresident Berner redogör
Vogt för sina intryck från Stockholm. Hans bedömning är att Sverige inte kommer att
upplösa unionen utan att Norge först vidtagit någon ytterligare åtgärd. Vogt uttalar sig
bestämt mot Berners utkast eftersom han anser det vara alltför fokuserat på proceduriella
aspekter. Även ett utkast av Michelsen anser han vara för inriktat på det formella. Vogt
hävdar att man måste formulera sig i ordalag som varken innebär ett påstående om eller
ett förnekande av att unionen är upplöst. Michelsen och Vogt ges i uppdrag att till föl-
jande förmiddag författa ett nytt utkast. (W-M: 598, 602).

17 juniStortingets specialkommitté i möte hela dagen. Berner meddelar att han och regeringen
träffat Vogt, samt att ”norskvänlige riksdagsmenn, spesielt Branting” önskar en adress
från Stortinget till riksdagen. (W-M: 604 f.).

17 juniWedel Jarlsberg besöker statsminister Ramstedt, som förklarar att Sverige inte kan över-
lägga med en olaglig norsk regering, men möjligen med Stortinget. (AW 1941:68 f.).

17 juniNorges regering beslutar att ombud skall sändas ut i omvärlden för att förmedla den
norska ställningen i unionsfrågan. (W-M: 594). Vogt avreser samma kväll ånyo till
Stockholm, denna gång med officiellt uppdrag att uppsöka statsminister Ramstedt för att
skapa möjligheter för förhandlingar. Han medför en skrivelse från Michelsen i vilken
denne menar att regeringen är beredd att ”række hånden til den svenske regjering for at
lette den en imødekommenhed, hvorved nye og helt venskabelige forhold snarest mu-
ligt kan etableres paa halvøen”, dock med förbehållet att regeringen inte kommer att un-
derkänna vad som tidigare sagts från Norges sida. (W-M: 603).
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17 juni En osignerad artikel i Göteborgs Aftonblad föreslår uppskov med avgörandet till lagtima
riksdagen 1906. Artikeln är skriven av Rudolf Kjellén, professor i statskunskap vid Gö-
teborgs högskola och ultrakonservativ politiker. (EV 1971:295).

17 juni Genom utrikesminister Gyldenstolpe meddelar svenska regeringen svenske ministern i
Berlin att ett omedelbart erkännande av Norge är omöjligt ”på grund af den nu rådande
folkmeningen”. För att ett dylikt erkännande skall accepteras av regering, riksdag och
press krävs åtminstone ett riksdagsbeslut. (Brev i UD:s arkiv).

17 juni Taube meddelar Utrikesdepartementet att tyska regeringen anser att Sverige, då vapen-
makt uteslutits, bör snart upprätta vänskapliga förbindelser med Norge och utse en
svensk prins till norsk kung för att undvika en norsk republik. Bildt meddelar att upp-
fattningen i London ”från Konungen ned till tidningsskrifvaren” är att Sverige, då va-
penmakt uteslutits, bör ”medverka till att den oundvikliga upplösningen må ske så fort
och så helt som möjligt.” (Brev i UD:s arkiv).

18 juni Vogt har ett kort morgonmöte med Ramstedt och statsrådet Westring. Båda avråder
starkt från användning av ordet ”avveckling” i Stortingets adress. Vogt reser hem samma
kväll. (W-M: 604).

18 juni Brøgger anländer på morgonen till Kristiania och möts där av Arctander. Staaffs utkast
till anhållan från Stortinget framläggs för regeringen. Beroende på tysthetslöfte delges en-
dast Arctander, Løvland och Michelsen att det är författat av Staaff. Man beslutar på re-
geringsmötet att förslaget skall omredigeras till följande dag. (W-M: 613 f.). Även
Michelsens förslag till framställan från Stortinget uppläses på regeringsmötet. (W-M:
606).

18 juni Stortingets specialkommitté samlas på eftermiddagen. Två adressförslag föreligger (för-
fattade av Berner respektive Jørgen Brunchorst), men de behandlas inte eftersom Mi-
chelsen meddelar att regeringen håller på att utarbeta ett förslag som följande dag skall
delges specialkommittén för att därefter omedelbart föreläggas Stortinget för antagande.
Michelsen uppmanas att undvika uttryck som på förhand binder Stortinget. Han svarar
att regeringen inte skall binda Stortinget, men nödvändigtvis måste spela ledarrollen.
(W-M: 605 f.).

18 juni Kronprins Gustaf träffar Christian Lundeberg i Warnemünde. Vid svenske tronföljarens
bröllop i London och tyske kronprinsens bröllop i Berlin har han samtalat med engelske
konungen samt med tyske kejsaren och rikskansler von Bülow. För dessa har han fram-
hållit att Sverige inte vill bevara unionen med vapenmakt och fått till svar att Sverige bör
upplösa unionen omedelbart, vilket också är kronprinsens egen uppfattning. Lundeberg
förklarar sig inte kunna acceptera vare sig en omedelbar unionsupplösning eller reger-
ingens förslag om upplösning efter förhandlingar. Han anser att om Norge gör framställ-
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ning om ”skiljmessa” så ”skulle detta kunna tagas i öfvervägande af Sverige”.
(Lundeberg: 18 juni).

19 juniFörmiddagen. Statsminister Ramstedt samlar ett antal politiker i Statsrådsberedningens
rum. Närvarande, FK, Majoritetspartiet: Robert Almström, Axel Svedelius, Gustaf Tamm
och Gustaf Fredrik Östberg. FK, minoriteten: Ivar Afzelius, E.G. Boström, Hugo Tamm
och Sigfrid Wieselgren. AK, Lantmannapartiet: Pehr Pehrsson i Törneryd, Lars Petter
Mallmin, Ernst Carlsson, J. Ericsson i Vallsta ”och en landtman till”. AK, Liberala sam-
lingspartiet: Staaff och Daniel Persson i Tällberg. Avslutas fram mot kl. 13. (Wieselgren).

19 juniKung Oscars skrivelse av den 10 juni till Stortinget trycks i översättning i sin helhet i
Times.

19 juniStortingets specialkommitté dryftar från kl. 11 regeringens omarbetade version av Staaffs
utkast till uttalande av Stortinget. Det består av 7 delar: 1) en formell hänvändelse till
konungen; 2) ett betonande av att det skedda inte kan göras ogjort; 3–5) motsvarar i
princip Staaffs del 1–3, men tonen är hårdare och skulden läggs på Sverige; orden ”uni-
onens opløsning” från ett tidigare utkast hade ändrats till ”unionsforholdets ophør”; 6)
en starkt modifierad version av Staaffs del 4; exempelvis har ”erkännande af Norge såsom
själfständig stat” ersatts av ”under anerkjendelse af Norges nye stilling og af dets ret som
selvstændigt rige”, ”afveckling af hittillsvarande unionella förhållanden” har ersatts av
”det endelige opgjør af det nu løste unionsforhold” och ”att taga i behörigt öfvervägande
de anordningar som de svenska statsmakterna kunna finna i Sveriges intresse påkallade”
har ersatts av ”som i den anledning maatte fremkomme til betryggelse af rigernes selv-
stændighed og integritet”; 7) ett slutanförande som sammansatts av delar av Michelsens
och Brunchorsts båda utkast. Förslaget godtas av specialkommittén med vissa ändringar.
Mötet avslutas kl. 13, varefter förslaget går till tryck. Kl. 15 föreläggs det Stortinget på
ett enskilt möte utan referenter där det utsätts för skarp kritik. (W-M: 616 f.). Det antas
trots allt och skickas kl. 18 med tåget till Stockholm. Följande dag föreligger dokumentet
såsom en stortingsadress vid urtima riksdagens första sammanträde. (AW 1941:71 f.).

19 juniKoht reser hem till Kristiania. Han delar Vogts intryck att Norge måste vidta någon yt-
terligare åtgärd för att Sverige skall upplösa unionen. Under sitt Stockholmsbesök har
han sammanträffat med Hjalmar Branting som frågat honom om Stortinget kan gå med
på förhandlingar om unionsupplösningen. Koht noterar att Branting blev glad och lättad
då han fick ett jakande svar. (W-M: 598).

19 juniEn proposition till riksdagen fastställs av regeringen i konselj. Riksdagen bör ge rege-
ringen fullmakt att inleda förhandlingar med Stortinget om förutsättningar för unionens
eventuella upplösning. Sedan förhandlingarna avslutats skall resultatet föreläggas riksda-
gen. Stortingets handlande innebär nämligen inte att unionen är rättsligen upphävd, utan
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enbart att Norge uttryckt en önskan att utträda ur unionen. För att utträdet skall bli möj-
ligt måste Sverige lämna sitt medgivande, och detta kan endast göras efter förhandlingar
om frågor som garanterar ett fredligt framtida förhållande mellan de båda folken. Ett avtal
om skiljedomsförfarande för lösande av uppkommande tvister skulle vara positivt. (AW
1941:66).

20 juni Urtima riksdagen inleds. Stortingsadressen av den 19 juni föreligger. Konungen samlar
kamrarnas talmanskap (FK: Gustaf Sparre och Christian Lundeberg, AK: Axel Swartling
och Pehr Pehrson i Törneryd) för att lyssna till talmännens åsikter om alternativet prins
Carl som norsk kung. Att detta i Norge skall framkalla misstankar mot Sverige och dess-
utom orsaka kungahuset obehag framhålls. Undantaget är vice talman Pehr Pehrson som
menar att många framtida missförstånd och olägenheter skulle kunna förebyggas med en
svensk prins på Norges tron. (Lundeberg: 22 juni).

20 juni På Grand Hotel beslutar FK:s majoritetsparti bjuda in minoritetspartiet att med tre de-
legerade tillsammans med Tiomannarådet utarbeta en förslagslista på kandidater till SäU.
(Lundeberg: 20 juni).

På Hotell Rydberg väljer Lantmannapartiet förtroenderåd. (Widén).

21 juni Urtima riksdagens högtidliga öppnande i rikssalen på Stockholms slott. ”Unionspropo-
sitionen” framkallar vrede bland många: den är för undfallande mot Norge. (AW 1941:
74). FK-ledamöterna Säve och Klingspor: propositionen är ”ett nytt Sveaborg”. (FK
1905 u: 3:18 och 3:37).Visserligen konstateras att Stortingets handlande inte upplöst uni-
onen. Men regeringen ber också om ett bemyndigande att inleda förhandlingar med
Stortinget i syfte att ”träffa villkorlig uppgörelse för ordnande af de förhållanden, i afse-
ende å hvilka vid upplösning af unionen sådant ordnande må finnas erforderligt”. (Tör-
nebladh: 300). Propositionen förkastar maktmedel för att lösa unionsfrågan. – Urtima
riksdagen beslutar att tillsätta ett särskilt utskott (SäU). (AW 1941:86).

21 juni Skrivelse till beskickningarna i Berlin, Bryssel, Köpenhamn, London, Paris, Petersburg,
Washington och Wien. Meddelas att konseljen den 27 maj hölls på Stockholms slott.
Konungens vägran att resa till Kristiania berodde dels på att han redan fattat beslut rö-
rande konsulatlagen, dels på att han trott sig bäst bevara det fredliga förhållandet mellan
de båda länderna genom att inte resa, eftersom det norska statsrådet förklarat att den nor-
ske man som vägrade sanktionera konsulatlagen i samma stund skulle vara utan fädernes-
land.

21 juni Løvland argumenterar i norska regeringen för att Norge inte bör sända ut några repre-
sentanter, såsom beslutats den 17 juni. Anledningen är den försonliga tonen i regeringen
Ramstedts proposition och kung Oscars trontal. Løvland menar att ”naar vi nu aabner
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forhandlinger med Sverige bør det vel ikke se ud som vi samtidig søger hjælp hos stor-
magterne”. (W-M: 595).

FK:s majoritetsparti sammanträder på kvällen. Ramstedts avgång, nyval till Stortinget,
norsk folkomröstning, villkor, svensk mobilisering och krig diskuteras. (AW 1941:75;
Lundeberg: 21 juni).

Första urtima riksdagens öppnande den 21 juni 1905. Vykortet visar tåget från det nyligen invigda nya
Riksdagshuset på Helgeandsholmen till Rikssalen på Stockholms slott. (Kungl. biblioteket).

22 juniMajoritetspartiets tiomannaråd och tre delegerade från minoriteten i FK håller möte
kl. 2.30 em. om vilka som skall väljas till SäU. Ett motsvarande möte hålls med riksdags-
ledamöterna från grupperingarna i AK. (AW 1941:87 f.).

22 juniFK håller på aftonen enskilt sammanträde på Jernkontoret. Värdet av och möjligheten
att bevara unionen diskuteras. Många inlägg. Avslutas kl. 10.50 fm. (Lundeberg: 22 juni).

22 juniDelar av Lantmannapartiets förtroenderåd samlas på kvällen hemma hos Arvid Reuter-
skiöld. Närvarande är Åke Hugo Hammarskjöld, Lars Jansson i Djursätra, Ernst Lind-
blad, Lars Petter Mallmin, Oscar Nylander, Gustaf Odqvist, Carl Persson i Stallerhult,
August Sjö, Johan Widén, Adolf Wiklund i Brattfors och Erik Åkerlund. (AW 1941:77;
Widén: 1984).
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22 juni Fredrik T Ramel i Köpenhamn meddelar utrikesminister Gyldenstolpe att utrikesminis-
ter Raben-Levetzau i ett privat samtal uttalat att inga åtgärder som skulle kunna tyda på
ett erkännande från dansk sida av den norska regeringen kan komma i fråga. Ramel skri-
ver också att den konservativa tidningen Vort Land ”ådagalagt en så kritiklös beundran
för allt norskt, att den flerstädes uttalade förmodan, att dess ledande artiklar i unionsfrå-
gan vore skrifvna i eller i allt fall inspirerade från Norge synes till fullo bekräftad”.

23 juni ”v. Baumgarten önskade aflemna motion om 85 mill. att jemte kreditiven användas till
mobilisering eller förstärkande af armén o flottan. – Afstod, ehuru motvilligt derifrån, för
att bereda möjlighet till massmotion om 100 mill. o motion om obegränsad rätt för
Särsk. Utsk. att afgiva hvilka förslag som helst de kunde finna af omständigheterna på-
kallade.”(Lundeberg: 23 juni).

23 juni Från utrikesminister Gyldenstolpe utgår till samtliga beskickningar ett cirkulär, vilket
skall uppläsas för de utländska utrikesministrarna och om dessa så önskar även överläm-
nas. Konungens handlande den 27 maj motiveras från författningsrättslig synpunkt med-
an den norska ”statshvälfningen” fördöms. Vidare hävdas att Sverige efter den ”planlagda
statskuppen” ”[e]nligt allmänt erkända rättsgrundsatser” har rätt att återställa unionen,
om nödvändigt med maktmedel. Då Stortingets handlande bedöms ha stöd ”af en stor
majoritet af norska folket och […] en provisorisk regering finnes” vill dock konungen
undvika ”ett broderskrig”. Den urtima riksdagen har därför föreslagits ”bemyndiga re-
geringen att ingå i underhandlingar med delegerade för norska Stortinget för ordnande
af de frågor, rörande hvilka en förberedande öfverenskommelse kan vara nödvändig.
Om detta förslag antages af Riksdagen och den förutsatta uppgörelsen kan vinnas, kom-
mer icke Sverige att motsätta sig att för sin del lämna medverkan till unionens definitiva
upplösning utan vidare uppskof. Men intill dess Sverige kunna lämna sitt godkännande
fasthåller regeringen sitt beslut att icke erkänna den olagliga regeringen, som upprättats
i Kristiania genom beslutet af den 7 juni.” Författat på franska.

23 juni Skrivelse från Utrikesdepartementet till beskickningarna i Berlin, Köpenhamn, London,
Paris, Petersburg, Washington och Wien. De ges i uppdrag att framhålla önskvärdheten
av att Norge inte erkänns förrän riksakten upphävts.

25 juni ”Kanslirådet v. Krusenstjerna, dertill anmodad af Chr[istian] [L][undeber]g, aflemnade
förslag till 3 motioner i ofvan ang. syfte”, dvs. om 100 miljoner kronor och obegränsad
rätt för SäU att avge vilka förslag som helst. (Lundeberg: 25 juni).

26 juni Ramel i Köpenhamn meddelar utrikesminister Gyldenstolpe att konseljpresident J C
Christensen dagen förut hållit ett tal där han framhållit att ”samlade betydde de nordiska
folken något, men splittrade intet”.
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26 juniLantmannapartiet håller möte för bestämmande av förslag till utskottsvalen, varvid med-
delas att Liberala samlingspartiet opponerat sig mot upptagandet av Harald Hjärne i SäU.
Lantmannapartiet ställer upptagande av Hjärne som villkor för gemensamhet, varvid
denne accepteras. (Widén 1984:166 f.).

27 juniRemissdebatter i AK och FK. Regeringens proposition remitteras till SäU. (AW 1941:
82).

Ledamöter utses till SäU; 
FK, 12 ordinarie, partiställning. Från Majoritetspartiet 9 ledamöter: Gottfrid Billing,
Hugo Blomberg, Henrik Cavalli, Christian Lundeberg, Hjalmar Palmstierna, Fredrik
Pettersson å Emaus, Teofron Säve, Fredrik Wachtmeister och Lars Åkerhielm. Från mi-
noriteten 3 ledamöter: Ivar Afzelius, Hugo Tamm och Wilhelm Walldén. 
FK, 8 suppleanter, partiställning. Från Majoritetspartiet 6 ersättare: Gustaf Anders-
son i Kolstad, Alexis Hammarström, Carl Klingspor, Arvid Lindman, Vollrath Tham
och Gustaf Fredrik Östberg. Från minoriteten 2 ersättare: John Lovén och John Rettig. 
AK, 12 ordinarie, partiställning. Från Lantmannapartiet 5 ledamöter: Hans Anders-
son i Västra Nöbbelöf, Ernst Lindblad, Pehr Pehrson, Carl Persson i Stallerhult och Al-
fred Petersson i Påboda. Från Liberala samlingspartiet 5 ledamöter (inom parenteser
röstsiffror i partiet): Carl Bonde (20), August Henricson (13), Daniel Persson i Tällberg
(23), Karl Staaff (24) och Theodor Zetterstrand (20). Från Moderata reformvännerna:
Harald Hjärne. Dessutom en vilde: Edvard von Krusenstjerna. 
AK, 12 suppleanter, partiställning. Från Lantmannapartiet 5 ersättare: Anders Gus-
tafsson i Sjögesta, Gustaf Odqvist, Oscar Trapp, Adolf Wiklund och Carl Ödman. Från
Liberala samlingspartiet 6 ersättare: Ernst Beckman (22), Elof Biesèrt (15), Henrik Hed-
lund (18), Karl Gustaf Karlsson i Göteborg (17) Herman Kvarnzelius (23) och Karl Star-
bäck (?). Från Moderata reformvännerna: Klas Hugo Bergendahl.

27 juniMotioner i båda kamrarna med anledning av unionspropositionen:
FK motion nr 1. Yrkande: riksdagen bör inte medge svenska regeringen att förhandla
med de norska statsråden förrän det norska folket genom en allmän omröstning önskat
utträde ur unionen. Undertecknare: Sigfrid Wieselgren.
FK motion nr 2. Yrkande: riksdagen bör inte medge svenska regeringen att förhandla
med de norska statsråden, utan i stället upphäva riksakten. Undertecknare: friherre Louis
de Geer.
FK motion nr 4. Yrkande: riksdagen bör ställa 100 miljoner till regeringen att förfoga
över i anledning av unionskrisen. Undertecknare: Carl von Baumgarten (majp), Herman
Behm, Lars Berg, Aaby Ericsson, Arvid Lindman, Pehr Lithander, Harald Spens, Theo-
dor af Ekenstam, Erik Hägglund, Gustaf Benedicks, Leonard Grundberg, Niklas Fosser,
Carl-David Uppström, Joachim Beck-Friis, Pehr Liedberg, Jonas Alströmer, Gustaf Axel
Berg, Carl Nyström, Carl Taube, Cornelius Sjöcrona, James Kennedy, Walter von Hall-
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wyl, Edvard Bohnstedt, Carl Klingspor, August Weinberg, Hugo Hedenstierna, Peter
Petersson, Johan Nyström, Henrik Falkenberg, Robert Almström, Gustaf Andersson,
Martin Nisser, Wolmer Wrangel von Brehmer, Gustaf Tamm, Johan Rylander, Edvin
Håkanson, Carl Rydberg, Richard Åkerman, Anders Apelstam, Joseph Stephens, Johan
Gripenstedt, Melcher Ekströmer, Erik August Enhörning, Fredrik Ridderbjelke, Chris-
topher Rappe, Nils Trolle, Johan Beck-Friis, Edward Kinberg, Svante Sandqvist, Mag-
nus Söderberg, Carl von Mentzer, Ernst Trygger, Per Lundsten, Lorents Petersson,
Gustaf Walin, Johan Boström, Eduard Fränkel, Albert Anderson, Arvid Lilliesköld, Gus-
taf Ekdahl, Knut Falk, Knut Bohnstedt, Erik Lewenhaupt, Olof Björklund och Knut
Åkerberg. 
FK motion nr 5. Yrkande: riksdagen bör fatta beslut om hur de 100 miljoner som fö-
reslås i FK motion nr 4 skall tas fram. SäU bör få i uppdrag att till riksdagen inkomma
med utredning och förslag om hur den föreslagna summan skall kunna tas fram. Under-
tecknare: Carl von Baumgarten (majp), Herman Behm, Lars Berg, Aaby Ericsson, Arvid
Lindman, Pehr Lithander, Harald Spens, Theodor af Ekenstam, Erik Hägglund, Gustaf
Benedicks, Leonard Grundberg, Niklas Fosser, Carl-David Uppström, Joachim Beck-
Friis, Pehr Liedberg, Jonas Alströmer, Gustaf Axel Berg, Carl Nyström, Carl Taube,
Cornelius Sjöcrona, James Kennedy, Walter von Hallwyl, Edvard Bohnstedt, Carl
Klingspor, August Weinberg, Hugo Hedenstierna, Peter Petersson, Johan Nyström,
Henrik Falkenberg, Robert Almström, Gustaf Andersson, Martin Nisser, Wolmer
Wrangel von Brehmer, Gustaf Tamm, Johan Rylander, Edvin Håkanson, Carl Ryd-
berg, Richard Åkerman, Anders Apelstam, Joseph Stephens, Johan Gripenstedt, Mel-
cher Ekströmer, Erik August Enhörning, Fredrik Ridderbjelke, Christopher Rappe,
Nils Trolle, Johan Beck-Friis, Edward Kinberg, Magnus Söderberg, Per Lundsten och
Johan Boström. 
FK motion nr 6. Yrkande: riksdagen bör besluta om lagar och föreskrifter som är nöd-
vändiga för att beslut skall kunna fattas om hur de 100 miljonerna till regeringen skall
kunna tas fram. SäU bör ges i uppdrag att ge förslag på sådana nödvändiga lagar och fö-
reskrifter. Undertecknare: Carl von Baumgarten (majp), Herman Behm, Lars Berg, Aaby
Ericsson, Arvid Lindman, Pehr Lithander, Harald Spens, Theodor af Ekenstam, Erik
Hägglund, Gustaf Benedicks, Leonard Grundberg, Niklas Fosser, Carl-David Upp-
ström, Joachim Beck-Friis, Pehr Liedberg, Jonas Alströmer, Gustaf Axel Berg, Carl Ny-
ström, Carl Taube, Cornelius Sjöcrona, James Kennedy, Walter von Hallwyl, Edvard
Bohnstedt, Carl Klingspor, August Weinberg, Hugo Hedenstierna, Peter Petersson, Jo-
han Nyström, Henrik Falkenberg, Robert Almström, Gustaf Andersson, Martin Nisser,
Wolmer Wrangel von Brehmer, Gustaf Tamm, Johan Rylander, Edvin Håkanson, Carl
Rydberg, Richard Åkerman, Anders Apelstam, Joseph Stephens, Johan Gripenstedt,
Melcher Ekströmer, Erik August Enhörning, Fredrik Ridderbjelke, Christopher Rappe,
Nils Trolle, Johan Beck-Friis, Edward Kinberg, Svante Sandqvist och Carl von Mentzer.
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AK motion nr 1. Yrkande: riksdagen bör godkänna Stortingets beslut. Undertecknare:
Carl Lindhagen (lib), Fridtjuv Berg och Jakob Pettersson.
AK motion nr 6. Yrkande: riksdagen bör anslå 100 miljoner kronor extra till regeringen
med hänsyn till de faror som det unionella förhållandet innebär. Undertecknare: Per Zim-
dahl, Otto Redelius, Carl Jakob Jakobson, Nils Jönsson, Melcher Lyckholm, Hjalmar
Hallin, Erik Åkerlund, Carl Sandquist, Bengt Dahlgren, Sten Nordström, Herman An-
dersson, Carl Johan Jonsson, Johannes Bengtsson i Bjärnalt, Carl Lind, Hjalmar Setter-
berg, Carl Robert Höök, Pål Bengtsson i Borås, Knut Killander, Georg Kronlund,
Magnus Täcklind, Per Olof Lundell, Carl Johansson, Karl Karlsson, Johan Sjöberg, Le-
onard Lindewall, Johan Erik Granlund, Lars Petter Mallmin och Pehr Svensson.

28 juniFK hänvisar kammarens motioner nr 1 och 2 till SäU. AK hänvisar kammarens motion
nr 1 till SäU.

28 juniSäU samlas till konstituerande möte. Till ordförande väljs Christian Lundeberg, ordfö-
rande i FK:s majoritetsparti, till vice ordförande Pehr Pehrson i Törneryd, ordförande i
AK:s Lantmannaparti. Till sekreterare utses professor Sam. Clason och riddarhussekre-
terare John Magnus Stuart. Som notarier antas aktuarien Samuel Wåhlin och amanuen-
sen Carl G. Törnebladh. Man bestämmer att arbetet skall hållas hemligt. På Hugo
Tamms förslag beslutas att utskottet skall begära upplysningar från regeringen om Sveri-
ges försvarsberedskap och Norges rustningar. (SäU1 prot.; Krusenstjerna: 126).

Ytterligare motioner med anledning av unionspropositionen:
FK nr 3. Yrkande: Stortingets beslut är grundlagsstridigt. För att förhandlingar om en
fredlig upplösning skall vara möjliga måste Stortinget avsätta de norska statsråden och
konungen bilda en ny ministär med vilken den svenska regeringen kan förhandla. Un-
dertecknare: Magnus Unger.
AK nr 2. Yrkande: riksdagen skall vägra godkänna Stortingets beslut och anslå 100 mil-
joner kronor till försvaret att användas om Norge försöker bryta sig ur unionen med
våld. Undertecknare: Erik Trana. Instämmer i motionens syfte: Ivan Svensson.
AK nr 3. Yrkande: beslut i unionsfrågan bör fattas av ett nyvalt storting och en nyvald
riksdag. Därför bör det svenska beslutet uppskjutas till nästa lagtima riksdag [vilken sam-
manträder efter nästa svenska val i september 1905]. Undertecknare: Erik Räf, Carl August
Danielsson, Carl Johansson i Aflösa, Johan August Jonsson, Wilhelm Bengtsson i Hä-
radsköp och Gustaf Hazén.
AK nr 4. Yrkande: unionen har stort försvarsmässigt värde för Sverige. Om den skall
upphöra bör därför Sverige ställa krav på att de norska fästningarna vid gränsen mot
Sverige skall rivas, att båda rikenas medborgare skall tillåtas fri rörlighet i båda rikena, att
den svenska exporten över Narvik skall tillåtas fortsätta obehindrat, att inga privilegier
skall ges till andra länder i något av de båda rikena, att en skiljedomstraktat skall upprättas
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samt att de svenska lapparna skall tillåtas bedriva renbete i Norge även fortsättningsvis.
Undertecknare: Georg Kronlund.
AK nr 5. Yrkande: alla beslut som riksdagen och Stortinget fattar i unionsfrågan bör be-
traktas som provisoriska. Bindande beslut bör fattas av nyvalda parlament. Försvarsan-
slaget bör ökas. Undertecknare: Olof Brodin.

28 juni Bildt i London meddelar Utrikesdepartementet att lord Lansdowne sagt sig haft besök
av Fritz Wedel Jarlsberg.

Baron Fritz Wedel Jarlsberg var tidigare svensk-norsk ambassadör i
Madrid. Efter den 7 juni engagerade han sig starkt i frågan om Norges
nya kungahus.

29 juni SäU sammanträder. Generalstabschefen Rappe redogör för det militära läget. (Clason).
En promemoria med regeringens förslag till förhandlingsämnen föredras i utskottet.
Dessa är:

1. Avveckling av den diplomatiska och konsulära gemenskapen
2. Skiljedomstraktat för framtida tvister
3. Avgörande eller hänskjutning till skiljedom av frågan om Grisbådarna
4. Traktatsenligt skyddad renbetesrätt för svenska flyttlappar i Norge
5. Avtal att Norge inte får oskäligt avgiftsbelägga transitogods på mellanriksbanorna
6. Sjöfartsförhållanden mellan Norge och Sverige
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7. Internationella konventioner och traktater gällande för Sverige och Norge med un-
dantag av Novembertraktaten
8. Upprättande av en neutral zon på båda sidor om södra delen av gränsen mellan Sverige
och Norge.

30 juniSäU sammanträder. En fyra dagar lång principdebatt inleds. Amiral Ludvig Sidner, chef
för flottans stab, redogör för Norges sjöförsvar. Östersunds-Posten får ett telegram från
Trondhjem om norska truppförflyttningar. Regeringen meddelar Lundeberg att uppgif-
terna är osäkra. Lundeberg uppmanar regeringen att ”taga reda på förhållandena”. Ut-
skottet beslutar anhålla hos utrikesministern om samtliga handlingar ”som utvisa
främmande makters ställning och uttalanden angående makternas uppfattning om uni-
onsbrottet”. (Clason, Wåhlin, Stuart, Hjärne).

30 juniRegeringen Ramstedts promemoria återges i Vårt Land. (Lundeberg: 1 juli).

1 juliPå morgonen. Lundeberg uppmanar i telefon Ramstedt att åtgärda brister i det svenska
försvaret. Ramstedt svarar att det inte är säkert att regeringen anser det vara bäst att vidta
några åtgärder. Lundeberg genmäler att det i dessa tider inte skulle vara ett hot mot Nor-
ge, men en plikt mot Sverige. (Lundeberg: 1 juli).

1 juliPressen meddelar att Rudolf Kjellén överraskande besegrat den moderatliberale August
Wijkander i ett fyllnadsval till AK. Valet äger rum i Göteborg. ”Som en hoppfull och
väckande fanfar ljuder över landet nyheten om professor Kjelléns val i Götastaden”,
kommenterar Stockholms-Bladet. Explicit diskuterar Vårt Land sambandet mellan Kjel-
léns triumf och de annalkande septembervalen. Det skall bli roligt att se, förklarar Vårt
Land, hur många valkretsar, som då följer Göteborgs exempel. I nästa andetag formulerar
tidningen för första gången den uppskovslinje, som den sedan kommer att driva under
hela sommaren. ”Det skulle tvivelsutan innebära både klokhet och befrielse från ett drygt
ansvar”, betonar Vårt Land, ”därest unionskonflikten löstes först av den riksdag som ut-
gått ur höstens val.” (EV 1971:286 f.).

1 juliFK hänvisar kammarens motion nr 3 till SäU. AK hänvisar kammarens motioner nr 2,
3, 4 och 5 till SäU. (Riksdagstrycket).

1 juliSäU sammanträder. Med anledning av gårdagens läcka till Vårt Land uppmanar Lunde-
berg ledamöterna att hålla på sekretessen. Harmen över Stortingets kontraktsbrott är stor.
En erövring av Norge diskuteras. Palmstierna: ”Vi kunna slå dem, men icke behärska
dem, icke behärska så ovanligt dugligt folk. Det vore dock den rätta konsekvensen.” Sä-
ve: ”Vi äro efterblivna i att fatta våra nationella intressen […]. Se på Italien, se på tyskar-
na, huru uppfattar amerikaner, de liberala amerikanerna, 1861–65. […]. Historien
kommer ställa upp Lincoln som en av [de] förnämsta.” Svaren på cirkuläret till makterna
av den 23 juni läses upp. (Stuart, Clason, Hjärne).
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3 juli I en artikel i Stockholms-Bladet hävdas att regeringens förhandlingsämnen diskuterats
fram mellan statsminister Ramstedt och de norska emissarierna Benjamin Vogt och WC
Brøgger. Regeringen dementerar inte uppgifterna. (AW 1941:132).

3 juli FK hänvisar kammarens motioner nr 4, 5 och 6 till SäU. AK hänvisar kammarens mo-
tion nr 6 till SäU. (Riksdagstrycket).

3 juli SäU sammanträder. Cavalli framkastar frågan om sanningshalten i Stockholms-Bladets
påstående. Hugo Tamm svarar: ”Vi börja likna sekreta utskottet under frihetstiden.”
Karl Staaff försvarar regeringens förhandlingar. Väckta motioner behandlas. Lars Åker-
hielm förkastar tanken på unionsupplösning eftersom risken för ett tvåfrontskrig mot
Norge och Ryssland enligt Åkerhielm skulle innebära orimliga försvarsutgifter. (Clason).
Lundeberg: ”Kunna vi med aktning för oss själfva, för våra fäders minne, för våra efter-
kommandes välfärd, utan vidare uppgifva unionen? Skall unionen upplösas måste vi haf-
va något annat i stället till skydd för vår vestra gräns.”(Biesèrt).

3 juli I FK framförs krav på regeringens avgång. (AW 1941:118).

4 juli SäU sammanträder. Väckta motioner behandlas. Staaff pläderar mot användande av kri-
giska medel. (Clason).

5 juli SäU sammanträder. Utskottsledamöternas suppleanter tillåts yttra sig, varefter utskottet
förklarar de förberedande överläggningarna, dvs. principdebatten, avslutade. Vid nästa
sammanträde skall provisoriska beslut fattas. Turordningen för dessa beslut diskuteras.
Lundeberg uppläser i SäU regeringens not av den 23 juni till makterna. (Clason, Wåhlin,
Stuart, Hjärne).

5 juli Vid ett möte med FK:s representanter i SäU ”å Riche” uttalar sig en majoritet för att
Norge skall tvingas formellt anhålla om utträde ur unionen. (Lundeberg).

6 juli SäU sammanträder för att fatta provisoriska beslut. Billing anser att en åtskillnad bör gö-
ras mellan villkor och önskemål. Åkerhielm och Säve är för att bevara och revidera uni-
onen med tvång. Utskottet fattar definitivt beslut att inte förespråka unionens
upprätthållande med maktmedel. Därefter diskuteras Wieselgrens motion om norsk
folkomröstning. Hans Andersson i Nöbbelöf: ”Kan ej vara med om att gifva stortinget
den upprättelsen att låta det få bekräftelse på, att dess handlingssätt varit riktigt, genom
ett nytt stortings lika lydande beslut. Vi skulle gifva oss själfva ett nytt slag i ansiktet.”
Folkomröstning avslås. (Clason, Wåhlin, Biesèrt).

7 juli SäU sammanträder. Propositionen, de Geers motion (FK nr 2) och Lindhagens motion
(AK nr 1) diskuteras. Billing presenterar en treindelning av vad som tidigare benämnts
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villkor för unionsupplösning. Denna treindelning strukturerar de fortsatta diskussioner-
na.

1. Villkor: frågor i vilka Sveriges intressen dominerar. Hit hör ersättning för den
fredstrygghet Sverige förlorar genom unionsupplösningen, en neutral zon, November-
traktaten och lappfrågan. 
2. Förhandlingsämnen: frågor där båda rikena anses vara lika intresserade; hit hör tran-
sitofart.
3. Avvecklingsfrågor: dels spörsmål där Norges intressen anses överväga, dels ”obetyd-
ligheter” som måste redas ut men som inte bör nämnas i utskottets betänkande; hit hör
sjöfartsförhållanden och möbeldelning.

En fråga, skiljedomsförfarande, vill Billing inte hänföra till någon av dessa kategorier.
Krusenstjerna framlägger följande förslag: ”Den af Norge vidtagna åtgärden innebär

aftalsbrott och kan således ej af Sverige godkännas eller betraktas som ett fullbordat fak-
tum. Men då unionen icke hädanefter kan för Sverige medföra sådana fördelar, att den
bör af Sverige med maktmedel upprätthållas, är Sverige beredt att upphäfva riksakten, så
snart sådana vilkor blifvit aftalade, som med hänsyn till Sveriges intressen betingas däraf,
att Norge hädanefter blir en främmande makt. Härom skall regeringen låta förhandla
med norska stortinget så snart enighet härom vunnits, underställes ärendet ånyo riksda-
gen, som då upphäfver riksakten. De rena afvecklingsärendena ordas därefter.”(Biesèrt).

8 juliSäU sammanträder. Förmiddag. Kungl. Maj:ts promemoria om villkoren diskuteras.
Lundeberg föredrar promemoria från krigsminister Virgin om mobiliseringskostnader.
Diskussion om sjöfartsförhållanden mellan Sverige och Norge, konventioner av interna-
tionell art (Novembertraktaten). Utskottet gör framställning till regeringen om vilka för-
pliktelser som åligger Sverige på grund av Novembertraktaten och andra internationella
traktater efter en eventuell unionsupplösning. (Hjärne). Eftermiddag. Generalstabschef
Rappe och fortifikationsgeneralen Bergman kompletterar muntligen en av dem avläm-
nad promemoria angående neutral zon. ”Regens ounderskrifna yttrande.” Rappe yttrar
därvid: ”Endast med uppbådande af all vår kraft kunna vi freda oss mot Ryssland. Mot
Ryssland och Norge på en gång kunna vi ej försvara oss. Militärt sedt vore det riktiga att
slå ned Norge.” (Wåhlin: 27).

I en skrivelse till utskottet presenterar regeringen sin uppfattning om en neutral zon.
En neutral zon vore förmånlig för Sverige, men inte så viktig att den bör uppställas som
ett oeftergivligt villkor. Ordförande Lundeberg uttalar att denna skrivelse inte kan till-
mätas någon större betydelse. (Hjärne och Clason).

10 juliSäU sammanträder. Billing uttalar i frågan om neutral zon att regeringen inte är vuxen
den politiska situationen och att dess uttalande i denna fråga inte bör vara bestämmande
för utskottet. (Wåhlin: 28).
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11 juli SäU:s ledamöter och suppleanter från FK respektive AK håller träff var för sig för dis-
kussion av de förslag som lämnats. (Lundeberg; Hjärne).

12 juli Ordföranden läser upp Wieselgrens brev till Gregers Gram och Grams svar till Wiesel-
gren i vilket Gram säger att vägande män är för folkomröstning. Förslag av Hugo Tamm
i SäU: ”Att riksdagen för sin del beslutar riksaktens upphäfvande, men förklarar sig ej
kunna ingå i några som hälst underhandlingar med de norska statsmakterna, innan dessas
befogenhet blifvit i konstitutionellt afseende ordnat (faststäldt). Äfvensom att Riksdagen
för beredande af ersättning för den genom unionsupplösningen minskade tryggheten i
försvarshänseende anmodar K.M. snarast möjligt till Riksdagen inkomma med förslag till
de åtgärder, som kunna anses erforderliga för ett snabbt iståndsättande af landets försvar,
för hvilket ändamål Riksdagen förklarar sig villig att i låneväg ställa ett belopp af 100 mil-
lioner kronor till K. M:ts förfogande, i den mån de blifvande förslagen af Riksdagen
kommer att godkännas.”(Biesèrt).

13 juli Lundeberg uppvaktar kl. 8.45 fm. konungen (och kronprinsen) inför deras möte med
kejsar Wilhelm II. ”Besöket afsåg att för H.M. framhålla den absoluta nödvändigheten
af att kejsaren finge det intrycket, att Sveriges konung och riksdag, samt hela det svenska
folket ej kunna utan vidare godkänna unionsbrottet, och att R[iks]d[agen] säkerl[igen]
komme att fordra vissa villkor så[väl] i form som i sak för att ingå på en afveckling af
unionen. Likaså att konungen borde hos kejsaren påfordra, att Norge icke borde af
Tyskland erkännas s.s. suverän stat förrän alla dess mellanhafvande[n] med Sverige vore
klareradt. Konungen o. äfven kronprinsen föreföll mycket intresserad af öfverläggning-
en, som föranledde konungens försenande till tåget, som skulle afgått 9.20 f.m.” (Lun-
deberg).

13 juli SäU sammanträder. Meningsutbyte kring Billingska förslaget vilket lyder: 

”I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande eller upplösning är
äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för sin uppfattning än som skett
genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. Det synes därför utskottet vara tydligt, att från svensk sida
icke någon åtgärd för unionens upplösning eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning,
hvari Norge genom revolutionen kommit, bör vidtagas, förrän, efter det att nya val till stortinget ägt
rum, framställning i sådant syfte skett från Norge. Men framkommer sådan framställning, anser utskot-
tet Sverige icke böra däremot ställa sig afvisande.”

Detta förslag om nyvalt storting avslås med siffrorna 12–11. (Hjärne).

13 juli SäU:s AK-ledamöter håller denna torsdag enskilt sammanträde i statsutskottets lokaler
där Billingska förslaget om ett nytt stortingsval diskuteras. (Hjärne).

14 juli Förmiddagen. Med siffrorna 12–11 segrar först ett förslag av Zetterstrand över ett förslag
av Hjalmar Palmstierna. Palmstierna: ”Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst,
och den kan icke upplösas, med mindre än att Svges konung och riksdag därtill lämnar
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sitt medgifvande. Härför erfordras dock enligt utskottets åsikt en framställning från Nor-
ge om upphäfvande af riksakten ang. upplösande af unionen. – Det synes därför Utsk.
vara tydligt, att från svensk sida icke någon åtgärd för unionens upplösning eller att be-
reda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge kommit, bör vidtagas, förr än
framställning i sådant syfte skett från Norge. – Men göres en sådan framställning, anser
Utsk. att Svge bör vara beredt att för sin del upphäfva riksakten och upplösa unionen, så
snart sådana villkor blifvit aftalade, som med hänsyn till Svges intresse betingas däraf, att
Norge hädanefter blefve en främmande makt.”

Med siffrorna 14–9 segrar sen förmiddag i SäU ett nytt förslag av Billing över Zetter-
strands förslag.

Billing: ”Själfklart synes det utskottet, att från Sveriges sida icke något initiativ bör ta-
gas för att bereda erkännande åt den politiska ställning hvari Norge genom revolutionen
kommit. Framkommer åter från Norge hemställan om förhandlingar om riksaktens upp-
häfvande anser utskottet att Sverige bör därtill ställa sig tillmötesgående.” 

Zetterstrand: ”Att riksdagen måtte medgifva det KMt må med norska stortinget ingå
i förhandling för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör
förberedas genom delegerade från båda länderna, äfvensom förklara, att sedan under-
handling i ämnet ägt rum och resultatet däraf erkänts af Riksdag och storting samt stor-
tinget med anmälan därom till Riksdagen gjort framställning om Svges medgifvande till
riksaktens upphäfvande och unionens upplösning, Riksdagen är beredd att lämna ett dy-
likt medgifvande.” (Hjärne).

Zetterstrand: Samt att sedan resultatet däraf blifvit af Riksdagen och stortinget god-
kändt och stortinget med anmälan därom gjort framställning om unionens upplösning,
Riksdagen är villig att därtill lämna sitt samtycke. (Biesèrt, Hjärne).

”Beslöts att följande dag sammanträden må kunna hållas med riksdagskamrater – di-
rekt till partierna i sin helh. eller till kammaren i sin helh. efter hvardera utskottshalfvans
beslut. Framhålles nödvändigheten  af tystnad för pressen och allmänheten, och blott till-
fälle för utsk. ledamöter att rådgöra med riksdagskamrater. Ordför. skulle till Sv. Tele-
grambyrån hemställa om pressens tystnad tillsvidare.” Vardera utskottshalvan beslutar att
följande dag kl. 19 presentera de provisoriska besluten för riksdagens båda kamrar var för
sig. (Hjärne). Ett liknande förfaringssätt har inte tillgripits vid något annat tillfälle i svensk
historia. (AW 1941:92 f.).

Billings förslag om vattendrag och transitofart godkännes. 
Formuleringen om skiljedomsavtal uppdras åt Billing och Staaff. 

13–14 juliKung Oscar och kronprins Gustaf överlägger med kejsar Wilhelm II som med en tysk
flotteskader ankrat vid Gråbergsdjupet utanför Gävle.

15 juliSäU sammanträder denna lördag. Lundeberg, Staaff och Billing får i uppdrag att granska
förslag till skrivningar i utskottets utlåtande. Lundeberg föredrog utrikesminister Gyl-
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denstolpes meddelande angående kejsar Wilhelm II:s besök vid Gefle. Kejsaren hade sagt
sig väl förstå ”svenska folkets harm öfver Norges brutalitet, att han respekter. att Svge
kände sig kränkt, fordrade en satisfaktion genom framställn. af Norge, […] att han hop-
pades de svenska fordringarne sådana, att de kunde antagas af Norge, att han hade sym-
patier för svensk sekundogenitur”(Hjärne). Senare skriver Sam. Clason att Lundeberg
berättat för honom att han ”kort förut vid riksbankens invigning träffat på kungen och
frågat honom, om det var sant, att kejsaren av Tyskland vid detta möte sagt att man bor-
de slå till med pansrad näve. Ja, sade kungen […]. Regeringen meddelade alltså utskottet
icke vad som passerat.” (Clason: tillägg den 16 november 1906 under den 15 juli).

Diskussion om 100-miljonersanslaget. 16 röstar för 100 miljoner, 7 för 50 miljoner. I
en andra omröstning tar utskottet ställning till om kung och regering skall få disponera
beloppet fritt eller om de måste be riksdagen om lov. För utbetalning efter riksdagsbeslut
röstar 10, för hälften av utbetalningen efter riksdagsbeslut och hälften fritt av Kungl.
Maj:t röstar 13.

SäU stannar för ett provisoriskt beslut:

1:o) Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst och den kan icke upplösas, med mindre Sveri-
ges Konung och Riksdag därtill lämnat sitt medgifvande.

2:o) Från Sveriges sida tages ej initiativ för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Nor-
ge kommit. – Framkommer hemställan om förhandlingar ang. riksaktens upphäfvande och unionens
upplösning, bör Sverige därtill ställa sig tillmötesgående.

3:o) Från Sveriges sida skola följande villkor uppställas:

att ett visst område, på hvardera sidan af södra delen af gränsen mellan de båda rikena, fastställes, inom
hvilket under senare tider uppförda befästningar icke får bibehållas eller nya sådana uppföras;

att flyttlapparnes rättigheter varda så klart och bestämdt fastslagna, att denna befolknings fortsatta tillva-
ro blifver ekonomiskt betryggad.

4:o) I sammanhang med den eventuella unionsupplösningen torde bestämmelser böra träffas till skydd
mot hindrande eller oskäligt betungande af transitofarten samt mot intrång vid begagnande inom ena
riket af vattendrag, som delvis falla inom det andra rikets gränser.

5:o) Nödvändigt är, att Sveriges rättsliga ställning i internationellt hänseende blifver fullt klar, så att in-
tet tvifvel vid framtida tillämpning kan uppstå vare sig om Sveriges traktatsrättigheter med däremot
svarande förpliktelser eller om dess fullständiga frihet från ansvar för Norge gent emot andra stater.

6:o) Frågan huruvida Sverige och Norge böra ingå skiljedomsaftal i en eller annan form bör komma
under öfvervägande, dock synes ej nödvändigt, att denna fråga från svensk sida upptages till behand-
ling i samband med en eventuell unionsupplösning.

7:o) Hemställes, att Riksdagen, under uttalande att den kungl. propositionen icke kan bifallas, sådan
den blifvit Riksdagen förelagd, må förklara, att den för sin del vill medgifva, att förhandlingar af här
ofvan antydd art må upptagas.

8:o) Tillstyrkes, att med anledning af väckta motioner, 100 millioner kronor beviljas på sådant sätt, att
(hvartdera af) de båda i 63 § Reg.formen omförmälda kreditiv tills vidare höjas med 50 millioner kro-
nor hvartdera att lyftas och disponeras enligt de bestämmelser, som gälla angående de särskilda krediti-
ven.
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15–19 juliVar för sig håller kamrarna slutna sammanträden. Om dessa hemliga sessioner lämnar
Krusenstjerna (128 f.) och Lundeberg följande uppgifter: FK 15/7 kl. 19.00, 17/7 kl.
11.00, ”frukostpaus” 13.50–14.45, paus 16.20–19.00, slut 21.55, 18/7 11.00–14.00,
samt AK 15/7 kl. 19.00–22.30, 17/7 fm. och em., 18/7 fm. och em., 19/7 fm. (AW
1941:366 f). Kanslipersonalen får inte närvara; mötena omnämns därför inte i riksdags-
trycket. (Lundeberg). Kammarledamöterna har tystnadsplikt gentemot alla utomstående,
dock inte mot ledamöter av motkammaren. (Widén: 173). ”Då det intimaste samarbete
borde råda med reg[eringen], förbinder man sig att hålla densamma alldeles utanför ut-
skottets arbete!! Det lär vara utskottets ordf[örande] Lundeberg som dikterat detta tillvä-
gagångssätt.” (AW 1941:116). 

SäU:s ordförande Christian Lundeberg och SäU:s vice ordförande Pehr Pehrson i Tör-
neryd leder sessionerna (inte ordinarie talmännen Gustaf Sparre FK och Axel Swartling
AK). SäU:s provisoriska beslut presenteras i FK av Lundeberg själv, i AK av Staaff.

FK och AK hamnar på olika ståndpunkter och ställer sig bakom olika program. 
FK: Sverige bör förhandla först sedan ett nyvalt storting eller det norska folket genom
en folkomröstning anhållit därom. 
AK: Kammaren avvisar dessa krav på anhållan efter nyval eller folkomröstning.
FK: De särskilda 100 miljoner kronor för krigsförberedelser som bör anvisas bör få dis-
poneras fritt av konungen. 
AK: Dessa särskilda 100 miljoner kronor bör få disponeras av konungen först efter sär-
skilt medgivande av riksdagen. (AW 1941:101 f.).

Noteras bör att motsättningen inte gäller gränsfästningarnas rasering. 

15–19 juliKronprinsen befinner sig på Tullgarn.

17 juliMichelsen och Arctander ber Brøgger på nytt resa till Stockholm för att inhämta pålitliga
upplysningar om ställningen i riksdagen. Denne avreser på kvällen. (W-M: 624).

18 juliBrøgger träffar Mittag-Leffler, Sven Adolf Hedin, Dagens Nyheters redaktör Otto von
Zweigbergk och Aftenpostens korrespondent Kristian Winterhjelm. (W-M: 624).

18 juliSäU:s FK-ledamöter håller enskilt sammanträde. SäU:s minoritetsförslag stöds av alla
utom Palmstierna. Försvarslånets storlek och sekretess om villkorskrav diskuteras. Teo-
fron Säve fruktar att SäU, om särskild promemoria avlämnas till riksdagen, kommer att
få en maktställning som motsvarar sekreta utskottets under frihetstiden. (Lundeberg 1).

19 juliSäU:s FK-ledamöter håller nytt enskilt sammanträde. Lundeberg meddelar konungens
önskan att stortingsadressen av den 19 juni skall upptas i utskottets utlåtande. Även norsk
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hemställan, sekundogenituren samt folkomröstning/nyval till Stortinget diskuteras.
(Lundeberg).

19 juli Brøgger får upplysningar av Carl Lindhagen, Staaff och Branting om ställningen i riks-
dagen. Staaff beklagar att hans förslag till stortingsadress inte antogs i sin ursprungliga
form. Nyval till Stortinget eller folkomröstning är ett oeftergivligt svenskt villkor. Staaff
tillåter Brøgger att konfidentiellt nämna för sin regering att Staaff tror att det skulle göra
gott intryck i Sverige om den norska regeringen föreslår Stortinget en folkomröstning.
Han betonar att det brådskar, då riksdagens behandling av SäU:s förslag skall påbörjas i
slutet av följande vecka. Branting förespråkar en ny framställning från Stortinget och
Brøgger ber därför denne om ett utkast till sådan framställning. Branting hänvisar till
Staaff, men då denne inte uttalat sig för en ny framställning släpper Brøgger tanken på
ett utkast. Brøgger reser samma kväll tillbaka till Kristiania. (W-M: 624 f.).

20 juli Inför Arctander och Michelsen redogör Brøgger på förmiddagen för sina intryck från
Stockholm. Regeringen börjar förbereda folkomröstning. (W-M: 626 f.).

20 juli SäU sammanträder. Hjärne och Bonde gör var sitt försök att jämka ihop kamrarnas olika
meningar.

Hjärne: I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande eller upp-
lösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för sin uppfattning än
som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. I detta syfte synes därför den bästa utvägen vara, att
RD måtte medgifva, att KM må med Norge ingå i förhandling för åstadkommande af den ifrågasatta
uppgörelsen, hvilken lämpligen bör förberedas genom delegerade från de båda länderna, äfvensom
förklara, att, sedan underhandling i ärendet ägt rum och resultatet däraf godkänts af stortinget efter nya
val, samt stortinget hos RD med anmälan därom gjort framställning om Sverges medgifvande till riks-
aktens upphäfvande och unionens upplösning, RD är beredd att lämna ett dylikt medgifvande efter att
å sin sida hafva godkänt underhandlingens resultat.

Bonde: Genom stortingets beslut den 7 Juni 1905 är unionen icke upplöst och den kan icke rättsligen
upplösas med mindre Sveriges konung och riksdag därtill lämnar sitt medgifvande, men då den sven-
ska riksdagen ej anser, att unionen under de förhållanden, som nu inträdt, kan för Sverige medföra så
stora fördelar, att den mot Norges vilja bör upprätthållas, får riksdagen för sin del besluta, att upphäfva
riksakten under vilkor, att det norska stortingets ofvan omnämnda beslut blifver af ett nyvaldt storting
eller för ändamålet särskildt inkallad konstituerande församling bekräftadt, och medgifver riksdagen,
att, sedan underrättelse om sådant förnyadt beslut blifvit Kongl. Majt. meddelad, Kongl. Majt. må
förklara unionen upplöst och erkänna Norge såsom en från Sverige skild stat.

Riksdagen uppdrager åt Kongl. Majt. att med den regering, hvilken jämlikt den statsförfattning,
som för Norge af ett nyvaldt storting eller en konstituerande församling blifver antagen, kommer till
stånd, ingå i underhandlingar rörande de öfverenskommelser, som till följd af den förändrade ställning-
en mellan de båda rikena i hvartdera rikets intresse befinnas nödiga eller önskliga, samt för en kom-
mande riksdag framlägga de förslag, hvartill dessa underhandlingar föranleda.

Men oenigheten kvarstår. På Cavallis förslag utses tre deputerade från vardera kammaren
att sammanjämka besluten. FK:s delegater utser majoritetspartisterna Billing, Lundeberg
och Åkerhielm, AK:s utser von Krusenstjerna (vilde), Pehr Pehrson (lp) och Staaff (lib). 
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20 juliKonungen och kronprinsen avlägger visit hos förutvarande kejsarinnan Eugénie av
Frankrike.

21 juliKl. 10 denna fredag träffas de tre AK-delegerade. ”[E]nade oss om det af Staaff uppsatta
sammanjemkningsförslaget till 2:a p. (Bil. D) och i fråga om 8:e p. 100 millioner till Riks-
dagens disposition” (Krusenstjerna). Även de tre FK-delegerade sammanträder kl. 10. 

Kl. 12 möts de sex delegerade gemensamt. Båda kammarlägren står kvar vid de förslag
de utformat tidigare under dagen. FK-ledamöterna erbjuder som kompromiss folkom-
röstning eller nyvalt storting innan några förhandlingar får ta sin början samt 30 miljoner
kronor för konungen att disponera fritt samt ytterligare 70 miljoner kronor efter riksda-
gens godkännande. AK-ledamöterna erbjuder som kompromiss folkomröstning eller be-
slut av nyvalt storting utan hinder att förhandlingar dessförinnan inleds samt 100
miljoner kronor för konungen att disponera efter riksdagens godkännande. (Billing:
292 f.; AW 1941:377 f.; Krusenstjerna: 129).

I SäU kl. 14 anmäler de delegerade att enighet ej nåtts. Ajournering till 15.30 för att
kamrarnas utskottshalvor skall kunna överlägga. (AW 1941:378; Krusenstjerna: 129).

Möte kl. 14.30 med FK:s utskottshalva som genast gillar sina tre delegerades anbud.
Mötet med AK:s utskottshalva blir stormigt. Slutligen enas man om ett sista kompro-
missförslag: att gå med på FK:s krav på beslut av nyvalt storting eller folkomröstning inn-
an förhandlingar inleds på villkor att FK accepterar 100 miljoner kronor för konungen
att disponera först efter riksdagens godkännande. (Billing: 293).

SäU sammanträder in pleno kl. 16. AK-representanterna för fram sitt förslag som ett
ultimatum; Pehr Persson: ”[g]år första kammaren icke in på det, kommer vi med tvenne
meningar in i riksdagen.” Billing: ”Alldeles klart var, att detta var ett oåterkalleligt ulti-
matum och att, om det ej antogs, alltsammans skulle gå sönder, kammare stå mot kam-
mare, intet beslut fattas, vilket vore en skandal för Sverige inför Norge och Europa.”
Staaff uttalar dock att han med en ”ganska stark känsla av icke blott betryck utan även
av förtryck” måste konstatera att kompromissen är övervägande till FK:s fördel. ”Långt
ifrån att vara svårt för första kammaren, det måste betecknas såsom mycket stor själv-
övervinnelse, om andra kammaren skulle gå med på detsamma.” Krusenstjerna: ”diskus-
sion, dervid hvardera halfvan höll på sin ståndpunkt. Det såg ut som allt skulle gå
sönder.” Gottfrid Billing: ”Nu är situationen så spänd som den kan vara. Det är så gruv-
ligt bekymmersamt.” Billing hemställer kl. 17.25 om tio minuters paus. På grund av FK-
ledamöternas enskilda överläggningar kan dock mötet fortsättas först kl. 18.30. (Clason:
240). Wåhlin anger paus 17.20–18.00 varefter sammanträdet avbröts. (Wåhlin).

Enskilt möte kl. 19 med SäU:s FK-representanter. Billing och Hjalmar Palmstierna,
båda majoritetspartiet, samt Hugo Tamm från minoriteten förespråkar antagande. Åker-
hielm och Wachtmeister anbefaller förkastande. Lundeberg skjuter upp sitt ställningsta-
gande till morgondagen. (Billing: 293).
93



II. Kronologi över 1905
21 juli Under ett kvällssamtal i telefon med Billing förordar kronprinsen att SäU:s FK-repre-
sentanter bör godta AK-representanternas ultimatum. (Billing: 296).

22 juli Lördag. Kung Oscar ger frukost på Rosenbad i närvaro av kronprins Gustaf och kejsa-
rinnan Eugénie. Eugénie gör därefter en utflykt med kungen.

22 juli Avgörande enskilt möte kl. 10 med SäU:s FK-representanter. (AW 1941:107). Lunde-
berg förklarar sig ej kunna ta på sitt ansvar att avslå AK-halvans ultimatum. De andra fal-
ler då undan och enighet uppnås. (Billing: 293).

22 juli Vid avgörande sammanträde kl. 12 beslutar SäU enhälligt anta ett svenskt program för
unionens upplösning. Billing skriver: ”När man så hörde, att vi skulle komma till enig-
het, gick en lättnadens suck genom alla. Jag såg, huru en av 2:a kammarens ledamöter,
A. Petersson, fick tårar i ögonen. En stund senare skref han till mig på en lapp: ’var det
ej som om solen gick upp’.”

Mot Stortingets brytning av unionen ”bör [Sveriges riksdag] inlägga sin kraftigaste
protest”. Regeringens begäran att få inleda förhandlingar med Stortinget bör avslås. För
att Sverige skall gå med på förhandlingar måste Stortinget först se till att norska folket får
uttala sig om unionsupplösningen antingen i nyval till Stortinget eller i en folkomröst-
ning samt därefter formellt anhålla om förhandlingar. 

I förhandlingarna skall Sverige ställa två villkor: 

1. På vardera sidan av södra delen av gränsen mellan de båda rikena fastställes ett visst
område, inom vilket på senare år uppförda befästningar ej få bibehållas eller nya be-
fästningar uppföras.

2. De svenska lapparnas nu tillkommande rätt att med sina renar årligen flytta över
gränsen till Norge blir för framtiden otvetydigt fastställd. 

Vidare bör bestämmelser träffas
– till skydd mot hindrande eller oskäligt betungande av transitofarten över vartdera

riket från och till det andra samt 
– mot obehörigt intrång för ena rikets invånare vid begagnande av vattendrag, som

delvis falla inom det andra rikets gränser.

Slutligen bör frågan om Sverige bör ingå skiljedomsavtal med Norge komma under
övervägande; dock bör denna fråga inte upptas av Sverige under förhandlingarna.

Sveriges internationella rättsliga ställning med avseende på exempelvis ingångna traktat-
er skall tas till vara.

För att trygga Sverige skall 100 miljoner kronor ställas till konungens disposition, men
inte få tas i anspråk utan särskilt medgivande från riksdagen. (AW 1941:108 f.).
94



II. Kronologi över 1905
Beslutet hålls tills vidare hemligt eftersom det inte är justerat. (Widén: 178).

22 juliI det danska Extrabladet 22/7 poängterar Fridtjof Nansen i intervju att stämningen är för
monarki och att republik endast kommer att upprättas om ingen prins beredd att bestiga
Norges tron står att finna. 

23 juliSkrivelse från Utrikesdepartementet till beskickningarna i Berlin, Köpenhamn, London,
Paris, S:t. Petersburg och Wien. Redogörelse för Bernadotteanbudet, till vilket det inte
är aktuellt att ta ställning förrän riksakten upphävts och konungen avsagt sig den norska
kronan. Det ses som sannolikt att den norska kronan kommer att erbjudas prins Carl av
Danmark, men man anser sig ha ”grundad anledning” anta att ”bifall till en sådan från
norsk sida framkommen begäran icke skall lämnas, innan Vår Konung afböjt tronföljden
för sin familj”. Beskickningarna uppmanas uttala sig i ”ofvan antydda riktning” och för-
söka förebygga ”ett för tidigt erkännande af sakernas nya ordning i Norge innan Sverige
sagt sitt sista ord”. Om man erfar något om ”norska planer på detta område” skall Utri-
kesdepartementet underrättas.

23 juliKronprinsen börjar sondera inför ett troligt regeringsskifte. (AW 1941:152). Lundeberg
får veta att kronprinsen önskar SäU:s ledamöter med i en ny regering och att det bör bli
en koalitionsministär. Lundeberg svarar: det har varit mycket svårt att sammanjämka
uppfattningarna inom utskottet; därför är en ren högerministär under Fredrik Wacht-
meister alternativt en ren vänsterministär under Karl Staaff att föredra. (Lundeberg 2).

24 juliChristian Lundeberg tillfrågas av kronprinsen om hur han skulle ställa sig till ett anbud
att bilda koalitionsministär och svarar att han av hälsoskäl är förhindrad, men att han skall
ta anbudet i vidare övervägande om alternativet visar sig vara en vänsterministär. Lun-
deberg avråder från en ministär Krusenstjerna. (Lundeberg 2). Edvard von Krusenstjerna
avböjer på morgonen erbjudandet om statsministerposten i en ”koalitionsministér”.
(Krusenstjerna: 131).

24 juliSäU håller kort sammanträde; protokollet för den 22 juli justeras. Utskottet framlägger
enhälligt utlåtande som därefter går till trycket.

25 juliUppkallad till kronprinsen förordar Pehrson i Törneryd Lundeberg som lämpligaste
statsministerkandidat, men då denne inte vill rekommenderas Wachtmeister. Pehrson
nämner även Billing som inte vill, och Krusenstjerna, som anses ha svagt stöd i riksdagen,
som fjärde. Krusenstjerna uppmanar Lundeberg att ”taga hand om saken”. (Lundeberg 2).

25 juliSäU:s utlåtande anmäls i riksdagen vid plenum kl. 14.30. Regeringen Ramstedt lämnar
in sin samfällda avskedsansökan; det är uppenbart att dess proposition inte kommer att
godkännas. Regeringen har inte alls fått en ledande roll i unionspolitiken, utan denna
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roll har i stället spelats av SäU. SäU:s ordförande Christian Lundeberg har aktivt verkat
för att hålla regeringen okunnig om vad som försiggått i SäU. (AW 1941:116 f., 140 f.).

25 juli FK i enskilt möte efter kl. 19 på kvällen. Diskuterar SäU:s förslag.

25 juli Kl. 14.30. Innehållet i SäU:s enhälliga beslut om villkor blir kända i norska regeringen.
(Bothner).

Kl 18. Samtliga norska statsråd plus stortingspresident Berner samlas till överläggningar.
Statsrådet Hagerup Bull lovar att till nästa dag (!) presentera ett utkast till motiverad pro-
position om folkomröstning.

25 juli ”På aftonen sammanträden i partierna, denna gång i utskottslokalerna i riksdagshuset,
landtm. partiet i Konst. utskottet.” På detta sammanträde uttalar sig Widén och Barne-
kow kritiskt mot att partiets utskottsledamöter accepterat uppskov i avgörandet med
Norge. Barnekow: ”Faran i det nu föreslagna vore stor, om en krigisk regering komme
till styret; och en sådan vore sannolikt redan bildad (han sade sig veta att Lundeberg bil-
dat en sådan med Grefve Taube som utrikesminister).” (Widén: 178 f.). AK:s liberala
samlingsparti håller sammanträde kl. 15 och 19 varvid regeringens avgång beklagas. (AW
1941:120). Kritik uttalas mot en ministär Lundeberg. (Lundeberg 2). ”Vid samlingspar-
tiets möte lärer beslut ha kommit till stånd att nöja sig med utskottets förslag, och att låta
det i kam. gå igenom under tystnad. […] De moderata reformvännerna torde i allm. vara
belåtna. De lära beslutat att icke deltaga i någon debatt i kammaren.” (Widén: 180).

26 juli Kl. 14. Wachtmeister och Lundeberg uppkallade till kronprinsen på Stockholms slott.
Lundeberg meddelar att han anser sig böra mottaga regeringsuppdraget om det erbjuds.
(AW 1941:169; Lundeberg 2). Kritiken föregående kväll får emellertid kronprinsen att
tveka om lämpligheten av en ministär Lundeberg. Kronprinsen vill avvakta resultatet av
samma eftermiddags debatt i AK och ber de båda återkomma kl. 16.30. ”Chr Lg uttalade
sin stora glädje öfver att ej vidare behöfva ifrågakomma.” ”Ytterligt glad tog sig Chr [Lg]
några hvarfs polska med Wachtmeister i konungens billiardrum.” (Lundeberg 2).

26 juli Kl. 14.30. Med 122 röster mot 86 avslås i AK det liberala partiets förslag att uppskjuta
behandlingen av utskottsutlåtandet till dess en ny ministär bildats. 

26 juli Kl. 16.30. I nytt samtal med Wachtmeister och Lundeberg är kronprinsen lättad över att
kritiken i AK mot Lundeberg tycks varit grundad på Barnekows felaktiga uppgift före-
gående kväll. (Lundeberg 2). 

26 juli Stortingets venstreförening och Venstres representanter i specialkommittén i gemensam
sammankomst. Vänsterflygeln inom partiet, Wollert Konow (H), Johan Castberg, Aasulf
Olsen Bryggesaa, står inte klart bakom anordnande av folkomröstning.
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Kl. 18. Hela regeringen plus tingets presidenter i möte om Hagerup Bulls utkast till folk-
omröstningsproposition. Man enas om folkomröstning men anger inte tydligt att det
sker som svar på svenskt krav.

27 juliUtan votering antar AK enhälligt SäU:s förslag. Invändningar reses endast av Branting
och S A Hedin medan Pehr Pehrsson och Karl Staaff ställer upp till SäU:s försvar. (Lun-
deberg; AW 1941:112).

27 juliKl. 13 erbjuder konungen Lundeberg och Wachtmeister posterna som statsminister re-
spektive utrikesminister. Båda majoritetspartisterna accepterar. Konungen ställer inget
krav på koalitionsministär. Den preliminära ministerlista som Lundeberg nu presenterar
för konungen upptar enbart högernamn. (Lundeberg, AW 1941:172 f.). Pehr Pehrsson
yppar på kvällen för Lundeberg tanken att bilda en koalitionsministär och inkludera
Staaff. Lundeberg svarar: ”Honom skulle Du ej sjelf vilja intaga i en ministär.” Pehrsson
genmäler: ”Nej, det skulle jag visst icke vilja göra.” Även inför Wachtmeister uttalar sig
Pehrsson för en koalitionsministär. (Lundeberg2).

27 juliDen norska regeringen godkänner en proposition om ”afholdelse af en folkeafstemning
angaaende spørsmaalet om ophævelse af foreningen med Sverige”. Några timmar senare,
mellan kl. 17.30 och 17.45, samlas Stortinget varvid Michelsen personligen överlämnar
propositionen till stortingspresident Berner. Förslaget remitteras omedelbart till special-
kommittén. (EV 2005; AW 1941:131).

28 juliFK antar SäU:s förslag enhälligt, utan votering och utan debatt.

28 juliVenstres vänsterflygel kräver i specialkommittén språkliga förtydliganden. Man enas om
tiraden om Norges medborgare ”er enige i den stedfundne opløsning af unionen eller
ikke”. Det skall handla om vad som i internationellt språkbruk betecknas som en pleb-
iscit, dvs. ja eller nej till ett redan fattat beslut.

”[K]l. 6.13 e.m.” Stortinget i privat hemligt möte. Avslutas kl. 19.45 em. Kl. 19.50 öp-
pet möte. Utan debatt beslutar Stortinget att Norge den 13 augusti skall hålla folkom-
röstning om ”den stedfundne opløsning af unionen”. Den rekordsnabba
beslutsprocesssen om denna folkomröstning har blivit legendarisk. (EV 2005).

28 juliMinistärbildningsarbetet inleds. Lundeberg tillåts sondera utan påtryckningar från
kungahuset. (AW 1941:177, 212). Det vore vist att bilda en koalitionsministär, säger
Staaff till Lundeberg. (Lundeberg 2).

Riksdagens villkor översänds officiellt till Stortinget. 
Konungen avreser för utfärd i Stockholms skärgård. Kronprinsen styr kosan mot Tull-

garn.
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28 jul Ramel meddelar från Köpenhamn Gyldenstolpe: ”Att förre envoyén baron Wedel Jarls-
berg gör våldsamma ansträngningar för att från danska Konungahusets och regeringens
sida erhålla ett slags förberedande medgifvande för Prins Carl af Danmark att bestiga
Norges tron, synes utan allt tvifvel. Grefve Raben yttrade i går till ryske ministern Is-
wolsky att baron Wedel ej lämnar honom ett ögonblicks lugn […], men att han städse
svarat honom, att ett godt förhållande till grannlandet Sverige vore af allt för stor bety-
delse för Danmark och dess handel för att man genom någon sorts oförsiktighet från
dansk sida skulle vilja riskera, att en mot Danmark fientlig stämning uppkom i Sverige.”

29 juli Christian Lundeberg diskuterar regeringsbildningen i ett längre telefonsamtal med sin
vän och partikollega i SäU Lars Åkerhielm. Lundeberg och Wachtmeister enas om att
tillfråga Karl Staaff, Johan Widén (lp) och Alfred Petersson i Påboda (lp) om de önskar
ingå i den kommande regeringen. (Lundeberg 2). Lundeberg har med andra ord släppt
tanken på en ren högerministär.

29 juli Stortinget inleder sin behandling av de svenska villkoren. 

30 juli Staaff, Widén och Påboda accepterar att ingå i en ny regering. Kronprins Gustaf ringer
till Lundeberg från Tullgarn och förhör sig om regeringsbildningen. (Lundeberg 2).

30 juli Ett 20-tal liberala chefredaktörer möts i Stockholm och bildar Sveriges vänsterpressför-
ening. DN:s chefredaktör Otto von Zweigbergk blir ordförande. 

1 augusti Lundebergs ministär färdigbildas. Under regeringsbildningen har Lundeberg inte samta-
lat med vare sig den avgående regeringens statsråd eller den förre statsministern Boström.
(AW 1941:208, 215, Lundeberg 2).

1 augusti Kungen återkommer till Stockholm från skärgårdsturen och kronprinsen från Tullgarn.

2 augusti Kl. 10.45 hålls avskedskonselj med ministären Ramstedt. Därefter utnämns Christian
Lundeberg kl. 12 till statsminister i spetsen för en koalitionsregering. 

Nya ministrar: justitieminister Gustaf Axel Berg, utrikesminister Fredrik Wachtmeis-
ter, krigsminister Lars Tingsten, sjöförsvarsminister Arvid Lindman, civilminister Johan
Widén, finansminister Elof Biesèrt, ecklesiastikminister K Hjalmar Hammarskiöld, jord-
bruksminister Påboda och konsultativa statsråd Karl Staaff samt Albert Petersson. 

Samtliga statsråd byts ut, vilket i Sverige inte inträffat efter 1809. Alla statsråd utom
Hammarskjöld tillträder för första gången. I regeringen finns den förste bonden, Alfred
Petersson i Påboda, och den förste advokat, Karl Staaff, som suttit vid konungens råds-
bord. Ministären är ovanligt väl förankrad i riksdagen: 8 av 11 ledamöter har riksdags-
erfarenhet. Av dessa sitter 4 i FK och 4 i AK, vilket är anmärkningsvärt eftersom FK getts
företräde i samtliga ministärer 1867–1905. Sex av de nya statsråden har varit ledamöter
av SäU. Detta visar, liksom det faktum att Staaff som vänsterns ledande man tar säte i en
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regering ledd av FK-högerns starkaste kort, att ministären Lundeberg med rätta kan be-
tecknas som en nationell samlingsregering. Den politiska vänstern betonar att man enbart
kan tänka sig att samarbeta i unionsfrågan. (Lundeberg 2, AW 1941:215 f.).

2 augustiI Statsrådsberedningen efter konseljen poängterar kronprinsen att varken han själv eller
konungen önskar en Bernadotte på Norges tron. Prins Carl, som är det enda alternativet,
är obenägen. 

3 augustiSäU håller sitt sista sammanträde.

3 augustiUrtima riksdagen avslutas och dess beslut läses upp. (AW 1953:296).

3 augustiWidén (196 f.): ”Idag begynte öfverläggningarne [i svenska regeringen] om Prins Carl
af Danmarks kandidatur, som sedermera gjorde oss så mycken möda och bekymmer. Det
var en depesch från Trolle i Köpenhamn, som omnämnde Wedel Jarlsbergs intriger i
Köpenhamn i detta afseende, dels med danska regeringen (utrikesministern Raben) dels
med engelska sändebudet i Köpenhamn Johnstone […]. Wedel Jarlsbergs taktik är att
skrämma med en norsk republik […]. Kronprinsen var med om öfverläggningen. Vi
voro alla öfverens om, att dessa intriger måste allvarligt motas.” Man beslutar att kron-
prins Gustaf skall resa till Köpenhamn för att personligen resonera med danska kungafa-
miljen.

4 augustiKronprins Gustaf på hemligt besök hos danska kungahuset.

5 augustiTillbaka från Danmark meddelar kronprinsen i Statsrådsberedningen att Norge genom
Wedel erbjudit prins Carl av Danmark den norska kronan. Kronprinsen har därvid fram-
hållit för prins Carl att den norska tronen inte är ledig förrän Oscar II abdikerat i Norge
och avböjt erbjudandet att låta en prins av ätten Bernadotte bli norsk monark. (AW
1953:297).

5 augustiBenjamin Vogt avreser från Kristiania till Stockholm på norska regeringens uppdrag.

7 augustiKronprins Gustaf förordnas tillfälligt som regent.

8 augustiSvenska regeringen diskuterar uppgifter om att Norge rustar och bevakar gränsen. (AW
1953:298).

9 augustiI en intervju i Stockholms Dagblad dementerar Lundeberg rykten om att regeringen
tänker skjuta upp unionsfrågans lösning till nästa lagtima riksdag.

9 augustiWidén (200): ”Depesch från Trolle ang. ett nytt förslag från Wedel Jarlsberg, som med-
delats genom danska utrikesministern […], nämligen att Prins Carl skulle åtaga sig ett
regentskap i Norge nu genast, för att eventuellt sedermera, när svar gifvits om Bernadot-
teska kandidaturen, blifva kung.”
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10 augusti Vid sammanträffande med justitieminister G.A. Berg hoppas prins Carl bli förskonad
från den norska kronan. (AW 1953:298).

”Fri omröstning”. Så lyder den ironiska titeln på Edvard Forsströms
teckning i Puck med anledning av folkomröstningen i Norge den 13
augusti 1905. Resultatet av folkomröstningen om ”den stedfundne
opløsning af unionen” blev 368 208 ja och 184 nej. Tecknaren är tyd-
ligen inte övertygad om att allt har gått korrekt till. Nationen tågar
fram i samlad fylking mot valurnan som övervakas av bland andra na-
tionalhjälten Fridtjof Nansen. En person som tänker rösta nej utsätts
för handgripligheter.

13 augusti Folkomröstning i Norge om ”den stedfundne unionsopløsning”. Ja: 368 208, nej: 184.
Urtima riksdagens första krav är därmed uppfyllt och Skandinaviens första folkomröst-
ning hållen.
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14 augustiStatsråden Hammarskjöld och Staaff presenterar en skiss till svensk propagandaoffensiv i
europeiska huvudstäder. Akademiker och litteratörer skall engageras för att göra den
kontinentala pressen mer positiv till Sveriges krav på Norge. En lista över lämpliga per-
soner upprättas. En föreslagen är professor Sam. Clason som bör skickas till Tyskland,
Holland och Belgien. (AW 1953:279). Emissarier bör sändas också till England. (AW
1953:347 f.).

14 augustiVogt beger sig som den norska regeringens representant till Stockholm för att utröna hur
Sverige önskar att en norsk framställan skall vara utformad, vilka villkor Sverige kommer
att ställa på Norge vid eventuella samtal samt med vilka man kommer att förhandla. (W-
M s. 628, Widén: 203).

15 augustiDen svenske generalstabschefen Rappe understryker i en skrivelse att de norska gräns-
fästningarna inte har en rent defensiv betydelse. (AW 1953:245 f.).

15 augustiWidén (201): ”Från Trolle ingå nu dagligen meddelanden angde de Wedel Jarlsbergska
intrigerna och det danska hofvets vacklande hållning […]. Med en af depescherna har
Trolle hitsändt afskrift af den fullmakt, som Wedel Jarlsberg erhållit från norska reger-
ingen att underhandla med Danmark om Prins Carls kandidatur.”

16 augustiI ett brev till kronprins Gustaf förordar kung Edward VII sin måg prins Carl av Danmark
som kung av Norge. (AW 1953:281, 299).

16–17 augustiBenjamin Vogt konfererar i Stockholm först med Lundeberg enskilt, sedan med Lunde-
berg, Wachtmeister, Hammarskjöld och Staaff. (AW 1953:341). Man enas om att Stor-
tinget skall anhålla om förhandlingar och bemyndiga den norska regeringen att
förhandla. Vogt mottar den 17 från Staaff å de svenska delegaternas vägnar ett utkast till
framställning från Stortinget. Vardera parten skall utse 4–5 delegater. Överläggningarna
bör äga rum i Stockholm. Vogt föreslår Karlstad eller Trollhättan ty han påstår sig frukta
för statsminister Michelsens säkerhet i Stockholm. Vogt hävdar att lapparnas rätt till ren-
bete är en mycket stor ekonomisk fråga för Norge samt att gränsfästningarnas slopande i
de breda lagren skulle verka sårande på nationalkänslan. (AW 1953:299 f.). Han reser
tillbaka till Kristiania på kvällen den 17.

17 augustiI ett svarsbrev till kung Edward förklaras den svenska hållningen vara att inga uttalanden
angående den norska tronföljden skall göras från svensk sida innan förhandlingarna med
Norge avslutats. (AW 1953:282). Dessutom betonas att den norska tronen inte är ledig
förrän den svenske konungen abdikerat från denna och valt att inte utse en Bernadotte
till norsk kung, men också att svenska kungahuset i övrigt gärna ser prins Carl av Dan-
mark som ny norsk kung. (AW 1953:299).
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18 augusti Professor Sam. Clason beger sig till Berlin för att sedan även arbeta i Frankrike, Holland
och Belgien. (AW 1953:283).

19 augusti Vogt återvänder till Stockholm med norska regeringens utkast till framställning om för-
handlingar. De fyra delegerade invänder att det norska utkastet behandlar unionen som
upplöst, vilket Sverige inte kan acceptera. (W-M: 628). Aldrig kan Norge godkänna ra-
serandet av Kongsvinger och Fredrikssten. Vogt framhåller som ett alternativ för Norge
att utan uppgörelse med Sverige utse prins Carl av Danmark till norsk kung. (AW
1953:301). Ett reviderat koncept till framställning från Stortinget produceras, vilket Vogt
lovar överlämna till sin regering. (AW 1953:348).

20 augusti Den svenska regeringen får veta att kung Christian av Danmark vägrat ta upp frågan om
prins Carls kandidatur innan unionen är upplöst och den svenska kandidaturfrågan av-
gjord. (AW 1953:301). Detta har enligt Trolle i Köpenhamn också meddelats Wedel.

21 augusti Vogt och Lundeberg utväxlar telegram om förhandlingsort. Vogt håller fast vid Troll-
hättan eller Karlstad, Lundeberg vid Stockholm. (AW 1953:301 f.). Statsrådsberedning
angående förhandlingsort.

21 augusti I en proposition föreslår Norges regering att Stortinget ställer sig bakom följande fram-
ställning till Sverige: ”Stortinget anmoder de svenske statsmagter om at yde sin medvir-
ken til unionens opløsning ved for Sveriges vedkommende at ophæve rigsakten.”
Regeringens förslag har, i enlighet med svenska krav från Vogts besök i Stockholm den
19 augusti, modifierats från att tala om ”den opløste union” till att istället tala om ”uni-
onens opløsning”. (Heiberg).

22 augusti I ett stortingsmöte bakom lykta dörrar får regeringen mothugg. Wollert Konow (H)
framställer ett alternativt yrkande: ”Under henvisning til sin adresse af 19de juni d. a.,
hvori stortinget henstiller til Sveriges statsmagter under anerkjendelse af Norges nye stil-
ling og af dets ret som suverænt rige at indgaa paa de forhandlinger, som er nødvendige
for det endelige opgjør af det nu løste unionsforhold, og under henvisning til den sted-
fundne folkeafstemning bemyndiger stortinget regjeringen til at optage saadanne for-
handlinger med Sverige.” Regeringens förslag segrar med 104–11. Stortinget
bemyndigar därvid också regeringen att inleda förhandlingar med Sverige angående
”forskjellige forhold, som staar i forbindelse med unionens ophævelse, derunder indbe-
fattet de i den svenske riksdags beslutning af 27de juli 1905 omhandlede spørsmaal”.
(Heiberg; AW 1953:284).

23 augusti Sveriges regering accepterar Norges anhållan om att inleda förhandlingar om upplös-
ningen av unionen. (AW 1953:303). Den föreslår att respektive part skall utse fyra om-
bud. Norges regering får välja mellan Stockholm och Karlstad som förhandlingsort. (AW
1953:303).
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24 augustiMichelsen telegraferar att regeringen godkänner förslaget om antal ombud och Karlstad.
(AW 1953:303).

25 augustiTill svenska underhandlare utser Kungl. Maj:t Christian Lundeberg, Fredrik Wacht-
meister, Karl Staaff och Hjalmar Hammarskjöld. (AW 1953:303 f.).

26 augustiNorska regeringen nominerar statsminister Christian Michelsen, utrikesminister Jørgen
Løvland, stortingspresident Carl Berner samt advokat Benjamin Vogt till förhandlare.
Försvarsminister Olssøn ”bragte på Bane Sveriges Ansamling af Tropper og Krigsskibe
og Nødvendigheden af for os att gjøre noget til Sikring af vor Mobilisering”. Han fick
i uppdrag att utreda vad regeringen borde göra. (AW 1953:374; Bothner).

30 augustiI Sverige inkallas 50 000 värnpliktiga till repetitionsövningar. I september blir de förde-
lade så att 5 000 fältutrustade soldater sänds till gränsen medan de resterande 45 000 blir
liggande i reserv på sina övningsplatser.

30 augustiMorgontidningarna omtalar att fred slutits mellan Japan och Ryssland. (AW 1953:375).

30 augustiNorskt regeringsmöte. Michelsen: generalernas skildring av vår militära ställning är ned-
slående. De uttalar att ett krig med Sverige i september er den allra olyckligaste tidpunk-
ten för oss. Då har Sverige sina trupper inne för normala övningar. Men de håller
trupperna kvar vid mobiliseringspunkterna utan att dra dem samman för fältmanövrer.
Man har skjutit fram och förstärkt bevakningen av gränsen. Skulle ett krig bryta lös så
kan svenskarna överväldiga oss innan vi hinner samla ihop oss. Det beslutas att bevak-
ningen skall förstärkas ”ved indkaldelse bl. a. af permitterede Mandskaber”. ”Jeg skulde
helst önsket hel Mobilisering for vore vestenfjeldske Tropper,” skriver statsrådet Both-
ner i sin dagbok. (AW 1953:376 f.; Bothner: 420 f.; Hagerup Bull).

30 augustiDe svenska förhandlarna avreser på kvällen till Karlstad. (Widén: 223).

31 augustiFörhandlingar inleds på Frimurarhotellet i Karlstad kl. 1 em. (AW 1953:24 f.). Lunde-
berg och Michelsen skall sköta ordförandeskapet varannan dag. Det beslutas att steno-
grafiska protokoll inte skall föras, men två sekreterare, Johannes Hellner och Andreas
Urbye, skall göra diskussionsreferat i långhand. Ingenting skall yppas offentligt om över-
läggningarna utan särskilt beslut därom. Lundeberg läser upp en promemoria med Sve-
riges två materiella villkor – att på senare år uppförda befästningar ej får bibehållas eller
nya befästningar uppföras och de svenska lapparna skall få behålla sin tidigare rätt att år-
ligen med sina renar flytta över gränsen till Norge – samt två punkter om vilka bestäm-
melser bör träffas – transitotrafiken och gemensamma vattendrag. På Michelsens fråga
svarar Lundeberg att gränsfästningskravet innebär en zon som börjar norr om fästnings-
gruppen vid Kongsvinger och slutar med fästningarna vid Fredriksten. Mötet varar en
timme.
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Sveriges och Norges delegerade vid förhandlingarna i Karlstad 31/8–23/9 1905. Förhandlingarna ägde
rum på Frimurarhotellet. Sida ur Hvar 8 Dag, 3 september 1905.

1 september Fredag. Möte kl. 10. ”Den första sammandrabbningen i fästningsfrågan.” Som svar på
den svenska delegationens krav betonar Michelsen att Kongsvinger och Fredriksten inte
är tillkomna på senare år utan är historiska och av stor nationell betydelse för Norge. Om
dessa fästningar vill Norge inte förhandla. Mötet slutar kl. 1 em., upptas kl. 3 em. och
slutar kl. 5 em. (AW 1953:28 f., 99, 107).

1 september Valen till AK inleds och pågår under september. Störst antal val förrättas den 10 septem-
ber (63 stycken), 3 september (21 stycken) och 17 september (16 stycken). 

1 september Interpellation av Wollert Konow (H) på hemligt stortingsmöte: 1) är regeringen upp-
märksam på de svenska truppsamlingarna? 2) vilka åtgärder är vidtagna? Olssøn svarar all-
mänt. Debatt utbryter. Castberg: lakejståndpunkt. Motsidan: rabalderpolitik. (AW 1953:
380).

2 september Lundeberg under tidig morgonpromenad med den militäre rådgivaren Jockum Åker-
man: Norrmännen kan inte gå med på att förstöra gränsfästningarna; ”ville därför ha nå-
got förslag från oss, som gjorde slopandet effektivt, men så litet sårande som möjligt för
norrmännen. Särskildt ville han undvika sprängning.” (AW 1953:186).
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”Sammanträdet begynte kl. 11 f.m. och Lundeberg förde ordet. Ingen tycktes vilja
begynna debatten. Lundeberg väntade och väntade, men ingen begärde ordet. ’Det är
svårt att komma igång’, säger Lundeberg. Situationen begynte blifva en smula löjlig.
Omsider begynner Michelsen.” (AW 1953:40). Kort om gränsfästningar först. Sedan vill
ingen ta till ordet. Då går man över till lappfrågan. Efter lunch fortsatt diskussion om
lappfrågan. Slut kl. 5 em. (AW 1953:44, 121).

I ett telegram från Arctander (ställföreträdande ordförande i regeringen i Michelsens
frånvaro) till Michelsen meddelas att det i Stortinget frågats om landets försvar ”mod de
parate 60–80.000 mand svensker”. Försvarsminister Olssøn har svarat att regeringen vid-
tagit nödvändiga åtgärder men att dessa måste förbli hemliga. (AW 1953:219).

3 septemberSöndag. Inget förhandlingsmöte i Karlstad. 21 allmänna val till AK hålls. Möte i norska
regeringen: till samtliga fästningar har nu halva mobiliseringsstyrkan kallats in. Enligt Ha-
rald Bothner framgick av en redogörelse av försvarsminister Olssøn att generalstaben
tvivlade på betydelsen av gränsfästningarna för Norges försvar .(AW 1953:381).

4 septemberKarlstad. Transitofrågan berörs kort, skiljedomsfrågan tas upp. Avbrott för lunch kl. 1
em., slut kl. 5 em. (AW 1953:45 f., 121 f.).

Den svenska staben i Karlstad nås av underrättelser om nya norska inkallelser. Men
Michelsen försäkrar att det endast är fråga om avlösningar och mindre förflyttningar.
(AW 1953:187).

5 septemberTisdag. Karlstad. Samling kl. 11. Vattendragen diskuteras. Hammarskjöld och Løvland
får i uppdrag att konferera om skiljedomsavtal. På grund av detta slut kl. 1 em. Inget ef-
termiddagsmöte.

6 septemberOnsdag. Karlstad. Möte kl. 11. Skiljedomstraktat dryftas. Sedan alla punkter nu gåtts ige-
nom i en första läsning börjar man om från början. Fästningsfrågan först. Michelsen för-
klarar att Norge inte kan ge med sig om Kongsvinger och Fredriksten. De andra
fästningarna måste ses i samband med neutral zon. Johannes Hellner: ”Efter det Michel-
sen tystnat uppstår en stunds tystnad. Situationen är kritisk. Jag undrar i mitt sinne, hur
det skall gå; hvad från svensk sida skall svaras på Michelsens kategoriska förklaring, att
det under inga omständigheter kan blifva tal om Kongsvinger och Fredrikssten. Jag be-
farar att Lundeberg skall svara, att vidare underhandlingar äro lönlösa. Men efter en lång
paus begynner Lundberg.” Begär promemoria från norrmännen om neutral zon. Sedan
fortsatt meningsutbyte. Michelsen överlämnar promemoria. På em. diskuteras åter neu-
tral zon. Svenskarna inte ovilliga att gå med på sådan. Slut halv fem.

6 septemberStockholm. Vid informellt samtal med några statsråd, däribland Gustaf Axel Berg, uttalar
kung Oscar missnöje med att förhandlingarna drar ut på tiden och säger att det endast är
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krig som kan förskaffa oss vår rätt. G A Berg tolkar detta som ett omslag från den fredliga
ställning kungen dittills intagit till en deciderat krigisk. (AW 1953:305).

6 september Statsrådet Bothner klagar i dagboken över att ministären i Kristiania ingenting får veta
om vad svenskarna kräver i gränsfästningsfrågan. ”Vore Delegerade indhyller sig i Taus-
hed.” (AW 1953:382 f.).

Sverige mobiliserade aldrig under unionskrisen. Men en del ordinarie repeti-
tionssoldater avdelades i början av september att bygga försvarsanläggningar
vid norska gränsen. Fotot, som är taget av löjtnant Jack Nordström i septem-
ber 1905, visar hur Värmlands regemente bygger Fort Ericson vid gränsen.
(Krigsarkivet).

7 september Torsdag. Michelsen redogör för promemorian vari Norge lägger fram förslag om neutral
zon. Kongsvinger och Dingsrud (Urskog) skall falla utanför. Ørje med Kroksund samt
forten Veden och Hjelmkollen som tillhör Fredriksstens fästningsgrupp skall ligga inn-
anför zonen och läggas ned. Däremot skall, inom zonen, gamla fästningen Fredriksten
med forten Gyldenløve och Overbjerget bibehållas i nuvarande skick. Varje land skall
söka andra makters garanti för sin hälft av den neutrala zonen. Michelsen understryker
att norrmännen inte vill orsaka sammanbrott och därför vill överlämna detta medlings-
förslag samt därefter söka Stortingets godkännande. (AW 1953:60 f., 157 f.). Svenskarna
överlägger enskilt. Sedan resonerar Lundeberg och Michelsen på tu man hand.

Eftermiddag. De svenska delegaterna förklarar i ett skriftligt svar att de kan tänka sig
acceptera en neutral zon och skiljedomsavtal men att de omöjligen kan godta att Kongs-
vinger och Dingsrud skall ligga utanför zonen samt att vissa nyare befästningar vid
Fredriksten skall bli kvar trots att de ligger inom zonen. Garanti av stormakterna avvisas.
106



II. Kronologi över 1905
För att undvika sammanbrott bör båda delegationerna ges tillfälle att konferera med sina
regeringar. Svenskarna önskar också under dagen få ett skriftligt uttalande av norrmän-
nen om deras ställning till lappfrågan. (AW 1953:159 f., 178 f.). ”Sedan Lundeberg läst
upp svaret, blef det några ögonblicks tystnad.” Michelsen protesterar mot paus bara fram
till den 9 september kl. 11. Men svenskarna fruktar att Norge skall använda uppehållet
till rustningar, så de vill endast medge avbrott fram till den 9. Sedan Michelsen försäkrat
Lundeberg i enskilt samtal att så inte kommer att bli fallet, godkänner svenskarna ett av-
brott fram till den 13. (AW 1953:63 f., 188, 389 f.). Därpå överläggningar om neutral
zon.

7 septemberStatsrådet Bothner noterar i sin dagbok: ”Jeg tror ikke vore Delegerade mere kommer
til Karlstad.”(AW 1953:385).

8–12 sept.Karlstad. Uppehåll i förhandlingarna.

8 septemberSvensk statsrådsberedning kl. 11. Lundeberg redogör för förhandlingarna. Konungen ut-
trycker inofficiellt för delar av regeringen uppfattningen att krig troligen inte kan und-
vikas. (AW 1953:307 f., 359).

8 septemberNorsk regeringskonferens. Michelsen skildrar förhandlingarnas förlopp. (AW 1953:386
f.).

9 septemberStatsrådsberedning, gränsfästningsfrågan penetreras. Berg: Alla fyra måste bort. Påboda:
Om norrmännen slopar Fredriksten, Ørje och Urskog så bör förhandlingarna inte brista
på Kongsvinger. Biesèrt: I värsta fall ge upp Kongsvinger. Lindman: Möjligen släppa Ur-
skog. Lundeberg: Ännu ej klar. (AW 1953:286 f., 308).

9 septemberKl. 10 möte med norska regeringen och stortingspresidenterna. Oenighet om försvars-
linjer. Generalstabskommissionen och Olssøn håller på Glommenlinjen som huvudsak-
lig försvarslinje, Georg Stang gränsfästningarna. (AW 1953:390 f.).

10 septemberSöndag. Svenskt statsråd. På en skriftlig förfrågan från konungen dryftas huruvida med-
lemmar av kungafamiljen bör delta i ett eventuellt krig. Regeringen är splittrad. Man
diskuterar även huruvida kronprinsen bör bli överbefälhavare. (AW 1953:286 f.).

Därefter fortsatta överläggningar om Kongsvinger och Fredriksten. Lundeberg:
Kongsvinger måste krävas; annars måste Sverige omedelbart efter förhandlingarna vidta
åtgärder i krigiskt syfte; Michelsen har visserligen hävdat att Norge omöjligen kan slopa
Kongsvinger; men ”de började med ett nej till allt – sedan kommit till mycket”. Hänsyn
till folkmeningen fordrar ”gränsfästningarnas slopande” och därmed menas även Kongs-
vinger. Utrikesminister Wachtmeister: tror inte de går med på Kongsvinger utan våld-
samma medel; riksdagens skäl moraliska och reala; om tre fästningar slopas är kravet
moraliskt tillfredsställt; även opinionen kommer att se det så; beträffande de reala ej lika
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bra; endast i sista hand bör Kongsvinger släppas. (AW 1953:287 f.). I ett enskilt samtal
med Widén förklarar Wachtmeister att han är beredd att avgå ur ministären om de svens-
ka delegaterna instrueras att fordra Kongsvinger. (AW 1941:236).

Även frågan om lapparnas rätt till renbete diskuteras. (AW 1953:290). Krigs- och sjö-
ministrarna redogör för arméns och flottans läge. 

10 september 63 allmänna val hålls till AK.

10 september Norska regeringen, presidenterna och militärer möts kl. 6 em. Kommenderande general:
farligt lägga försvarets tyngdpunkt vid gränsfästningarna; Glommenlinjen kommer då att
bli för svag; efter genombrott vid Kongsvinger kan trupperna i Smaalenene bli avskurna
från reträtt; för ögonblicket har Norge 28 000 man mot Sveriges 80 000 som kallats in
för regementsövningar. Stämningen i regeringen tycks vara för att gå med på fästnings-
villkoret (i nödfall alla fästningar) i utbyte mot neutral zon och skiljedomsavtal. (AW
1953:393).

11 september Svenska regeringen. Resonerande om fästningsfrågan hela dagen. (AW 1953:290 f.).

11 september Kl. 12. Norska regeringen och presidenterna. Fästningsfrågan. Om skiljedomsavtal och
neutral zon medges, gå med på nedläggning av fästningarna. Dock hålla fast vid Kongs-
vinger.

Kl 05.30. Privat stortingsmöte utan stenografiska protokoll. Michelsen redogör för
förhandlingarna. Besvarar frågor. Avslutas 07.40. Mötet fortsätter 09.00, pågår till 02 på
natten. Konow (H), Castberg, Myrvang, Hougen och Arnesen talar mot regeringens
strategi. (AW 1953:395 f.).

12 september Svenska regeringen. Meningsutbyte i fästningsfrågan. (AW 1953:314). Ministären fort-
satt oenig. För en bestämd fordran på nedläggning av alla befästningsverk: Lundeberg,
Hammarskjöld, Arvid Lindman, Lars Tingsten och Albert Petersson. I nödfall tre fäst-
ningsgruppers raserande, vill inte att förhandlingarna strandar på Kongsvinger: Fredrik
Wachtmeister, Staaff, Widén, Alfred Petersson i Påboda och Elof Biesèrt. Resultatet blir
att de svenska delegaterna i Karlstad ges instruktioner att i det längsta försöka hålla på
samtliga fästningsverks nedläggande, men att släppa det kravet om det tycks finnas en risk
att förhandlingarna annars avbryts. (AW 1941:236 f.).

12–13 sept. Den 12 besöks Arvid Lindman, tillförordnad utrikesminister, av den franske ministern
och den 13 av den ryske. Båda uttalar kritik mot att Sverige kräver Kongsvingers och
Fredrikstens raserande eftersom dessa fästningar är historiska minnesmärken. Lindman
försäkrar dem att de svenska kraven endast omfattar de moderna delarna av dessa anlägg-
ningar. (AW 1953:316).
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13 septemberKarlstad. Förhandlingarna återupptas. Lundeberg och Michelsen träffas först enskilt utan
sekreterare kl. 11–11.45, sedan vardera delegationen för sig, sedan Lundeberg och Mi-
chelsen igen och slutligen vardera delegationen enskilt.

Möte med samtliga delegerade utan sekreterare 16–17.30. Under dagen, sannolikt
sent, överlämnas en norsk promemoria. Överenskommelse kommer att nås beträffande
lapparnas renbete, transitohandeln och vattendragen. På villkor av ett omfattande skilje-
domsavtal kan de norska delegaterna gå med på att gränserna för en neutral zon inneslu-
ter Urskog (Dingsrud), Ørje med Kroksund samt Fredriksten med utanverken Veden,
Gyldenløve, Overbjerget och Hjelmkollen. Dessa ”bliver alle at nedlægge” med undan-
tag för själva Fredriksten som får förbli orörd där den nu står. (AW 1953:179, 211).

13 septemberKristiania. Försvarsminister Olssøn begär att regeringen beslutar om partiell mobilise-
ring. Hänvisar till spionrapporter om svenska trupprörelser. Regeringen sänder chiffer-
telegram till Michelsen att den i eftermiddag tänker besluta om mobilisering av östra
landstormsavdelningen och några andra bataljoner.

15:45 regeringsmöte. Telegram inlöpt från Michelsen: ”Har hele formiddag kjæmpet
for bibeholdelse af Kongsvinger og det gamle Fredrikssten. Fortsætte i eftermiddag. Har
ikke meget haab.”

18:30. Regeringen beslutar om partiell mobilisering. Telemarkens, Valdres och Hal-
lingdals linjebataljoner, ca 3 000 man, sex landstormsbataljoner ca 4 800 man, en del ar-
tilleri samt hela flottan skall göras stridsberedda. Delegationen i Karlstad tiger och
samtycker. (AW 1953:223, 400 f.).

13 septemberKöpenhamn. Wedel telegraferar till norska UD att de ryska, engelska, franska och tyska
regeringarna rådslår. (AW 1953:223).

14 septemberKarlstad. Michelsen telegraferar den 14 september 11.30 fm. till Kristiania: ”Fortroligt
tilbudt igaar aften mod erholde neutral zone europæisk forstand og voldgifttraktat nedlæg-
ge Örje, Dingsrud og samtlige ny forter og Fredrikssten men beholde selve gamle Fre-
drikssteen og selvfölgelig Kongsvinger. Hvis Sverige ikke kan akceptere dette er vi villig
underkaste alle grænsefæstninger voldgift Haag eller ved almindelig voldgiftsmand hvis
detta maatte foretrækkes.”

14 septemberKarlstad. Möte med samtliga delegerade utan sekreterare kl. 11–13 samt kl. 16–17. För-
handlingarnas mest kritiska dag då Kongsvingers nedläggning diskuteras. (AW 1941:232 f.).

Michelsen i telefon med Arctander i Kristiania: ”at de Delegerede i Form. havde staa-
et ’som Fjeld mod Fjeld’”. (AW 1953:404). (Förmiddagssammanträdets slut har senare
betecknats som det andra kritiska ögonblicket under förhandlingarna. Det var den situa-
tion som Løvland sedermera syftade på då han sade att de suttit med klockan i hand och
beräknat den stund då kriget skulle bryta ut.) (AW 1953:72).
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Johannes Hellner: ”Kl 12.57. Vaktmästaren anmäler att norrmännen gått. Svenskarne
stanna kvar och öfverlägga enskilt till 1.30 e.m. […]. Efter några ögonblick öppnade
Wachtmeister dörren till stora salen och öfverraskade där Lundeberg och Staaff, omfam-
nande hvarandra! Det blef ett hjärtligt skratt då de ertappades. Vi – på kansliet – drogo
den slutsatsen, att detta betydde, att ytterlighetsmännen blifvit ense om ett medlingsför-
slag.” (AW 1953:71).

Lundeberg telegraferar kl. 6.45 em. att ”de fyra” ej kunde genomföras under förmid-
dagens överläggning. Men då brytning eljest oundviklig så föranleddes uppslag till nytt
övervägande. Vi avlämnade vid sammanträde i eftermiddag medlingsförslag. De norska
förhandlarna begärde få lämna svar i morgon. ”De syntes benägna för alvarlig pröfning.”
(AW 1953:211 f.).

Medlingsförslaget innebär att Kongsvinger lämnas utanför den neutrala zonen. Men
anläggningen får inte utvidgas. Vidare får nya befästningar inte anläggas inom tio kilo-
meters radie från Kongsvingers gamla fästning. Åkerman: ”Statsr. Staaff lär ha hållit pen-
nan.” (AW 1953:204).

14 september Köpenhamn. Wedel Jarlsberg telegraferar till norska UD att de rådslående regeringarna
anser att Norge uttalat sig vilseledande eftersom man inte betonat att svenskarna kräver
nedläggning endast av fästningarnas moderna delar, inte de äldre historiska delarna. (AW
1953:224).

15 september Karlstad. Samtliga delegerade möts utan sekreterare kl. 12–13. Hellner: ”Kl 12.40. Stäm-
ningen tycks vara ’frigjord’ därinne. Flere gånger har det låtit som från ett muntert sam-
språk, och nyss hördes ett högljutt skratt.” Samtliga delegerade utan sekreterare möts
igen kort från kl. 17. (AW 1953:72).

De svenska förhandlarna får på kvällen ytterligare uppgifter om norska mobiliseringar.
(AW 1953:190).

15 september Stockholm. Englands minister garanterar Lindman att England inte kommer att interve-
nera i förhandlingarna. (AW 1953:213, 319 f.).

Eftermiddag och kväll. Statsråden och kronprinsen samlade i Statsrådsberedningen.
Telegram från Lundeberg: ”Situationen ytterst arbetsam men ej dock hopplös.” Man
tycker att meddelandet är för knapphändigt. Krigsministern och sjöministern: vår mili-
tära ställning försämras dagligen då den norska mobiliseringen forcerat fortgår medan vi
å vår sida inte får kalla in fler trupper än dem som är sammankallade vid regementsöv-
ningarna. Oron är stor. Under kronprinsens presidium beslutas om telegram till Karlstad:
”Konungen, jag och samtlige härvarande Statsråd anse inga andra eftergifter böra göras
än de i Edert förslag i går framställda. Anse vidare att snabbt afgörande är högeligen nöd-
vändigt på grund af Norges förbieredelser, som för hvarje dag sätta oss i ogynnsammare
ställning […] Gustaf.” Klockan är över elva då man skiljs åt i beredningen.
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När G A Berg kommit hem ringer Lundeberg. Han är uppbragt. Han begär helt kort
att före kl. 10 i morgon få svar på 1) huruvida förtroendet och 2) den handlingsfrihet
som lämnats står fast. ”Viljen Ni nu lägga hinder i vägen, finnes ingen annan möjlighet
för oss än att avbryta. Då afsäga vi oss ansvaret. Då blir det slut med förhandlingarna; alla
konseqvenser komma på eder.” Han kräver vidare att statsråden samlas följande morgon
kl. 9 och att kronprinsen underrättas om samtalet. G A Berg ringer kronprinsen och kol-
legerna ”af hvilka en del vore tämligen svårväckta”. Klockan blir över ett på natten. (AW
1953:320 f.).

15 septemberKristiania. Efter kl. 10 på kvällen telegram från Michelsen till Olssøn: ”God Udsigt til
fredelig Lösning.” (AW 1953:407).

16 septemberStockholm. Regeringen sänder kl. 10 ett telegram till Lundeberg: ”Vårt telegram af går-
dagen afsändes i bästa afsigter. Det var dikteradt af vår uppfattning angående situationen,
icke af bristande förtroende. Vårt förtroende till underhandlarnes omsikter [sic!] är orub-
badt. Den Eder förut medgifna handlingsfrihet hafva vi icke afsett att begränsa. – Gus-
taf.” ( AW 1953:322).

Karlstad. Kl. 11 kort sammanträde med alla delegerade utan sekreterare direkt följt av
möte mellan Lundeberg och Michelsen utan sekreterare. Under denna dag överlämnar
norrmännen en promemoria om gränsfästningarna och neutrala zonen vari det svenska
medlingsförslaget av den 14 september accepteras. Möten omväxlande med samtliga de-
legerade respektive enbart Lundeberg och Michelsen mellan kl. 14 och 23, hela tiden
utan sekreterare. I den kommuniké som därefter utfärdas sägs att man i princip nått en överens-
kommelse.

12 em. telegram till regeringen i Stockholm: ”Befästningsfrågan synes få tillfredsstäl-
lande lösning. Återstående detaljer att klarera vid sammanträde i morgon, då äfven öfriga
frågor, i hvilka principiel enhällighet till största delen uppnåtts, skola slutbehandlas. Vi
börja nu hoppas på godt resultat. Lundeberg.”

Michelsen 8.45 em. telegram till Kristiania: ”Efter lang og endelös konferentse er hele
Kongsvinger i principet reddet mot forpligtelse ikke at udvide nuværande anlæg, kano-
ner og besætning.”(AW 1953:227, 409).

16 septemberBrev till utrikesminister Gyldenstolpe från Arvid Taube i Berlin som träffat statssekrete-
rare Richthofen. Denne anser att de underrättelser han fått från Kristiania tyder på att
den allmänna meningen i Norge är att Sverige avser kräva Norges historiska fästningar.
Taube försäkrar Richthofen att detta inte är avsikten.

17 septemberSöndag. Stockholm. G A  Berg lyckas i telefon ca kl. 8 avstyra att kronprinsen skickar
telegram till Lundeberg vari han fordrar att få veta en del saker. 
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Karlstad. Sammanträde med samtliga delegerade från kl. 12. Sekreterarna deltar igen.
Lappfrågan, vattendragen och transitofrågan diskuteras. 

Lundeberg telegram 12.50 från Karlstad till Stockholm: ”Preliminär enighet vunnen
om nedläggande af fästningsgrupperna vid Fredrikssten, Örje och Urskog, om förplik-
telse ej utvidga Kongsvingergruppen inom ett område med 10 kilometers radie från
Kongsvinger, om hufvudsakliga sträckningen neutral zon, om hufvuddragen af demo-
leringen. Lappfrågan torde lösas i öfverensstämmelse med svenska programmet och jäm-
väl vattendragen. Trafiken nya förslag och utvidgningar från norrmännen, veta ej huru
skarpt fasthållna. Som led i uppgörelsen ingår skiljedomstraktat.” (AW 1953:213 f.).

Efter förmiddagssammanträdets slut meddelar krigsminister Tingsten telefonledes de
svenska ombuden: ”Många tecken tyda på, att norska armén, åtminstone större delen
däraf, mobiliserat och är under uppmarsch. Om så är händelsen, är det militära läget all-
varligt och manar till motsvarande åtgärd. Är exc. Michelsen herre öfver situationen och
kan han förneka mobiliseringen?” (AW 1953:191).

Något senare telefoneras följande svar till krigsministern: ”H. exc. Statsministern och
öfriga delegerade hafva tagit de af statsrådet Tingsten påpekade förhållandena under öf-
vervägande, men finna – efter noggrannaste öfvervägande af alla synpunkter – att under
förhandlingarnas närvarande läge inga extra militära åtgärder böra vidtagas.” Härpå gen-
mäler Tingsten i brev: ”Om norska mobiliseringen och uppmarschen komma att fortgå
– hvarom exc. Michelsen borde kunna gifva upplysning – synes det mig som om allra
minst tredje och femte arméfördelningarna böra mobilisera, hälst hela armén.” (AW
1953:230).

17 september 16 allmänna val till AK hålls.

18–20 sept. Karlstad. Inga officiella möten. Parterna utarbetar var för sig skriftliga förslag till över-
enskommelser. (AW 1953:80, 193).

18 september Kristiania. Bothner i sin dagbok: den norska mobiliseringen väcker oväder i svensk press.

ca 18 sept.–24 okt. Utrikesdepartementet mottar brev från bl.a. tyska, franska och engelska bibliotek med
tack för överlämnandet av diverse böcker om unionskonflikten, bl.a. Karl Nordlunds
Den svensk-norska krisen – Aktstycken jämte historik. 

18 september Statsministrarna Michelsen och Lundeberg enas om att inte sända fler trupper till gränsen
samt att trupperna inte skall befinna sig närmare gränsen än en kilometer. Den norska
uppmarschen avbryts. (AW 1953:192 f.).

19 september Åkerman: ”Då jag vid 12-tiden meddelade statsministern, att jag fått en underrättelse,
som tydde på, att norrmännen började gå tillbaka, blef han så glad, att han fick tårar i
ögonen och ville genast meddela tidningarna det. Jag afrådde dock, emedan jag ansåg
telegrammet väl osäkert.”
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Svensk statsrådsberedning: dragningen av neutrala zonen avhandlas.

20 septemberNorges delegerade anbefaller i sitt andra förslag till neutral zon att den skall gälla även i
krigstid, vilket framkallar misstämning bland de svenska delegerade. Åkerman: ”Dagen
slutade under mycket tryckt stämning.”(AW 1953:197).

21 septemberPå morgonen nås Berg av expressbrev från Lundeberg med olika förslag till skrivningar
om den neutrala zonen. Delade meningar inom statsrådsberedningen. (AW 1953:328 f).

Karlstad. Förhandlingar utan sekreterare från kl. 18.30. Kl. 20.55 hålls sammanträde med
sekreterare, varvid svenska och norska förslag till avtalstext läses omväxlande: om lappar-
na, om skiljedomstraktat. (AW 1953:80 f.).

22 septemberKarlstad. Sammanträde kl. 12.30 med sekreterare och fortsatt uppläsning: om vattendra-
gen, om neutrala zonen. På natten kl. 12 börjar uppläsandet av den separata överens-
kommelsen. (AW 1953:81 f.).

22 septemberKonselj inför kronprinsen. (AW 1953:330).

23 septemberMöte från kl. 11.15. Karlstadskonventionen undertecknas slutgiltigt kl. 18. Lundebergs tele-
gram till konungen, regeringen m.fl.: ”Sedan öfverenskommelsen blifvit undertecknad
afslutades förhandlingarne kl. 6.15 i afton.” (AW 1953:84 f., 217).

Konventionen kan sammanfattas i följande punkter. (AW 1953:9 f.):
1. Upprättande av en neutral zon utmed rikenas gräns söder om 61:a breddgraden; inom
zonen skall följande befintliga befästningar ”nedläggas”: de norska befästningsgrupperna
Fredriksten med Gyldenløve, Overbjerget, Veden och Hjelmkollen, Ørje med Krok-
sund samt Urskog (Dingsrud). Dessa befästningar skall göras ”oanvändbara såsom sådana;
de gamla fästningsverken vid Fredriksten samt vid forten Gyldenløve och Overbjerget
skola dock bibehållas, men må icke underhållas i fortifikatoriskt syfte”. ”Kongsvingers
fästningsgrupp må icke utvidgas, vare sig med afseende å anläggningar, bestyckning eller
besättning. [Nya] befästningar [må] icke anläggas inom ett afstånd af tio kilometer från
Kongsvingers gamla fästning.” Enligt ett hemligt separatavtal som på norsk begäran
skiljts från konventionen bestäms emellertid att modernare delar av Fredriksten skall de-
monteras. (AW 1953:21, 82 f.).
2. Upprättande av en tioårig skiljedomstraktat; framtida tvister mellan länderna skall av-
göras av skiljedomstolen i Haag under förutsättning att de icke berör ländernas oavhäng-
ighet, integritet eller vitala intressen. Traktaten förlängs för lika lång tidrymd såvida den
inte från någondera parten sägs upp minst två år före tioårsperiodens utgång.
3. Den rätt som tillkommer vartdera rikets flyttlappar att utan vederbörande jordägares
eller brukares samtycke, under vissa månader med sina renar uppehålla sig i det andra
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riket skall från 1907 förlängas med ytterligare tio år. Rätten skall endast avse Norrbottens
och Västerbottens län i Sverige och Tromsö och Nordlandens amter i Norge.
.

Samer på väg ut ur Jukkasjärvi kyrka 1905.  De nordsvenska ”flyttlapparnes” gamla rätt
att med sina renar vandra över riksgränsen till Nordnorge fördes av riksdagen upp som
villkor nummer två för en unionsupplösning, vid sidan av gränsfästningarna. ”Här gäller
tillvarataga rätt och intresse för en fattig grupp av vårt folk”,  yttrade Hugo Blomberg,
professor i juridik vid Uppsala universitet och representant i särskilda utskottet för
Majoritetspartiet. Slutet blev att Norge gick med på Sveriges krav. Foto: Borg Mesch.
(Kiruna kommuns bildarkiv).

4. Transitotrafiken regleras genom ett trettioårigt avtal. Vartdera riket förpliktar sig att
inte genom import- eller exportförbud, hämmande av godstrafiken eller annorledes
hindra eller försvåra transporten av varor som sänds genom detta rike från eller till det
andra. 
5. Nyttjandet av alla för rikena gemensamma sjöar och vattendrag regleras i ett femtio-
årigt avtal. Uppstår frågor inom det ena rikets område om att uppdämma, sänka eller ur-
tappa sjö, bygga i vattendrag, bortleda vatten ur vattendrag eller vidtaga annan åtgärd för
dess förändring till djup, läge eller riktning, skall detta rikes lag komma till användning
även om åtgärden kan inverka på vattenförhållandena i det andra riket. Inbyggarna i det
andra riket skall emellertid erhålla samma rätt att bevaka sin rätt som inbyggarna i det
förra riket. Åtgärderna får heller inte vidtas utan det andra rikets medgivande. Vad gäller
flottled eller farled skall vartdera rikets inbyggare i det andra landet åtnjuta samma rätt-
tigheter och förmåner som dess egna inbyggare.
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Karlstadskonventionen undertecknades den 23 september 1905 och försågs
med Christian Lundebergs och Christian Michelsens sigill. (Riksarkivet).
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24 september Stockholm. Regeringskonselj kl. 12–15 i närvaro av förhandlarna från Karlstad; uppgö-
relse med bifogat hemligt separatavtal föredras. Beslutas att en ny urtima riksdag skall kal-
las in till den 2 oktober. (AW 1953:331).

24 september Kristiania. Regeringsmöte med Karlstadsdelegaterna. Michelsen berättar om förhand-
lingarna. (AW 1953:416 f.).

25 september Konselj inför kronprinsen regenten kl. 9.30–13. Det mesta handlar om gränstruppernas
tillbakadragande. (AW 1953:331).

25 september Norges regering rekommenderar Stortinget att godkänna Karlstadskonventionen. (AW
1953:416 f.).

27 september Förslag från tio stortingsrepresentanter om bemyndigande till regeringen att före mitten
av november arrangera val till konstituerande Storting som skall bestämma statsskick och
utse statschef.

28 september Konselj med kronprinsen där det beslutas att gränssoldaterna med undantag för gränsbe-
vakningen skall hemkallas den 2 oktober under förutsättning att Norge gör sammalunda.
(AW 1953:331).

30 september En norsk arbetskommitté mot Karlstadskonventionen grundas på uppfattningen att Nor-
ge inte bör gå med på att riva gränsfästningarna. Medlemmarna kommer att benämnas
Karlstadsstormarna.

30 september I statsrådsberedning fastställer regeringen sin proposition om godkännande av Karlstads-
konventionen. I konselj senare beslutas att propositionen skall innehålla en vädjan att
riksdagen skall ge regeringen mandat att godkänna separatavtalet, vilket endast överläm-
nas till vederbörande utskott men inte till samtliga riksdagsledamöter. (AW 1953:331).

2 oktober Andra urtima riksdagen öppnas. (AW 1941:234). Propositionen om Karlstadskonven-
tionen överlämnas. (AW 1953:332). Huvuddelen av gränssoldaterna kallas hem.

3 oktober Riksdagen beslutar tillsätta ett konstitutionsutskott och ett särskilt utskott för att behand-
la propositionen. 

3 oktober FK samlas på Jernkontoret där Lundeberg redogör för förhandlingarna i Karlstad och ut-
trycker en förhoppning om att riksdagen skall godkänna överenskommelsen. (AW 1953:
332). Anförandet mottas över lag positivt, men ett antal deltagare opponerar sig mot för-
slaget om neutral zon. Missnöjet grundas i att de flesta ledamöterna av den första urtima
riksdagen uppfattat en neutral zon som en fästningsfri zon. Detta skulle enbart drabba
Norge, men en neutral zon i betydelsen militärt fridlyst zon skulle innebära förpliktelser
även för Sverige. Oppositionens främste talesman är Johan Gripenstedt, men även Gustaf
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Benedicks, Lars Berg, Gustaf Björlin, Carl Klingspor, Carl Nordenfalk, Carl Nyström,
Johan Fredrik Nyström, Hjalmar Palmstierna och Ernst Trygger höjer kritiska röster.
Kritik riktas också mot skiljedomstraktaten som anses obehövlig. (AW 1941:234; AW
1953:332).

4 oktoberStortingets specialkommitté avger sitt utlåtande om Karlstadskonventionen. En majori-
tet av ledamöterna ställer sig positiva. Reservationer från Venstres radikala flygel, bl.a.
Johan Castberg, Wollert Konow (H) och Aasulv Bryggesaa, samt från Alfred Eriksen,
kommitténs ende socialdemokrat, eftersom de ogillar tanken på gränsfästningarnas rase-
ring, vilket de menar skall göra landet öster om Glommen försvarslöst. De kräver upp-
skov med avgörandet till dess norska folket i en folkomröstning fått uttala sig om
överenskommelsen. I andra hand yrkar de att Norge skall vägra anta konventionen. (EV
1971:32).

5 oktoberTill ordinarie ledamöter av andra urtimans SäU utses de som deltog i första urtimans
SäU, med undantag av Lundeberg, Wachtmeister, Alfred Petersson i Påboda och Staaff
vilka nu sitter i regeringen. (AW 1941:235). Ledamöterna blir:

FK, 12 ordinarie, partiställning. Från Majoritetspartiet 8 ledamöter: Gottfrid Billing,
Hugo Blomberg, Henrik Cavalli, Hjalmar Palmstierna, Fredrik Pettersson å Emaus,
Teofron Säve, Lars Åkerhielm och Gustaf Fredrik Östberg. Från minoriteten 4 ledamö-
ter: Ivar Afzelius, Johan Rettig, Hugo Tamm och Wilhelm Walldén.
FK, 8 suppleanter, partiställning. Från Majoritetspartiet 6 ersättare: Gustaf Anders-
son i Kolstad, Henrik Falkenberg, Alexis Hammarström, Martin Nisser, Paul Paulson
och Carl Taube. Från minoriteten 2 ersättare: John Lovén och Carl Swartz. 
AK, 12 ordinarie, partiställning. Från Lantmannapartiet 5 ledamöter: Hans Anders-
son i Västra Nöbbelöf, Ernst Lindblad, Pehr Pehrson i Törneryd, Carl Persson i Staller-
hult, och Oscar Trapp. Från Liberala samlingspartiet 5 ledamöter: David Kristian
Bergström, Carl Bonde, August Henricson i Karlslund, Daniel Persson i Tällberg och
Theodor Zetterstrand. Från Moderata reformvännerna: Harald Hjärne. Vilde: Edvard
von Krusenstjerna.
AK, 12 suppleanter, partiställning. Från Lantmannapartiet 5 ersättare: Anders Gus-
tafsson i Sjögesta, Axel Lindvall, Gustaf Odqvist, Adolf Wiklund och Carl Ödman. Från
Liberala samlingspartiet 6 ersättare: Ernst Beckman, Henrik Hedlund, Karl Gustaf Karls-
son i Göteborg, Herman Kvarnzelius, Karl Starbäck och Gustaf Oscar Wallenberg. Från
Moderata reformvännerna: Klas Hugo Bergendahl.

I efterföljande remissdebatt höjs några röster mot konventionen. FK: Gustaf Benedicks,
Lars Berg, Carl Nordenfalk och Johan Fredrik Nyström. AK: professor Rudolf Kjellén.
(AW 1941:234 f.).
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6 oktober SäU, konstituerande möte. Till ordförande utses Lars Åkerhielm, till vice ordförande
Pehr Pehrson i Törneryd. Sekreterare blir Sam. Clason och notarie Samuel Wåhlin. Det
beslutas att överläggningarna skall vara hemliga. Överläggningar inleds om regeringens
proposition.

7 oktober SäU har fortsatta överläggningar.

7 oktober Stortinget behandlar Karlstadskonventionen. Frågan ajourneras till den 9:e. (AW
1953:333).

9 oktober SäU sammanträder. Fattas provisoriskt beslut om bifall till propositionen. Gottfrid Bil-
ling, Ivar Afzelius, Pehr Pehrson, Edvard von Krusenstjerna samt notarie Wåhlin utses
att utforma förslag till utlåtande.

9 oktober Stortinget godkänner Karlstadskonventionen med 101 röster mot 16. (EV 1971:32). Norska
regeringens skrivelse om detta anländer till Stockholm. 

10 oktober Sammanträde kl. 15.30 i FK bakom lyckta dörrar då SäU:s förslag och separatavtalet del-
ges.

10 oktober SäU sammanträder kl. 16 och fastställer definitivt beslut om bifall till propositionen.

13 oktober I regeringskonselj med kronprinsen beslutas att proposition om upphävande av riksakten
skall utarbetas om riksdagen godkänner propositionen om Karlstadskonventionen. (AW
1953:334).

13 oktober Riksdagen godkänner Karlstadskonventionen. I AK utan debatt på en kvart men i FK, under
en 45 minuter lång session, uttalar sig Carl von Baumgarten, Gustaf Benedicks och Pehr
Lithander mot överenskommelsen, men denna försvaras av Lars Åkerhielm som i förra
SäU talat för krig. Två propositioner avlämnas därefter om riksaktens upphävande re-
spektive borttagande av unionstecknet i flaggan. (AW 1953:335 f).

13 oktober SäU sammanträder om de två nya propositionerna.

14 oktober SäU sammanträder.

14 oktober Regeringskonselj där kung Oscar återtar regentskapet. (AW 1953:337).

15 oktober De norska republikanerna mobiliserar mellan 3 000 och 5 000 anhängare till en demon-
stration i Kristiania mot regeringens önskan att införa monarki.

16 oktober Riksdagen godkänner de båda propositionerna om upphävande av riksakten och borttagande av
unionstecknet i flaggan. Konungen meddelar Lundeberg och Wachtmeister att han önskar
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att ministären skall kvarstå oförändrad åtminstone över nästa riksdag. Lundeberg infor-
merar Staaff och Biesèrt om detta, men de genmäler att de önskar avgå. (AW 1953:337).

17 oktoberSäU avslutar sin verksamhet.

18 oktoberAndra urtima riksdagen avslutas med stor högtidlighet. G A Berg: ”Allt bar preglen av
dysterhet […]. Det hela liknade en praktfull begrafning.” (AW 1953:338).

19 oktoberKonung Oscar II om unionsbrottet: ”Jag fick en spark, oaktadt jag ville så väl.”(AW
1953:340).

24 oktoberNorska regeringen lägger förslag om att Stortinget skall bemyndiga regeringen att för-
handla med prins Carl av Danmark samt förbereda en folkomröstning om styrelseskick.

26 oktoberKung Oscar II avsäger sig den norska kronan. (AW 1941:235).

28 oktoberKoalitionsregeringen Lundeberg inlämnar sin avskedsansökan. Ministären sprängs in-
ifrån eftersom liberalerna önskar utträda, förmodligen sporrade av framgången i riksdags-
valen i september. De liberala statsråden anser sig ha fått mandat att agera självständigt i
rösträttsfrågan. (AW 1941:238–249, 277).

30 oktoberPå kronprinsens initiativ görs ett försök att få koalitionsministären att bestå liberalerna
förutan till 1906 års riksdag. (AW 1941:255 f., 262–261).

31 oktoberKonungen vädjar till samtliga ministrar att kvarstå.

31 oktoberStortinget bifaller regeringens proposition av den 24 oktober om statsskicket.

3 novemberKonungen ger Karl Staaff i uppdrag att bilda regering. (AW 1941:263).

6 novemberStaaffs ministerlista presenteras för konungen. (AW 1941:304, 306 f.).

7 novemberRegeringen Lundeberg avgår och efterträds av en liberal regering under Karl Staaff.
(AW 1941:304).

12–13 nov.Norsk folkomröstning om styrelseskick. En majoritet röstar för monarki.

18 novemberStortinget väljer prins Carl av Danmark till norsk konung. Han tar namnet Haakon VII
och avlägger ed på Norges grundlov den 27 november.

1906

22 juniKung Haakon VII och drottning Maud kröns i Trondhjem.
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III. SAM. CLASON

Samuel (Sam.) Clason blev 1895 docent i historia vid Uppsala universitet och från
1904 professor i samma ämne i Lund. Från 1888 var han notarie i andra kammaren.
Som sekreterare i särskilda utskottet vid första och andra urtiman 1905 har Clason
efterlämnat fylliga diskussionsreferat från utskottets överläggningar. De är skrivna på
stenografi med Arends system. Arends system övergavs senare i riksdagen, varför
stenogrammen ansetts som svåra att forcera. Clasons anteckningar från särskilda ut-
skotten trycks i dessa volymer. (Riksdagens arkiv).

Historikern och arkivmannen

Samuel (Sam.) Clason (1867–1925) förknippas i huvudsak med tre verksamhetsområden
– historikerns, arkivmannens och politikerns. I släkttraditionen fanns klassisk svensk
bruksnäring men senare särskilt akademiska och politiska inslag. Fadern Edward Clason
var framstående professor i anatomi vid Uppsala universitet, kusinen Isak Gustaf Clason
en av sekelskiftets mest betydande arkitekter med bl.a. Nordiska museet på meritlistan. 
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Sam. Clasons historiska studier i Uppsala avrundades med disputation 1895 på ett då
ännu rätt outforskat ämne, 1600-talets reduktion och dess förhistoria. Allt tyder på att
Clason i första hand satsade på en vetenskaplig karriär, och disputationen följdes av en
rad forskningsresor utomlands. 

I kontakt med sina lärare och mentorer Oscar Alin och Harald Hjärne kom Clasons
intresse efterhand alltmer att förflyttas mot statsvetenskap, statsrätt och 1800-talets inre
svenska historia – från separationen med Finland 1808–1809 till Karl XIV Johans reger-
ingstid och 1860-talets skandinavism. Som nydisputerad docent efter 1895 valde han att
även hålla många andra dörrar öppna, särskilt mot arkivvärlden och det politiska livet,
troligen delvis som återförsäkring i karriären men framför allt som uttryck för hans allt
bredare intressen.

Tillfälliga anställningar vid Riksarkivet och Kammararkivet förde Clason i närkontakt
inte bara med äldre kamerala handlingar utan också med bl.a. UD:s arkiv. Åren strax
efter sekelskiftet befann sig svenskt arkivväsen i en snabb utvecklingsfas under ledning
av den nye riksarkivarien Emil Hildebrand. Inom denna ram studerade Clason arkivvä-
sen i utlandet och fick medverka i flera arkivutredningar, bl.a. om ordnandet av arkivvä-
sendet i Stockholm. Denna fråga återkom han ofta till både som riksdagsman och i
rollen som Hildebrands efterträdare i Riksarkivet från 1916. 

Politikern

Redan som drygt 20-årig student hade Clason fått tillfälle att i egenskap av notarie i
andra kammaren 1888–1898 på plats följa de aktuella politiska händelserna. För egen
del anslöt sig Clason tidigt till en konservativ idétradition med försvaret, unionsfrågan
och tullpolitiken i centrum. Härtill påverkades han med säkerhet av Alin, som vid sidan
av sin statsvetenskapliga forskargärning var en av de ledande profilerna i första kamma-
ren fram till 1899. 

Särskilt genom sitt tvåbandsarbete ”Den svensk-norska unionen” 1889–1891 hade
Alin framträtt som unionsrättslig expert och opinionsbildare, och genom Alins infly-
tande blev Clason svensk notarie i den unionsrevisionskommitté som tillsattes hösten
1895. Kommitténs utredning ”Historisk redogörelse för unionsfrågans tidigare skeden”,
som publicerades 1898 och innehöll en kritisk granskning av grunddokument och hän-
delseutveckling, utarbetades också av Clason. 

Politiskt representerade Alin i unionsfrågan en ultrakonservativ linje under parollen
”lika rättigheter-lika skyldigheter”, som innebar att en unionsrevision även måste elimi-
nera de förmåner och lättnader Norge hade inom unionens ram. Denna attityd var väl
företrädd i första kammaren och fick genom sin tydliga profil ett visst folkligt stöd men
slog inte igenom i den mer försiktigt manövrerande riksdagsmajoriteten. Clason delade
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Alins principiella uppfattning, utgav kort efter dennes död 1900 en ny upplaga av andra
delen av hans arbete och började också själv genom anonyma broschyrer delta i unions-
debatten.

Även om kommittén inte nått enighet och dess arbete av politiska skäl rann ut i san-
den, jämnade Clasons eminenta insats vägen för fortsatta uppdrag från 1899 och framåt
inom såväl riksdagens som Stockholms stads förvaltning. Dessa löpande åtaganden
måste han lämna 1904 i samband med att han på sommaren utnämndes till professor i
historia i Lund.

Sam. Clason vid skrivbordet.

När unionskrisen gick mot sitt avgörande 1905 och de båda urtima riksdagarna tillkalla-
des under sommaren och hösten, utsågs Clason till sekreterare i särskilda utskottet vid
båda. 

Hans demonstrerade arbetsförmåga, sakkunskap och engagemang i frågan bör ha
gjort valet rätt så naturligt. Det är också omvittnat att han engagerade sig i det opinions-
bildande arbete som både från svensk och norsk sida bedrevs mot pressen i speciellt
Tyskland och Storbritannien. 

Efter unionsupplösningen senare på hösten hade Clason nått en politisk plattform
som ett år senare lyfte in honom i första kammaren. Där kvarstod han livet ut, och ned-
lade framför allt ett engagerat arbete i konstitutionsutskottet. Författnings- och försvars-
frågor fortsatte att ligga i centrum för hans intresse. En kort tid var han ecklesiastik-
minister i Ernst Tryggers högerministär 1923–1924.
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Clason besjälades av en stark känsla för historisk kontinuitet och kunde, när viktiga
grundprinciper stod på spel, framstå som oböjlig. Ibland beskrivs han som inbunden
och otillgänglig, inte heller särskilt medryckande som offentlig talare. Som politiker låg
hans styrka snarare i grundlighet, tålamod och saklighet – egenskaper som bäst kom till
sin rätt i utskotts- och seminariearbete. Personligen tycks han ha åtnjutit stor respekt i
alla läger. 

Sam. Clasons privata arkiv förvaras i Riksarkivet.

Stenografen

Redan som ung gymnasist vid Uppsala högre allmänna läroverket i början av 1880-talet
lärde sig Clason Arends stenografi, och denna kom att bli hans självklara antecknings-
skrift under hela livet. Under 1880- och 1890-talen deltog han med stor iver i det ste-
nografiska föreningslivet i Uppsala och kom snart att tillhöra den inre kretsen i
Arendsstenografernas riksorganisation Svenska Stenografförbundet.

Uppgiften som notarie i andra kammarens kansli från 1888 innebar att arbeta som
stenograf, och 1893 befordrades han framför ett tiotal äldre notarier till förste notarie.
Efter en period 1899–1900 som sekreterare i konstitutionsutskottet blev han 1901
förste notarie i första kammaren. Samtidigt förde han från 1899 stenografiska protokoll
över förhandlingarna i Stockholms stadsfullmäktige. 

Genom sin färdighet i stenografi kunde han lika lätt såväl excerpera källmaterial i
arkiven som dokumentera vad som sades i utskottsförhandlingarna 1905. Under sin tid
som amanuens i Riksarkivet inledde Clason ett arbete med dechiffrering och utgivning
av stenografiska rådsprotokoll från 1600-talet och publicerade under 1890-talet en serie
stenografihistoriska artiklar i Svenska Stenografförbundets tidskrift Hermes. Som sekre-
terare vid den internationella stenografkongressen i Stockholm utställningsåret 1897
fick han tillfälle att lägga fram sina stenografihistoriska forskningar för en utländsk
publik. 

Leif Gidlöf Carl Johan Petersson
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IV. SAMUEL WÅHLIN

Samuel Wåhlin (1867–1934) är ett viktigt namn för den som intresserar sig för upplös-
ningen av unionen mellan Norge och Sverige 1905. Han har nämligen efterlämnat be-
tydelsefulla anteckningar som belyser utformandet av Sveriges politik mot Norge efter
det att norrmännen den 7 juni förklarat att unionen inte längre existerade.

Wåhlin tjänstgjorde som notarie i första urtima riksdagens särskilda utskott i juni och
juli 1905. På uppdrag av utskottets ordförande Christian Lundeberg refererade Wåhlin,
utanför protokollet, överläggningarna i ”unionsutskottet” samt även de enskilda över-
läggningar som riksdagens första kammare höll från den 15 till den 18 juli 1905. Där-
med är Wåhlin en av de tre personer, vid sidan av de i utskottsdebatterna deltagande
politikerna, som refererade det särskilda utskottets diskussioner. De övriga var utskottets
båda sekreterare John Magnus Stuart och Sam. Clason. Wåhlin och Carl G Törnebladh
förde som utskottets båda notarier utskottets protokoll. 

Lars Samuel Christian Wåhlin föddes i Lund den 13 januari 1867 som son till rek-
torn Carl Ludvig Wåhlin (1819–1894) och Anna Johanna Haqvina Meijer (1835–
1932). Släkten Wåhlin härstammar ursprungligen från Vårdsnäs socken i Östergötland,
men som präster bosatte sig Samuel Wåhlins gren av släkten i Skåne under 1700-talet.

Han avlade i Malmö den 26 maj 1885 mogenhetsexamen, en examen motsvarande
dagens studentexamen, och skrevs in vid Lunds universitet den 11 september samma år.
I huvudämnet juridik följde juridisk-filosofisk examen den 14 december 1887, vilken
var en förexamen till den då högre juridisk kandidatexamen. Därpå avlades juris utrius-
que kandidatexamen den 28 november 1891, en examen som omfattande både romersk
och kanonisk rätt.

I Göta hovrätt blev Wåhlin auskultant och extra ordinarie notarie i december 1891.
Därpå följde anställning som extra ordinarie notarie vid Hovrätten för Skåne och Ble-
kinge i juni 1895 och senare samma år motsvarande anställning vid Svea hovrätt. Sin
tingsmeritering gjorde han 1894–95.

Från oktober 1895 fungerade Wåhlin som extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten
och blev aktuarie och registrator där i november 1904. I januari 1907 blev han tillför-
ordnad sekreterare, i november samma år advokatfiskal och i maj 1909 kammarrättsråd.
Mellan november 1903 och januari 1920 var han även sekreterare vid Karolinska Insti-
tutet.
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IV. Samuel Wåhlin
Wåhlin innehade även anställningar vid riksdag och regering. Mellan maj 1896 och
november 1904 var han amanuens i Ecklesiastikdepartementet. Inom detta departement
var han också under 10 månader tillförordnad kanslisekreterare och 4 månader tillför-
ordnad byråchef. Vid 1898 års riksdag anställdes han som kanslist i statsutskottet där han
också fungerade som notarie mellan 1899 och 1906. 1898–99 var han sekreterare hos
tvångsuppfostringskommittén och hos universitetsexamenskommittén 1902–1904. Han
var ledamot av Löneregleringskommittén mellan september 1912 och maj 1914 och av
Kommittén för kommunala nybildningar mellan 1913 och 1917. 1919 var Wåhlin
ombudsman i Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige, det vill säga vid en pensions-
kassa för änkor och föräldralösa barn.

Som inledningsvis nämndes var Wåhlin notarie i särskilda utskottet vid 1905 års
första urtima riksdag och refererade där, enligt Arne Wåhlstrand, på ordföranden Chris-
tian Lundebergs uppdrag överläggningarna inom utskottet. Efter att de handskrivna
anteckningarna renskrivits med bläck överlämnades de till Lundeberg. Denne försökte
efter avgången som statsminister och unionskrisens avveckling göra en sammanställning
av sina anteckningar från året 1905. Han sammanfattade dem därvid i dagboksform. I
dessa sammanfattade dagboksanteckningar hänvisar Lundeberg dag för dag till Wåhlins
debattreferat, med angivande av Wåhlins egna pagina. Kanske tänkte sig Lundeberg
Wåhlins anteckningar som en bilaga till sina anteckningar i dagboksform. 

Wåhlins klarläggande anteckningar vårdas i dag på Riksarkivet i Marieberg, Stock-
holm. De av Lundebergs notater i dagboksform som hänvisar till Wåhlins referat förva-
ras på Uppsala universitetsbibliotek.

Wåhlin fungerade även som notarie i det särskilda utskott som vid 1905 års andra
urtima riksdag behandlade Karlstadsöverenskommelsen. Vid detta utskotts samman-
komster tycks han emellertid inte ha gjort några referat av överläggningarna.

Den 6 juni 1912 utnämndes Samuel Wåhlin till Riddare av Nordstjerneorden och
den 6 juni 1925 blev han kommendör av andra klass av Nordstjerneorden.

Sedan den 17 juni 1904 var Samuel Wåhlin gift med Maria Schönmeyr (1877–
1952). De fick 7 barn. Familjen Wåhlin bosatte sig i Lidingö-Brevik som ägare till Villa
Åsen. Från 1915 var Samuel Wåhlin ledamot av kyrkorådet i Lidingö församling och
från 1914 till 1922 var han även ledamot av kommunens hälsovårdsnämnd. Han avled
den 28 augusti 1934 och ligger begravd tillsammans med sin maka på Lidingö kyrko-
gård.

Gustav Jakob Petersson
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V. JOHAN MAGNUS STUART

Johan Magnus Stuart vid skrivbordet. Stuart var sekreterare i sär-
skilda utskottet vid första urtiman 1905. Han har efterlämnat referat
från utskottets överläggningar, vilka trycks i dessa volymer.

Johan (John) Magnus Stuart (1844–1920) fungerade tillsammans med professor Sam.
Clason som sekreterare i särskilda utskottet vid första urtima riksdagen år 1905. Som så-
dan gjorde han löpande debattreferat av vad som yttrades i det s.k. unionsutskottet. Han
gjorde även liknande debattreferat av vad som sades under de slutna sammanträden som
hölls i riksdagens första kammare mellan den 15 och den 18 juli 1905.

Johan Magnus Stuart föddes i Stockholm den 2 april 1844. Hans far, Karl Gustaf
Stuart (1802–1873), avlade 1822 juristexamen i Uppsala och tjänstgjorde därefter vid
Riksgäldskontoret. Som ledamot av ridderskapet och adeln deltog han i ståndsriksda-
garna fr.o.m. 1834–35, då han hörde till oppositionen. John Magnus Stuarts mor var
Maria Lovisa Sofia Koschell (1819–1893), dotter till grosshandlaren Gabriel Verner
Koschell och Carolina Ulrika Göthe. Karl Gustaf Stuart och Maria Lovisa Sofia
Koschell gifte sig i Stockholm den 21 juni 1840. De fick sex barn, av vilka Johan Mag-
nus var det tredje.

Ätten Stuart tillhör grenen Ochiltree av den sedan 1100-talet kända skotska adels-
släkten Stuart. Släkten kom till Sverige på 1560-talet, introducerades år 1625 och upp-
flyttades den 3 november 1778 i dåvarande riddarklassen.
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V. Johan Magnus Stuart
Johan Magnus Stuart kom från den 10 september 1863 att liksom sin far studera juri-
dik i Uppsala. Han tog sin examen till rättegångsverken den 28 januari 1871. Den
3 februari samma år blev han auskultant i Svea hovrätt och anställdes där som extra
ordinarie notarie en månad senare, den 6 mars. Den 18 december 1872 blev han vice
häradshövding och den 26 juni följande år extra ordinarie notarie i Statskontoret.

Johan Magnus hade flera uppdrag som kanslist och notarie i statsutskottet under riks-
dagarna 1873–1889. Den 11 februari 1876 blev han extra ordinarie kanslist i fångvårds-
styrelsen. Mellan åren 1877 och 1882 var han notarie hos Riksdagens revisorer och från
1883 till 1913 sekreterare. 1890 avancerade Stuart från notarie till sekreterare i statsut-
skottet. Han behöll denna befattning till sin pensionering 1913. På offentligt uppdrag
utgav han år 1905 och år 1908 tillsammans med M Rystedt Handbok över statsverkets
medelsförvaltning.

Även på Riddarhuset innehade Johan Magnus Stuart befattningar; tillförordnad
förste riddarhuskanslist den 1 december 1880, riddarhuskanslist den 10 juni 1884, rid-
darhussekreterare den 7 januari 1890. 

Av intresse här är framför allt att John Magnus Stuart den 28 juni 1905 tillsammans
med professor Sam. Clason utsågs till sekreterare i särskilda utskottet vid 1905 års första
urtima riksdag. Detta skedde utan att Stuart ansökt därom. Stuart, Clason och utskottets
notarie Samuel Wåhlin är de tre personer, vid sidan av de i utskottsdebatterna delta-
gande politikerna, som refererat det särskilda utskottets överläggningar.

John Magnus Stuart erhöll med tiden ett flertal statsordnar: 1885 Riddare av Vasaor-
den, 1886 Riddare av Portugisiska orden da Conceição, 1888 Härold vid Kunglig
Majestäts Orden, 1892 Riddare av Nordstjerneorden, 1900 Kommendör av andra klass
av Vasaorden, 1909 Kommendör av andra klass av Nordstjerneorden och 1917 Kom-
mendör av första klass av Vasaorden. 

Han gifte sig i Söderköping den 30 juli 1906 med Hanna Mariana Hjerpe (1865–
1939), dotter till lantbrukaren Johan Peter Hjerpe och Ann-Marie Olofsdotter. De
hade dessförinnan, i Stockholm den 25 april 1889, fått dottern Elsa Mariana Stuart.

Den 5 november 1910 beviljades John Magnus Stuart avsked med pension från
befattningen som riddarhussekreterare och år 1913 från riksdagen. Den 27 maj 1913
erhöll han av statsutskottet en hedersgåva av silver med inskriptionen: ”Till Johan Mag-
nus Stuart av Riksdagens statsutskott 1913. Med tack för 40-årig högt skattad medver-
kan vid Statsutskottets arbeten.” Han avled den 28 augusti 1920 i Stockholm och
begravdes den 3 september samma år på Solna kyrkogård.

Gustav Jakob Petersson
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VI. ARNE WÅHLSTRAND

Arne Wåhlstrand omkring 1947. Arne Wåhlstrand var fil.dr och do-
cent i statskunskap vid Uppsala universitet 1941–1946. Sistnämnda
år blev han föreståndare för Socialinstitutet, senare Socialhögskolan,
i Göteborg. Wåhlstrand ägnade inte bara huvuddelen av sin dok-
torsavhandling utan en stor del av sin yrkesverksamma tid åt de om-
välvande händelserna kring den svensk-norska unionens upplösning.
Han var också den som spårade upp, identifierade och strukturera-
de större delen av det material, som ingår i de föreliggande voly-
merna. (Pressens Bild).

Arne Wåhlstrand (1903–1983) är en person vars verk på flera sätt spelat en stor roll för
kännedomen om de politiska skeendena i Sverige under året 1905. Han ägnade inte
bara huvuddelen av sin doktorsavhandling utan även en stor del av sin yrkesverksamma
tid åt de omvälvande händelserna kring den svensk-norska unionens upplösning. Han
var också den som spårade upp, identifierade och strukturerade en betydande del av det
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VI. Arne Wåhlstrand
material som ingår i den föreliggande publikationen. Därmed är en presentation av
denne man på sin plats. 

Arne Wåhlstrand föddes den 12 mars 1903 i Härnösand som son till köpmannen
Anders Wåhlstrand och dennes hustru Tyra, född Petré. 1922 avlade han studentexa-
men vid Härnösands läroverk. Under den därpå följande värnpliktstjänstgöringen
utvecklades en allvarlig lungtuberkulos, som under en följd av år tvingade honom till
sanatorievistelser. En person som under sjukdomsåren betydde mycket för Arne Wåhl-
strand var överläkaren vid Österåsens sanatorium, Helge Dahlstedt, som var känd för
sina bemödanden om patienternas sociala välbefinnande. Under perioder av bättre hälsa
arbetade Wåhlstrand som korrespondent för Stockholms-Tidningen och Dagens Nyhe-
ter. Sjukdomen botades först genom ett kirurgiskt ingrepp. 

År 1928 tillät hälsan Wåhlstrand att påbörja sina grundstudier vid Uppsala universi-
tet. Under studietiden fungerade han som förste kurator vid Norrlands nation och från
år 1932 som föreläsare vid Folkbildningsförbundet. 

Statskunskap blev hans huvudämne. En av hans lärare var professor skytteanus Axel
Brusewitz, en person som Wåhlstrand omfattade med vördnad och som skulle komma
att spela stor roll för hans fortsatta verksamhet. Brusewitz hade nämligen vid denna tid
inlett ett forskningsprogram kring den svenska parlamentarismens framväxt och utveck-
ling. Wåhlstrand blev Brusewitz medarbetare i forskningarna efter privata brev och
andra aktstycken från de politiker som spelat en central roll i detta skeende. Närmare
bestämt blev det Wåhlstrands uppgift att studera händelserna kring det förra sekelskiftet
med tyngdpunkt på året 1905. Hans första publikation, som utkom år 1934, behandlade
också en del av Sveriges politiska utveckling under detta år. Publikationen bestod i en
artikel i Statsvetenskaplig tidskrift med titeln ”Kring tillkomsten av Karl Staaffs första
ministär”. Med utgångspunkt i nytillkommet material diskuterar Wåhlstrand i denna
artikel den omstridda frågan huruvida konungens överlämnande av regeringsuppdraget
till Staaff skall anses som ett parlamentariskt genombrott eller inte. Två år senare presen-
terade han som en delundersökning i en av Brusewitz initierad studie en detaljerad
redovisning av andra kammarens sociala struktur kring det förra sekelskiftet. 

Dessförinnan hade han år 1929 avlagt filosofie kandidatexamen. År 1939 blev han
filosofie licentiat och därefter disputerade han år 1941 för filosofie doktorsgrad på
avhandlingen 1905 års ministärkriser, i vilken han skildrar de tre ministärskiften som
Sverige upplevde under detta år. Samma år anställdes han som docent vid Uppsala uni-
versitet och förblev i denna position till år 1946. Han var även lärare vid Fackskolan för
huslig ekonomi 1941–1946, vid Flygkadettskolan 1945–1946 och vid Krigsskolan
1946.

Wåhlstrands forskning kom även fortsättningsvis att fokusera på Sveriges politiska
utveckling kring år 1900. År 1941 belyste han i en uppsats med titeln ”Statsminister
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VI. Arne Wåhlstrand
Boström och Lagerheimska krisen” utrikesminister Lagerheims avlägsnande ur
Boströms andra ministär år 1904. I ”Första kammarens valnämnd 1890–1910”, publice-
rad 1944 i Statsvetenskapliga studier, skildrade han en dittills okänd valorganisation för
främst förstakammarhögern. Med publikationen Allmänna valmansförbundets tillkomst,
utgiven 1946, beskrev Wåhlstrand uppbyggnaden av detta förbund, vilken bildades år
1902 och därefter stod som förebild för motsvarande organisation inom högergrup-
perna. Med det år 1947 publicerade arbetet Regeringsskiftena 1900 och 1902 belyste han
ministerskiftet Boström–von Otter år 1900 samt Boströms andra ministärbildning år
1902. 

År 1953 återvände Wåhlstrand till studiet av unionsupplösningen med aktpublikatio-
nen Karlstadskonferensen 1905. Protokoll och aktstycken, vilka återger dels protokoll från
den konferens där beslutet om den svensk-norska unionens upplösning fattades, dels
anteckningar gjorda av personer som deltog i eller på annat sätt hade anknytning till
denna konferens. När sedan Det norske studentersamfund år 1955 utgav en skrift till
50-årsjubileet av unionsupplösningen deltog Wåhlstrand i projektet. Hans bidrag
bestod av en artikel med titeln ”Kring tillkomsten av stortingsadressen den 19 juni
1905”. Denna Stortingets adress av den 19 juni var ett svar på Oscar II:s protest mot
Stortingets beslut att förklara honom avsatt som norsk konung. Wåhlstrand utreder i sin
artikel förhållandet mellan denna adress och den förlaga som författades av den svenske
andrakammarledamoten Karl Staaff. 

År 1946 anställdes Wåhlstrand som universitetslektor och rektor vid det nya Social-
institutet, senare Socialhögskolan, i Göteborg. Han verkade där fram till sin pensione-
ring 1969. En särpräglad insats som Wåhlstrand gjorde vid denna institution bestod i att
han för Socialhögskolans räkning lyckades utverka flera depositioner konst från Konst-
museet. Han undervisade även utanför Socialhögskolan och gav bl.a. en grundlagskurs
vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs högskola, där han var docent mellan
1946 och 1949. Han hade under tiden på Socialhögskolan dessutom en mängd andra
anställningar och uppdrag. År 1945 blev han ledamot av Samfundet för utgivande af
handskrifter rörande Skandinaviens historia. Från 1946 fungerade han som sekreterare i
Sveriges docentförbund. Från 1947 till 1953 var han även ordförande i Göteborgs
docentförening. År 1949 var han av staten tillkallad sakkunnig för utredning av juridiska
och statsvetenskapliga examina. Mellan år 1950 och år 1958 var han inspektör för
Göteborgs praktiska mellanskola. Vidare fungerade han som korresponderande ledamot
av Vetenskapssamhället i Uppsala från år 1956 och från år 1958 var han ledamot av
Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Tidvis var han även tillför-
ordnad professor i statskunskap vid Göteborgs universitet.

Arne Wåhlstrand behandlade också frågor om kommunal självstyrelse och han var
den som stod för de svenska inslagen i den 1957 publicerade jämförande studien Rural
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Local Government in Sweden, Italy and India. A Comparative Study. Denna kartläggning av
lokala politiska institutioners funktionssätt initierades av Unesco som också valde de tre
fallen Sverige, Italien och Indien. Studien utfördes sedan av International Political
Science Association. Den slutsats Arne Wåhlstrand presenterar i detta verk är att det
svenska lokalstyret skapar en grund för demokratin genom att det tränar den svenska
befolkningen i politiskt deltagande och ger ansvarskänsla. 

Då Göteborgs stadsfullmäktige under åren 1963–1971 högtidlighöll sitt hundraårsju-
bileum med utgivandet av bokverket Göteborgs stadsfullmäktige 1863–1962 svarade
Wåhlstrand för det historiska avsnittet om fullmäktigeledamöterna under perioden.
Han skrev även artiklar i dagspressen och för diverse uppslagsverk. År 1955 utnämndes
Arne Wåhlstrand till Riddare av Nordstjerneorden.

En av huvudkällorna vid författandet av doktorsavhandlingen var landshövdingen
och andrakammarledamoten Johan Widéns omfattande och detaljerade dagboksanteck-
ningar. Under arbetets gång gjorde Wåhlstrand en maskinutskrift av dessa anteckningar.
När Kungliga Samfundets redaktionsutskott år 1968 vände sig till ledamöterna för upp-
slag till utgåvor i Kungliga Samfundets Handlingar föreslog han just Widéns dagboksan-
teckningar för publicering, vilket beviljades och utfördes mellan 1982 och 1984. Ännu
dagarna före sin död läste Wåhlstrand korrektur på denna utgåva. Han avled vid 80 års
ålder den 6 november 1983. Från år 1960 var han gift med lektor Malin Cyrén som
efter makens bortgång blev den som lade en sista hand vid Widéns dagböcker. 

Arne Wåhlstrands insats för den nu föreliggande publikationen består dels i att hans
forskning spelat en stor roll för kännedomen om de politiska händelserna under den
svensk-norska unionens sista tid, dels i att han spårade upp okänt källmaterial. Han sam-
lade bl.a. in en stor del av de personliga notater som nu publiceras. Dessutom gjorde
han i flera fall maskinutskrifter av dessa, liksom av andra handlingar från det särskilda
utskottet vid första urtima riksdagen 1905. Dokumenten har därmed blivit lättare att
uttolka än de annars skulle ha varit. Såväl åtskilliga av de originalanteckningar som
Wåhlstrand samlade in som hans maskinutskrifter av dessa förvaras i dag på Uppsala
universitetsbibliotek. De personliga notater från särskilda utskottet som idag finns på
Uppsala universitetsbibliotek i andra samlingar än Arne Wåhlstrands eller som förvaras
på Riksarkivet i Stockholm är ofta försedda med kommentarer av Wåhlstrand. Sådana
notater kan innehålla information om vilka anteckningar det rör sig om, hur dessa till-
kommit eller vilken bakgrund som kan förklara att de befinner sig i den samling de gör.
De har ofta varit av stort värde vid de efterforskningar som föregått den föreliggande
publikationen. 

Wåhlstrand var också den som initierade uttolkningen av Sam. Clasons stenografiska
anteckningar. År 1948 erhöll han från Statens Samhällsvetenskapliga Forskningsråd ett
anslag på 4 200 kronor för tolkning av dessa anteckningar, varefter uttydning för Wåhl-
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strands räkning gjordes av Olle Qvarnström. Efterkontroll gjordes av riksdagsstenogra-
fen Agnar Michal. Resultatet av dessa mödor publiceras – i något förädlad form – först
nu i föreliggande verk.

Sammantaget kan betydelsen av Wåhlstrands engagemang i händelserna 1905 för den
nu föreliggande publikationen, såväl som för den allmänna kännedomen om de poli-
tiska händelserna i Sverige vid tiden för den svensk-norska unionens upplösning, knap-
past överskattas.

Gustav Jakob Petersson
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VII. STENOGRAFIHISTORIA

Arends stenografi i Sverige: Stenografihistorisk 
bakgrund till Sam. Clasons anteckningar

Inledning

Sam. Clasons anteckningar från särskilda utskottens förhandlingar sommaren och hös-
ten 1905 är utförda med Arends stenografi, det stenografiska system som Clason allt-
sedan sin ungdom använde för alla sina personliga anteckningar och som var hans
arbetsredskap under hans tid som riksdagsstenograf 1888–1904. 

Arends system var under 1800-talets sista decennier det mest använda stenografiska
systemet i Sverige, och det fick spridning långt utanför debattstenografernas krets. Som
spridningscentrum fungerade stenografföreningar i universitetsstäderna, särskilt i Upp-
sala, och den studerande ungdomen var stenografins främsta målgrupp. Systemet
blomstrade i Sverige under ett par decennier men konkurrerades i början av 1900-talet
ut av Melins system, som ansågs enklare. I dag är det endast ett fåtal specialintresserade
som använder eller känner till Arends system.

Arends stenografi i Tyskland

Arends stenografi skapades ursprungligen för tyska språket. Systemuppfinnaren Leopold
Arends (1817–1882) föddes i dåvarande ryska guvernementet Wilna, studerade i Dor-
pat och flyttade 1844 till Berlin. Stenografin var för honom en bisyssla; sitt levebröd
förtjänade han som journalist och som författare av populärvetenskapliga skrifter i na-
turvetenskapliga ämnen.

Vid mitten av 1800-talet hade stenografiintresset formligen exploderat i Tyskland,
bl.a. till följd av tidens politiska förändringar, som medförde att parlamentariska försam-
lingar hade börjat anlita stenografer. 

Det stenografisystem som vid denna tid dominerade i Tyskland var Gabelsbergers
system från 1834. Gabelsbergers system var i sig en stor förbättring gentemot tidigare
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system, vad gäller både snabbskrivenhet och tydlighet. I äldre system byggde tecken-
uppsättningen i regel på enkla geometriska figurer, streck och bågar i olika skrivrikt-
ningar. Gabelsberger utgick däremot från skrivrörelserna i den vanliga kursiva
skrivstilen när han skapade sitt system. Systemets ordbilder blev därigenom mer lätt-
skrivna, vilket medförde att skrivhastigheten kunde ökas. 

Gabelsbergers system fick dock kritik för att det ansågs oregelbundet, och snart fram-
trädde flera systemuppfinnare i Tyskland som på olika sätt försökte råda bot på vad de
uppfattade som brister i det gabelsbergerska systemet. Leopold Arends var en av dessa.
Även i Sverige fick Gabelsbergers system stor spridning från 1850-talet och framåt.

Arends ägnade flera år åt studier av andra tyska stenografisystem, främst Gabelsber-
gers, innan han 1850 offentliggjorde sitt eget system. Men till skillnad från Gabelsberger
avsåg Arends inte bara att skapa ett system för snabbskrift, utan han såg sitt system som
ett slags skriftideal där de skrivna tecknen skulle utgöra ett slags fotografisk avbildning
av den språkliga tanken (med Arends egna ord en ”Gedanken-Daguerrotyp”). Huru-
vida hans skriftsystem verkligen når upp till detta ideal kan diskuteras. 

Utmärkande för Arends stenografi är bl.a. att ett och samma konsonantljud betecknas
olika beroende på var i ordet det står. På det sättet gör systemet skillnad mellan skrivsät-
ten i förstavelser, stamstavelser och slutstavelser, vilket åtminstone i vissa fall kan antas
bidra till att göra skriften tydligare. I gengäld blir systemets regelapparat ganska omfat-
tande och kräver ganska mycket av den som skall lära sig stenografera. Vokalbeteck-
ningen i Arends system är fullständigare och regelbundnare än i Gabelsbergers system.

Just den omfattande regelapparaten var en faktor som bidrog till att Arends system
hade svårt att hävda sig i konkurrensen med andra stenografisystem i Tyskland. Arends
själv motsatte sig alla förändringar av det skriftideal han menade sig ha skapat. När två
av hans lärjungar 1875 valde att gå egna vägar och publicera egna system ledde detta till
djup splittring. Arends undervisade själv i sitt system vid skolor och i stenografföre-
ningar i Berlin.

Uppsving för stenografin i Sverige

I Sverige kom det stora uppsvinget för stenografin några decennier senare än i Tysk-
land. I och med att de första riksdagsstenograferna anställdes hos Ridderskapet och
adeln år 1829 skapades visserligen en arbetsmarknad, om än liten, för stenografer i
Sverige, men det kom att dröja fram till 1870-talet innan man på allvar gjorde några
försök att sprida stenografin utanför yrkesstenografernas krets. 

De första generationernas riksdagsstenografer i Sverige använde system som byggde
på franska förebilder, men sedan de första svenska överföringarna av Gabelsbergers
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system hade offentliggjorts vid mitten av 1850-talet kom detta system snabbt att bli
dominerande bland riksdagsstenograferna. Länge var rekryteringen av kompetenta ste-
nografer ett bekymmer, och det förekom ännu på 1860-talet att vakanser bland riks-
dagsstenograferna besattes av icke stenografikunniga personer.

Vid mitten av 1870-talet grundades de första gabelsbergerska stenografföreningarna i
Sverige – i Uppsala och Göteborg. Initiativet hade tagits av kringresande stenografilä-
rare. I föreningarnas regi gavs kurser i stenografi. I Uppsala vände man sig särskilt till
studenter.

Även på andra håll i landet grundades föreningar; vid mitten av 1880-talet fanns det
omkring 20 gabelsbergerska föreningar i Sverige. Med början år 1878 utkom i Göte-
borg också Sveriges första stenografiska tidning med artiklar på och om stenografi.

Det verkliga uppsvinget för stenografiintresset i Sverige kom dock när Gabelsbergers
system började få konkurrens. Arends system blev den främsta konkurrenten. Konkur-
rensen och polemiken mellan anhängare av de båda systemen bidrog till att göra steno-
grafin mer känd.

Arends system överförs till svenska

Arends system överfördes till svenska 1879 av seminaristen Erik Bergsten i Uppsala.
Bergsten hade tidigare lärt sig Gabelsbergers system och undervisade en tid i det, men
genom en av sina elever fick han höra talas om Arends tyska system och beslöt att stu-
dera det närmare. Han fascinerades av systemets starka regelbundenhet och beslöt att
göra en svensk överföring av det. Bergsten hade själv kontakt med systemuppfinnaren,
som hjälpte till att göra den svenska överföringen. Detta medförde att den svenska
överföringen kom att ligga det tyska originalsystemet mycket nära. 

Bergsten ledde i början av 1880-talet en serie kurser i Arends stenografi för gymna-
sister vid Uppsala högre allmänna läroverk. Två av hans mest hängivna elever, Sam.
Clason och Conrad Lundgren, tog senare initiativet till att bilda en arendsk studentföre-
ning i Uppsala.

I Uppsala bedrev den arendska studentföreningen under 1880-talet och början av
1890-talet en omfattande polemik mot gabelsbergarna (en gabelsbergersk stenograf-
förening fanns sedan tidigare i staden), och 1884 grundades i Uppsala det arendska
Svenska Stenografförbundet, en organisation som kom att finnas kvar till 1938. 

Hur det stenografiska livet i Uppsala gestaltade sig i slutet av 1880-talet och början av
1890-talet kan man bilda sig en uppfattning om genom att studera notiser i Uppsalatid-
ningarna. Varje termin inbjöd såväl den gabelsbergerska som den arendska stenografför-
eningen till nybörjar- och fortsättningskurser, och när de stenografiska tidskrifterna
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Sleipner (Gabelsbergers system) och Hermes (Arends system) kom ut med nya nummer
annonserades det i regel i Tidningen Upsala eller Upsala Nya Tidning. Även polemiken
mellan de båda stenografiska skolorna ägnades utrymme i tidningarna. 

Arendsianerna i kamrarnas kanslier

Från 1888 var Arends system representerat i riksdagen. Clason, Lundgren och ytterliga-
re en Uppsalastudent var de första riksdagsstenograferna som använde detta system1. En
av dem som var med i Uppsalaföreningen vid denna tid (Allan Cederborg, sedermera
liberal riksdagsman och ordförande i Stockholms stadsfullmäktige) har efteråt berättat
att de tre studenterna ställde upp i riksdagens stenografprov mest som en propagandabe-
drift, för att visa gabelsbergarna vad Arends system dög för:

Under den ständiga polemiken, som ägde rum med gabelsbergarna, hade dessa ett
förkrossande vapen till hands. Då vi talade om hur lättlärt vårt system var och fram-
för allt hur lätt och säkert läst, svarades det alltid: Ja, men duger det till verklig
snabbskrift? Och de pekade då på, att i riksdagen deras system var så gott som
allhärskande. Detta var ju för våra leder svårt att smälta. Å andra sidan hade Clason
och Lundgren liksom andra sina studier att sköta vid sidan av stenografin, och det
var ofta svårt att förena de två godarna; ännu svårare skulle det givetvis bli att driva
studierna, om man måste ligga vid riksdagen i Stockholm hela vårterminen. Men så
vinkade det härliga notariearvodet, som skulle lägga de ekonomiska möjligheterna
att klara studietiden.

Efter mycket tvekan beslöto Clason, Lundgren och – jag tror – även Johannes
Johansson, teolog och eminent skicklig stenograf att försöka sin lycka vid riksdagen
1888. De tre studenternas uppträdande på arenan väckte inom kamrarnas kanslier
förvåning, löje och i viss mån förbittring; riksdagsstenograferna utgjordes då av ordi-
narie tjänstemän med klara examina och mogen ålder – i vissa fall övermogen. En
hel del voro skickliga stenografer, men många ganska underhaltiga. För många, just
bland de skickliga, var det en betydande biförtjänst att lämna yngre kamrater i ver-
ken undervisning i stenografi […]. Det var i viss mån ett slutet skrå, en sorts fackför-
ening. Undra då på, att man blev upprörd över konkurrensen från tre studentpojkar,
som inte tagit sina examina än och som därtill djärvdes kritisera de äldre systemen2.

1 En Arendsstenograf, John Olsson, fanns faktiskt i andra kammarens kansli redan 1887, men han lämnade riks-
dagen efter bara några månader. Han återkom 1892 som ledamot och var under en period ledare för libera-
lerna.

2 Allan Cederborg: ”Sam. Clason, stenografen” i Hermes: organ för den arendska stenografien i Sverige. Stockholm 
1926.
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Riksdagsstenograferna, som fram till mitten av 1920-talet titulerades notarier, tjänst-
gjorde vid denna tid alltid två och två i kammaren. I första kammaren tjänstgjorde varje
stenografpar en timme i sträck; i andra kammaren var passlängden 45 minuter. Notarie-
paren avlöste varandra enligt ett löpande schema, och det kunde gå fem eller sex tim-
mar mellan inställelserna i kammaren beroende på hur många par som deltog i
omloppet. Stenograferna hade därefter ungefär två dygn på sig att göra färdigt utskrif-
terna.

Vid sidan av de ordinarie notarierna tjänstgjorde alltid en förste notarie, som också
fanns på plats i kammaren och gjorde stenografiska anteckningar. Förste notarien bar
det övergripande ansvaret för protokollet. Tjänsterna som förste notarie gavs till särskilt
erfarna notarier och betraktades som ett slags senioritetsbefattningar. Det bör därför ha
väckt visst uppseende då den blott 25-årige Sam. Clason 1892 befordrades till förste
notarie. 

Stenografernas arbete var krävande, inte bara med tanke på de stundom höga talhas-
tigheterna utan också på grund av frånvaron av högtalare och mikrofoner. Den intensiva
träningen i stenografföreningarna i Uppsala och på andra orter gjorde att Arendssteno-
graferna kunde hävda sig väl i konkurrensen vid riksdagens antagningsprov. Inom lop-
pet av ett drygt decennium var arendsianerna i majoritet i riksdagens stenografkår, och
det förblev de fram till slutet av 1920-talet. 

Framgångarna upphör

Intressant nog fick Arends system betydligt större framgångar i Sverige än det någonsin
fick i Tyskland. I Tyskland förblev Gabelsbergers system helt dominerande bland de-
battstenografer. Gabelsbergers system ligger till grund för den stenografi som används i
Tyskland än i dag. 

I Sverige lyckades Arends system konkurrera ut Gabelsbergers system inom loppet av
något decennium. Det gabelsbergerska föreningslivet i Sverige dog i praktiken ut mot
slutet av 1890-talet.

Bidragande till nedgången för Gabelsbergers system var också att en av den gabels-
bergerska rörelsens ledande figurer i Sverige, den unge officeren Olof Werling Melin, år
1892 publicerade ett eget system som hade en enklare regelapparat än de tidigare syste-
men och dessutom byggde på undersökningar av ord- och språkljudsfrekvenser i
svenska språket. Det var alltså både lättlärt och redan från början skapat för svenska språ-
ket. Dessa båda faktorer kom att spela stor roll i marknadsföringen. 

Så länge stenografins främsta målgrupp var studerande ungdom vid universiteten
fungerade systemen Arends och Gabelsberger bra. Men de hade svårt att hävda sig i
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konkurrensen från Melins system när näringslivet började efterfråga kontorsstenografer.
I riksdagen kom de första melinarna in vid mitten av 1890-talet. Arendsianerna kände
sig trängda och genomförde flera systemreformer för att göra sitt system enklare, men
det efterlängtade uppsvinget uteblev. 

Det arendska föreningslivet i Sverige var som intensivast under 1880- och 1890-
talen. Arendsstenografernas organisation Svenska Stenografförbundet stod på sensom-
maren 1897 värd för en internationell stenografkongress, som hölls i dåvarande Riks-
dagshuset på Riddarholmen i Stockholm. 

Svenska Stenografförbundets tidskrift Hermes utkom fram till 1938. Men i riksdagen
fanns systemet kvar längre. Den siste arendsianen lämnade riksdagen först 1970. Sedan
slutet av 1920-talet har melinarna varit i majoritet bland riksdagsstenograferna. Det är
de alltjämt. 

Stenografihistorisk litteratur

Den mest omfattande svenskspråkiga historiken över stenografins utveckling fram till
1920-talet finns i Melin, Olof W, Stenografiens historia, band 1–2, Stockholm 1927–
1929. Band 2 behandlar utvecklingen i Norden och Tyskland och innehåller rikligt
med information om Arends system både i Sverige och i Tyskland.

Den som vill ha en detaljerad framställning av Arends system sådant det användes i
Sverige hänvisas i första hand till Lundgren, Conrad, Lärobok i Leopold A F Arends
stenografi eller kortskrift, som utkom i 17 upplagor mellan 1884 och 1928. Skrivsätten
i Sam. Clasons anteckningar följer i regel upplagorna från mitten av 1890-talet.

Riksdagsstenografernas arbete liksom det stenografiska föreningslivet i Sverige har
hittills inte blivit föremål för forskning, men värdefullt källmaterial finns i de stenogra-
fiska organisationernas tidskrifter. Svenska Stenografförbundets tidskrift Hermes: organ
för den arendska stenografien i Sverige utkom 1882–1938. 

/Carl Johan Petersson
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VIII. LAGTIMA RIKSDAGEN 1905

A. Särskilda deputerades (hemliga utskottets) 
officiella protokoll

De handskrivna protokollen från särskilda deputerade börjar med första sammanträdet den 23
mars och slutar med ett sista möte den 19 maj 1905. De är undertecknade av kabinettsekreterare, se-
dermera utrikesminister i Karl Staaffs första ministär, Eric B Trolle och justerade av de deputerades
ordförande Christian Lundeberg. De handskrivna protokollen förvaras på Riksarkivet i Stockholm
under ”Tvåkammarriksdagen, Hemliga utskottet, Protokoll 1895, 1905”.

Protokollen innehåller bland annat följande:
1 Kronprinsen regentens meddelande till Riksdagens särskildte deputerade den 23 mars 1905.
2 Svar å HKH Kronprinsens den 23 mars 1905 givna meddelande, avgivet av Riksdagens

särskildte deputerade vid sammanträde inför kronprinsen-regenten å Stockholms slott den 3 april
1905.

3 Särskilt yttrande avgivet av fyra ledamöter af Riksdagens särskildte deputerade vid samman-
träde inför kronprinsen-regenten å Stockholms slott den 3 april 1905.

 

N:o 1

Protokoll hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen Regenten vid sammanträde
med de af Riksdagen utsedde särskilde deputerade å Stockholms Slott den 23 mars
1905.

§. 1.

Sedan H. K. H. Kronprinsen Regenten genom nådig skrifvelse den 17 innevarande
månad hos Riksdagen äskat, att särskilde deputerade måtte jämlikt § 54 regeringsfor-
men och § 50 riksdagsordningen af Riksdagen utväljas för att med Kronprinsen Regen-
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ten öfverlägga, och Riksdagen genom underdånig skrifvelse den 22 samma månad
meddelat, att Riksdagens Kamrar till deputerade utsett,

Kronprinsen regentens meddelande till särskilda deputerade (hemliga utskot-
tet) den 23 mars 1905.
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Första Kammaren: Professorn m.m. K. H. Blomberg, ordföranden i lagberedningen
m.m. J. F. I. Afzelius, Ryttmästaren m.m. Friherre J. T. Gripenstedt, Vice talmannen,
bruksegaren m.m. Chr. Lundeberg, Presidenten m.m. Friherre A. L. E. Åkerhielm och
Fullmäktigen i Riksgäldskontoret m.m. G. F. Östberg, 

Andra Kammaren: Häradsdomaren m.m. I Bromée, Godsegaren m.m. Friherre F.
Ch. K. Barnekow, Vice talmannen, hemmansegaren m.m. P. Pehrson, Landtbrukaren
m.m. A. Henricson, Landtbrukaren m.m. L. P. Mallmin och advokaten, vice härads-
höfdingen K. A. Staaff;

hade H. K. Kronprinsen Regenten låtit kalla dem att denna dag kl. 2 e.m. å Kungl.
Slottet sig infinna.

Uppå underdånig anmälan att de särskilde deputerade voro församlade i H. K. H.
Kronprinsens våning, behagade H. K. H. Kronprinsen Regenten, åtföljd af deras excel-
lenser herr statsministern och ministern för utrikes ärendena sig dit begifva.

Samtlige deputerade voro nu närvarande med undantag af Friherre A. L. E. Åkerhielm,
som anmält förfall, hvarjämte undertecknad, kabinettssekreterare, samt andre arkivarien
vid K. Utrikesdepartementet m.m. C. J. Sandgren, hvilka vid underdånig föredragning
af civilärenden den 17 innevarande månad förordnats att tjänstgöra, den förre såsom
sekreterare och den senare såsom kanslist hos deputerade, jämväl inställt sig.

H. K. H. Kronprinsen Regenten yttrade: ”Vid den öfverläggning, hvartill Jag kallat
Eder, eger Jag, enligt regeringsformens § 54, rätt att af Eder äska tysthetsed. Denna rätt
anser Jag Mig icke behöfva begagna, utan vill Jag åtnöja Mig med att enhvar af Eder
med ”Ja” besvarar den fråga Jag nu till Eder samfallt ställer:

Lofven I på samvete, tro och heder att icke för någon utomstående, eho det vara må,
yppa något af hvad vid detta eller kommande sammanträden i samma ändamål meddelas
eller afhandlas?

Sedan denna fråga besvarats af samtlige deputerade med ”Ja”, öppnade H. K. H.
Kronprinsen Regenten sammanträdet med ett meddelande af följande lydelse:

I kraft af den i regeringsform och riksdagsordning Konungen tillagda rätt att med de af
Riksdagens båda kamrar därtill utsedde särskildte deputerade öfverlägga om riksvigtiga
frågor, har Jag, efter statsrådets hörande, låtit kalla Eder till förtrolig öfverläggning om
den politiska ställningen inom unionen sådan den efter de i Norge senast timade hän-
delserna utvecklat sig i en riktning, som allvarligt hotar att förrycka förhållandet mellan
de två nationerna.
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Under statsminister Erik Gustaf Boströms direktörskap har utrikes-
minister Alfred Lagerheim kraschlandat i sitt försök att hoppa över
baggen/bocken Konsulatfrågan; nu är det den nye utrikesministern
August Gyldenstolpes tur. Lagerheim avgick den 7 och efterträddes
av Gyldenstolpe den 22 december 1904. Teckning av Edvard Fors-
ström. (Riksarkivet). 

Det är Eder bekant, hurusom de förhandlingar, som förts mellan de svenska och norska
statsråden i konsulatfrågan icke ledt till åsyftadt resultat. Förutsättningen för upprättan-
det af särskildt konsulatväsen för hvartdera af Rikena var, att man skulle enas om inne-
hållet af de likalydande lagar, hvarigenom, vid den ifrågasatta anordningen, förhållandet
mellan utrikesministern och beskickningarne å ena sidan och konsulatstyrelserna å den
andra skulle blifva regleradt och det på sätt, som tillgodosåge de från norsk sida framstäl-
da önskningar, men på samma gång innebure garanti för att konsulerna icke komme att
öfverskrida de riktiga gränserna för sin verksamhet och därjämte tryggade, under bibe-
hållande af status quo i afseende å utrikesministerns och beskickningarnes ställning, det
nödiga samarbetet mellan utrikesförvaltningen samt båda rikenas konsulatväsen. Sådan
enighet har tyvärr icke kunnat ernås, i det att öfver ett från svensk sida i sådant syfte
framstäldt förslag norska statsrådet afgaf ett svar, som mynnade ut i det yrkandet, att
samtliga de sex paragrafer, som från svensk sida ansågos innebära den åsyftade garantin,
måtte utgå ur förslaget. Skedde icke så, förklarades, att all vidare förhandling vore ända-
målslös. Men icke heller i afseende å förslagets öfriga delar kunde den svenska affatt-
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ningen obetingadt godkännas, utan vore – sades det – tvärtom åtskilligt att däremot
erinra. Sedan det svenska statsrådet utförligen bemött de norska anmärkningarna under
påvisande särskildt af, att de föreslagna bestämmelserna icke kunde med fog anses strida
mot de öfverenskomna grunderna för de lika lydande lagarna, samtidigt hvarmed för-
klarades, att, om norska statsrådet frånginge sin ståndpunkt, man å svensk sida vore vil-
lig fortsätta förhandlingarna, hvarvid möjligheten af vissa ändringar och modifikationer
icke vore utesluten, förklarade det norska statsrådet kategoriskt, att det icke fann anled-
ning framkomma med något vidare uttalande. Härpå resolverade H. M. Konungen den
7 sistl. februari, efter det norska regeringen afgifvit sitt betänkande, att det genom
Kungl. beslutet den 21 december 1903 åt det svenska och det norska statsrådet lämnade
förhandlingsuppdrag icke skulle till någon vidare åtgärd föranleda.

Jag vill icke lämna Eder i okunnighet därom, ett enligt de yttranden, som af statsmi-
nister Ibsen blifvit till Mig fälda, ingen utsikt funnits för att man å norsk sida skulle varit
benägen att acceptera något vidare gående förslag än det ursprungligen af statsminister
Hagerup den 28 maj 1904 framlagda, hvilket i och för sig knappast upptog någon före-
skrift med syfte att bereda den förutsatta garantin mot ett öfverskridande å konsulernas
sida af de riktiga gränserna för deras verksamhet. Ingen enda af de svenska förhandlarne
hade funnit förslaget i någon som helst mån uttömmande, tillfredsställande eller betryg-
gande. Och icke ens om samtliga ofvan omnämnda sex paragrafer blifvit ur förslaget
uteslutna, funnes – likaledes enligt Excellensen Ibsens utsago – någon utsikt, att en
öfverenskommelse skulle komma till stånd.

I detta sammanhang vill Jag ej underlåta nämna, att den omständigheten, att Excel-
lensen Lagerheim under loppet af hösten 1904 utträdde ur regeringen, ingalunda kan
uppfattas som en anledning till underhandlingarnas afbrytande. Flere af de punkter, som
från norsk sida förklarades som icke antagliga, voro af honom gillade, och Jag kan i detta
Mitt omdöme äfven stödja Mig på uttalanden af Excellensen Ibsen.

Rörande gången af de förda förhandlingarna hänvisar Jag till protokollen i samman-
satt statsråd den 6 och 7 februari innevarande år, hvilka akters innehåll redan är af Riks-
dagen kändt. I hafven däraf funnit, hvilken förutsättningen varit för en uppgörelse i den
afsedda riktningen och själfva kunnat öfvertyga Eder om ovederhäftigheten af de tillvi-
telser för brott mot tro och lofven, som så väl offentligt som enskildt riktats mot de
svenska förhandlarne. Med Min noga kännedom om förhandlingarnes gång kan äfven
Jag bekräfta osanningen af ett sådant tal.

Om förhandlingarne strandat, så har detta skett icke därför, att man å svensk sida
velat motsätta sig en nyanordning med särkonsuler, utan det har strandat på motsätt-
ningarne emellan å ena sidan det norska krafvet på eget konsulatväsen med alla dess
konsekvenser, som Norges ställning som suverän stat påstås betinga, och å den andra
sidan den från svensk sida vindicerade åsikten om nödvändigheten af bevarandet af en
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enhetlig ledning i hvad som angår förhållandet till främmande makter. Och häri ligger
frågans kärnpunkt.

I Norge har stämningen nu utvecklat sig därhän, att detta kraf på landets suveränitet
öfverröstar hvarje annan mening. Norska grundlagens ord, att Norge är ett fritt, själv-
ständigt rike tolkas i och för sig såsom berättigande detta kraf, under det att samma
grundlags tillägg: ”förenadt med Sverige under en Konung” bortglömmes eller åtmins-
tone utelämnas. Frågan gäller således icke längre konsulatfrågan utan den gäller något
annat och mera: själva unionen.

Jag kan med Min kännedom om ställningar och förhållanden i Norge säga, att, äfven
om en uppgörelse angående konsulatväsendet kommit till stånd, något varaktigt lugn
icke varit att förvänta. Det har blifvit Mig sagdt i Kristiania, från kompetentaste håll och
i fullt klara och tydliga ord, att frågan om utrikesförvaltningens ordnande kommer att
upptagas inom helt kort tid, och att denna frågas lösning skall kräfvas i form af egen
norsk utrikesminister. Detta är den nuvarande regeringens program. Den gemensamma
utrikesministern är ”en uting”; han är ”en död man i Norge”, äro uttryck som öppet
blifvit sagda till Mig under Min sednaste vistelse därstädes. Rörelsens syfte är – Jag åter-
upprepar det – upplösningen af den nuvarande unionen; och framdrifvandet af konsu-
latsaken är endast och allenast en förevändning för att komma ut ur densamma. För
detta faktum bör numera ingen i Sverige längre kunna vara blind. Ehuru unionen ännu
består, så är den dock faktiskt dödsdömd i så godt som hvarje norskt sinne.

Mången gång har den tanken sväfvat för Mig, om ej Sveriges plikt vore att, kosta
hvad det vill, söka upprätthålla unionen. Sverige har åstadkommit den, Sverige borde
också bevara den. Faran af splittring mellan den skandinaviska halföns begge folk synes
Mig så stor, faran i framtiden för dessa folks kvarblifvande i de själfvständiga nationernas
led synes Mig så påtaglig, att den väl skulle kunna berättiga kraftiga åtgärder. Ty Jag har
grundad anledning befara, att efter en skilsmessa vår östra granne kommer att förr eller
senare söka få sin länge närda och, Jag kan ej neka det, från dess synpunkt naturliga öns-
kan uppfylld att förvärfva sig en eller flere isfria hamnar jemte landområde i det nordli-
gaste Norge. Men Jag tror Mig också med säkerhet veta, att i samma ögonblick andra
stormakter, såsom en motvikt, komma att bemäktiga sig vissa delar af landet. Huru
mörkt kan icke då Sveriges öde en gång i framtiden komma att gestalta sig! Men, låtom
oss hoppas att den bild, som Jag nu framställt för Eder, icke måtte blifva en verklighet.
Jag har dock icke velat undanhålla för Eder Mina farhågor i detta hänseende, för att I
därigenom kanske lättare skolen kunna förstå, hvarför Jag med så stor sorg och bekym-
mer ser på fosterlandets framtida ställning i historien.

Men å andra sidan erkänner Jag ock villigt, att ett våldsamt ingripande från den ena
statens sida mot den andra kan så skilja begge folken från hvarandra, att ett närmande
blifver otänkbart under en afsevärdt lång framtid, och då skulle de begge folken i strid
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mot hvarandra dessutom ödslat sina krafter, som kunnat få en annan, nyttigare använd-
ning. Jag kan därför fullkomligt förstå den stämning, som Jag anser hysas af den afsevärdt
största delen av Sveriges folk, att unionen på inga vilkor bör med vapenmakt upprätt-
hållas, att Jag hvarken vill eller kan förelägga Eder något förslag i sådant syfte.

Men, hvilka andra åtgärder böra i Sverige vidtagas, om i Norge fattas beslut, riktande
sig på unionens upplösning? Därvid först några ord, huru krisen i Norge antagligen
kommer att utveckla sig.

Jag hyser ej det ringaste tvifvel, att det program, som af 19 mannautskottet blifvit
framställdt, kommer med en öfverväldigande majoritet, ja, kanske till och med enhälligt
att af Stortinget godkännas. Detta förslag innebär i själfva verket en lösning af konsulat-
frågan, hvilken enligt hittills städse följd praxis, visserligen kan afslås i enbart norskt
statsråd, men som, då det leder till ändring i det bestående gemensamma konsulatväsen-
det måste behandlas enligt riksaktens paragraf 5. På ett afslag följer, efter hvad Mig
uttryckligen är tillkännagifvet af statsminister Michelsen, det norska statsrådets afskeds-
ansökan, och ingen ny norsk regering står då att få. Därefter ämnar den fungerande
regeringen, sedan en kort frist tilländalupit, i Stortingets händer nedlägga sitt mandat,
hvarefter Stortinget antages komma att om regeringens förande vidare bestämma. Detta
är ett revolutionärt steg; därmed är Konungamakten satt ur stånd att fungera och unio-
nen faktiskt sprängd.

Det är om hvad i sådant fall bör åtgöras, som Jag i främsta rummet önskar höra Edert
omdöme.

Med den stämning, som för ögonblicket gör sig gällande i Norge, finnes ej hopp om
unionens bevarande annat än som en ren personalunion, något som med fullt skäl den
allmänna meningen i Sverige ej synes vara benägen för, och som Konungamakten ej
heller kan acceptera, ty af lätt insedda skäl skulle unionen då brista vid första anledning
af oenighet mellan länderna. Såsom tidigare uttalats både af Riksdag och regering, fin-
nes däremot benägenhet för unionsfrågans lösning på bredare basis. Det spörsmål fram-
ställer sig då, om det kan vara lämpligt – och då naturligtvis innan det afgörande ordet
säges af Norge – att än en gång framkomma med ett förslag i sådan riktning. Jag anser
ett sådant handlingssätt från Sveriges sida vara ett politiskt klokt steg för att därigenom
inför utlandet visa, att svenska folket gjort ett sista försök till uppgörelse. Men jag tror
Mig tyvärr veta att detta från norsk sida antagligen kommer att bestämdt afvisas.

Slutligen kan den frågan uppställas, huruvida det icke skulle vara klokare och värdi-
gare, sedan man fått fullt konstateradt, att alla vägar för ett vidare samlif äro stängda, att
Sverige själft skulle föreslå en skilsmessa i godo. Från Konungamaktens sida kan och bör
något sådant förslag icke göras, ty det är dess plikt att i det längsta söka bibehålla unio-
nen sådan den beslöts 1814 af begge folken gemensamt. Men om Sverige skulle finna
det rätt att beträda denna väg, så anser Jag, att detta bör ske på det minst möjligt skarpa
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sätt, så att en upplösning af unionen ej må lämna alltför stor bitterhet kvar i sinnena, ty
detta är af största vikt och betydelse för ett möjligt återknytande af de brustna banden
en gång i en tidigare eller senare framtid.

Härefter tillsporde H. K. H. Kronprinsen Regenten herrar deputerade, huruvida de i
anledning af det nu upplästa meddelandet hade några frågor att till Honom framställa
eller för öfrigt önskade några upplysningar i förevarande hänseende.

Kronprins Gustaf i husaruniform. Under faderns, kung Oscar II:s,
opasslighet på vintern och våren 1905, övertog kronprinsen regent-
skapet och blev den som från kungahusets sida drev unionsfrågan.
(Bernadottebiblioteket).

På med anledning häraf framställd förfrågan, vid vilken tid krisen i Norge vore att för-
vänta, och när Hans Kungl. Höghet önskade deputerades yttrande, svarade H. K. H.
Kronprinsen Regenten, att, då Han lämnade Kristiania, man där ansåg sannolikt, att
Stortinget skulle vara färdigt fatta sitt beslut efter omkring en månads tid. Sedan Hans
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Kungl. Höghets afresa hade nu snart 14 dagar förflutit, hvarför man således kunde vänta
afgörandet om en 14 dagar eller sednast omkring midten af april. Då det emellertid vore
möjligt att afgörandet kunde komma något tidigare, uttalade Hans Kungl. Höghet Sin
önskan att, så snart det läte sig göra, få del af herrar deputerades svar.

Till förtydligande af sista punkten i meddelandet och för att förekomma missuppfatt-
ning af densamma, framhöll ytterligare H. K. H. Kronprinsen Regenten, att där inga-
lunda sades, att man redan nu skulle börja förhandla angående unionens upplösning.
Där sades, att, sedan man fått fullt konstateradt att alla vägar för ett vidare samlif vore
stängda, då vore det fråga, om det icke skulle vara klokast, att Sverige själft föresloge en
skilsmässa i godo. Men tidpunkten för ett dylikt förlags framställande inträffade först
omedelbart före eller efter det Stortingets beslut förelagts Hans Kungl. Höghet i norskt
statsråd. Och till sist har Hans Kungl. Höghet velat framhålla, att om det slutligen skulle
komma till en upplösning, denna måtte ske på det minst möjligt skarpa sätt för att ej
kvarlämna för stor bitterhet i sinnena.

H. K. H. Kronprinsen Regentens meddelande öfverlämnades därefter till underteck-
nad sekreterare för att af honom på begäran tillhandahållas de herrar deputerade, som
kunde önska att däraf taga närmare del, hvarefter H. K. H. Kronprinsen Regenten
behagade begifva Sig till Sina rum, samt deras excellenser herr statsministern och minis-
tern för utrikes ärendena jämväl aflägsnade sig.

§. 2.

Deputerade utsågo därefter att såsom ordförande leda förhandlingarne vid de samman-
träden, då H. K. H. Kronprinsen Regenten ej fann för godt att vara själf närvarande,
vice talmannen i Första Kammaren, bruksegaren m.m. Chr. Lundeberg, samt till vice
ordförande, vice talmannen i Andra Kammaren, hemmansegaren m.m. P. Pehrson.

§. 3.

Undertecknad, sekreterare anmodades därefter att i vissa delar ånyo uppläsa H. K. H.
Kronprinsen Regentens till deputerade gjorda meddelande, hvilket ock skedde.

§. 4.

På ordförandens förslag beslöto deputerade, att det vid deras sammanträden förda pro-
tokoll skulle vara ett sak- och icke diskussionsprotokoll; hvar och en af herrar deputera-
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de dock obetaget att, när han så särskildt äskade, få sina enskilda yttranden i protokollet
upptagne.

§. 5.

Sedan därefter nästa sammanträde blifvit bestämdt att hållas följande dag, den 24 mars,
kl. 7. e.m., i Särskilda utskottets n:o 1 extra rum i Riksdagshuset, hvilken lokal då skulle
vara för sammanträdet upplåten, åtskildes deputerade.

In fidem
Eric Trolle

Justeradt
Chr Lundeberg

N:o 2

Protokoll hållet vid sammanträde af Riksdagens särskilde deputerade i särskilda utskot-
tets n:o 1 extra rum i Riksdagshuset den 24 mars 1905 kl. 7. e.m.

Närvarande:
Första Kammaren, herrar:
K. H. Blomberg,
J. F. I. Afzelius,
Frih. J. T. Gripenstedt,
Chr. Lundeberg, Ordförande, och
G. F. Östberg.

Andra Kammaren, herrar:
I. Bromée,
Frih. F. Ch. K. Barnekow,
P. Pehrson, vice ordförande,
A. Henricson,
L. P. Mallmin och
K. A. Staaff.
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§. 1.

Anmälde ordföranden, att Friherre A. L. E. Åkerhielm af sjukdom vore förhindrad att
vid sammanträdet närvara.

§. 2.

Pågick förberedande öfverläggning angående det svar, som borde afgifvas å H. K. H.
Kronprinsen Regentens meddelande till deputerade. Sedan öfverläggningen förklarats
afslutad blef på förslag af Ordföranden nästa sammanträde utsatt att ega rum måndagen
den 27 mars kl. 3. e.m. i samma lokal.

Härefter åtskildes herrar deputerade omkring kl. 9 e.m.

In fidem
Eric Trolle

Justeradt
Chr Lundeberg

N:o 3

Justeradt Lundeberg

Protokoll hållet vid sammanträde af Riksdagens särskilde deputerade i särskilda utskot-
tets n:o 1 extra rum i Riksdagshuset den 27 mars 1905 kl. 3 e.m.

Närvarande:
Första Kammaren, herrar:
K. H. Blomberg,
J. F. I. Afzelius,
Frih. J. T. Gripenstedt,
Chr. Lundeberg, Ordförande, och
G. F. Östberg.

Andra Kammaren, herrar:
I. Bromée,
Frih. F. Ch. K. Barnekow,
P. Pehrson, vice ordförande,
A. Henricson,
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L. P. Mallmin och
K. A. Staaff.

§. 1.

Justerades och godkändes protokollet hållet vid sammanträdet inför H. K. H. Kron-
prinsen Regenten den 23 mars, äfvensom det vid deputerades sammanträde den 24
mars förde protokoll.

§. 2.

Anmälde ordföranden, att Presidenten m.m. Friherre A. L. E. Åkerhielm på grund af
sjukdom afsagt sig uppdraget att vara deputerad, samt att Första Kammaren beslutat att
följande dag, den 28 mars utse deputerad i Friherre Åkerhielms ställe.

§. 3.

Fortsattes den förberedande öfverläggningen angående det svar, som borde afgifvas å H.
K. H. Kronprinsen Regentens meddelande till deputerade. Sedan öfverläggningen för-
klarats afslutad, blef på förslag af ordföranden nästa sammanträde utsatt att ega rum tis-
dagen den 28 mars, kl. 3 e.m., i samma lokal.

Härefter åtskildes herrar deputerade omkring kl. 5 e.m.

In fidem
Eric Trolle

N:o 4

Justeradt
Lundeberg

Protokoll hållet vid sammanträde af Riksdagens särskilde deputerade i särskilda utskot-
tets n:o 1 extra rum i Riksdagshuset den 28 mars 1905 kl. 3. e.m.
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Närvarande:
Första Kammaren, herrar:
K. H. Blomberg,
J. F. I. Afzelius,
Frih. J. T. Gripenstedt,
Chr. Lundeberg, Ordförande,
G. F. Östberg och
E. Trygger.

Andra Kammaren, herrar:
I. Bromée,
Frih. F. Ch. K. Barnekow,
P. Pehrson, vice ordförande,
A. Henricson,
L. P. Mallmin och
K. A. Staaff.

§. 1.

Efter anmälan, att Första Kammaren vid denna dag förrättadt val af deputerad efter pre-
sidenten m.m. friherre A. L. E. Åkerhielm därtill utsett professorn m.m. E. Trygger,
meddelade ordföranden, att H. K. H. Kronprinsen Regenten genom undertecknad,
sekreterare, anmodat honom att affordra den nyvalde ledamoten det löfte, Hans Kungl.
Höghet vid deputerades första sammanträde af dem äskat.

Med anledning häraf ställde nu ordföranden till herr Trygger, som vid sammanträdet
infunnit sig, följande fråga:

”Lofvar Ni på samvete, tro och heder att icke för någon utomstående, eho det vara
må, yppa något af hvad vid detta eller kommande sammanträden i samma ändamål
meddelas eller afhandlas?”

Sedan herr Trygger med ”Ja” besvarat denna fråga föredrog ordföranden H. K. H.
Kronprinsen Regentens meddelande till deputerade i vissa delar samt lämnade en kort
redogörelse för deputerades förhandlingar intill denna dag.

§. 2.

Justerades och godkändes det vid deputerades sammanträde den 27 mars förda proto-
koll.
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§. 3.

Fortsattes den förberedande öfverläggningen angående det svar, som borde afgifvas å H.
K. H. Kronprinsen Regentens meddelande till deputerade. Sedan öfverläggningen för-
klarats afslutad, blef på förslag af ordföranden nästa sammanträde utsatt att ega rum tors-
dagen den 30 mars kl. 11 f.m. i samma lokal.

Härefter åtskildes herrar deputerade omkring kl. 5 e.m.

In fidem
Eric Trolle

N:o 5

Justeradt
Lundeberg

Protokoll hållet vid sammanträde af Riksdagens särskilde deputerade i särskilda utskot-
tets n:o 1 extra rum i Riksdagshuset den 30 mars 1905 kl. 11. f.m.

Närvarande:
Första Kammaren, herrar:
K. H. Blomberg,
J. F. I. Afzelius,
Frih. J. T. Gripenstedt,
Chr. Lundeberg, Ordförande,
G. F. Östberg och 
E. Trygger.

Andra Kammaren, herrar:
I. Bromée,
Frih. F. Ch. K. Barnekow,
P. Pehrson, vice ordförande,
A. Henricson,
L. P. Mallmin och
K. A. Staaff.
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§. 1.

Justerades och godkändes det vid deputerades sammanträde den 28 mars förda proto-
koll.

§. 2.

Fortsattes den förberedande öfverläggningen angående det svar, som borde afgifvas å H.
K. H. Kronprinsen Regentens meddelande till deputerade. Sedan öfverläggningen för-
klarats afslutad, blef på förslag af vice ordföranden en redaktionsafdelning bestående af
två deputerade från hvardera af Riksdagens kamrar utsedd för att upprätta förslag till
underdånigt svar. Härtill utsågos:

af Första Kammarens deputerade:
herrar Chr. Lundeberg och  E. Trygger

af Andra Kammarens deputerade:
herrar P. Pehrson och K. A. Staaff.

§. 3.

Sedan nytt sammanträde blifvit utsatt att ega rum fredagen den 31 mars kl. 3 e.m. i sam-
ma lokal åtskildes herrar deputerade omkring kl. 3.30 e.m.

in fidem
Eric Trolle

N:o 6

Justeradt
Lundeberg

Protokoll hållet vid sammanträde af Riksdagens särskilde deputerade i särskilda utskot-
tets n:o 1 extra rum i Riksdagshuset den 31 mars 1905 kl. 3. e.m.
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Närvarande:
Första kammaren, herrar:
K. H. Blomberg,
J. F. I. Afzelius,
Frih. J. T. Gripenstedt,
Chr. Lundeberg, Ordförande,
G. F. Östberg och 
E. Trygger.

Andra kammaren, herrar:
I. Bromée,
Frih. F. Ch. K. Barnekow,
P. Pehrson, vice ordförande,
A. Henricson,
L. P. Mallmin och
K. A. Staaff.

§. 1.

Justerades och godkändes det vid deputerades sammanträde den 30 mars förda proto-
koll.

§. 2.

Föredrogs tvänne af den vid föregående sammanträde utsedda redaktionsafdelning utar-
betade alternativa förslag till slututtalande i det svar, deputerade borde afgifva å H. K.
H. Kronprinsen Regentens meddelande, hvilka förslag finnas vidfogade detta protokoll
såsom bil. I och bil. II. / /

Efter öfverläggning enades flertalet af herrar deputerade om ett uttalande af den lydelse
som bil. I angifver, äfvensom om det förslag till ingress och motivering, som i samman-
hang med förslagen till slututtalande föredragits. De deputerade, som icke biträdt denna
mening, anmälde sin afsikt att afgifva ett särskildt yttrande.

Härefter åtskildes herrar deputerade omkring kl. 5 e.m.

In fidem
Eric Trolle
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BIL. I

Att E. K. H. i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till vänskaplig och fri för-
handling angående förändrade unionella bestämmelser på grundval af full likställighet
mellan de bägge rikena och utan annan begränsning än att gemensamheten i fråga om
Utrikes ärendenas handhafvande och vård upprätthålles.

BIL. II

Att E. K. H. i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till vänskapsfull och fri för-
handling rörande förändrade unionella bestämmelser, att denna förhandling bör hafva
till syfte att söka finna en ordning, som, på samma gång den förverkligar den fulla lik-
ställigheten mellan länderna, upprätthåller den gemensamhet i utrikes ärendenas vård,
som efter noggrann pröfning finnes oundgänglig för bevarande af utrikespolitikens
enhetlighet, samt att man vid denna förhandling å ömse sidor må utan ensidigt fasthål-
lande vid förut intagna ståndpunkter sträfva att finna en utväg till frågans lösning, hvil-
ken kan tillfredsställa båda länderna.

N:o 7

Justeradt
Lundeberg

Protokoll hållet vid sammanträde af Riksdagens särskilde deputerade i särskilda utskot-
tets n:o 1 extra rum i Riksdagshuset den 3 april 1905 kl. 1 e.m.

Närvarande:
Första kammaren, herrar:
K. H. Blomberg,
J. F. I. Afzelius,
Frih. J. T. Gripenstedt,
Chr. Lundeberg, ordförande,
G. F. Östberg och 
E. Trygger.
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Andra kammaren, herrar:
I. Bromée,
Frih. F. Ch. K. Barnekow,
P. Pehrson, vice ordförande,
A. Henricson,
L. P. Mallmin och
K. A. Staaff.

§. 1.

Justerades och godkändes det vid sammanträdet den 31 mars förda protokoll.

§. 2.

Sedan det svar å H. K. H. Kronprinsen Regentens meddelande, hvarom flertalet af de-
puterade enat sig ånyo föredragits och justerats, äfvensom det särskilda yttrande, som af-
gifvits af de deputerade, hvilka icke biträdt flertalets mening, blifvit uppläst,
undertecknades de båda skrifvelserna, hvarefter deputerade åtskiljdes för att begifva sig
til Kungl. Slottet, dit H. K. H. Kronprinsen Regenten kallat dem att infinna sig kl. 2.
e.m.

In fidem
Eric Trolle

N:o 8

Justeradt
Lundeberg

Protokoll hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen Regenten vid sammanträde
med de af Riksdagen utsedde särskilde deputerade å Stockholms Slott den 3 april 1905
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§. 1.

Å utsatt tid hade de särskilde deputerade mangrannt infunnit sig i H. K. H. Kronprin-
sen Regentens våning, då Hans Kungl. Höghet dit inträdde, åtföljd af deras excellenser
herr statsministern och ministern för utrikes ärendena.

§. 2.

Sedan deputerade inbjudits att intaga de dem anvisade platser, samt H. K. H. Kronprin-
sen Regenten behagat förklara sammanträdet öppnadt, uppläste deputeraden, vice tal-
mannen i Första Kammaren m.m. Chr. Lundeberg det svar å Hans Kungl. Höghets vid
första sammanträdet gjorda meddelande, om hvilket flertalet af deputerade enat sig, och
deputeraden, advokaten, vice häradshöfdingen K. A. Staaff det särskilda yttrande, som
afgifvits af de deputerade, hvilka icke biträdt flertalets mening. Dessa båda skrifvelser
finnas detta protokoll bilagda. / /

§. 3.

Deputeraden, ordföranden i lagberedningen m.m. I. Afzelius anhöll därefter att få utta-
la, att han visserligen instämt i deputerades mening, att på sakens nuvarande ståndpunkt
frågan om unionens upplösning icke borde från svensk sida beröras, men att han icke
ansåge den möjlighet utesluten, att i ett annat läge det kunde finnas lämpligt och påkal-
ladt att uttala, att en framställning från Norge om unionsförhållandets upplösning kunde
blifva föremål för förhandling mellan rikena.

§. 4.

H. K. H. Kronprinsen Regenten förklarade därpå att deputerade icke finge betrakta sitt
uppdrag såsom nu fullgjordt utan skulle hålla sig beredda att på kallelse åter sammanträ-
da, då Hans Kungl. Höghet under innevarande riksdagsperiod kunde önska att med
dem ytterligare öfverlägga eller till dem göra något meddelande.
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§. 5.

Slutligen täcktes H. K. H. Kronprinsen Regenten uttrycka sin tacksamhet för den
grundliga utredning, som verkställts af deputerade, och för den skyndsamhet, hvarmed
de bedrifvit sitt arbete, hvarefter Hans Kungl. Höghet behagade upplösa sammanträdet
och begifva Sig till Sina rum.

In fidem
Eric Trolle

Eders Kungl. Höghet

I det meddelande Eders Kungl. Höghet ställt till Riksdagens särskilde deputerade vid
deras första sammanträde den 23 sistlidne mars, har Eders Kungl. Höghet, efter en re-
dogörelse för de närmare omständigheterna vid och orsakerna till afbrytandet af de mel-
lan svenska och norska statsråden under nästförflutna år förda underhandlingar
angående upprättande af särskilda konsulatväsen för hvartdera af de Förenade Rikena,
gifvit en skildring af den stämning, som häraf i Norge framkallats. Det synes däraf fram-
gå, att den sedan snart ett sekel till ömsesidig fromma bestående föreningen mellan
Skandinaviska halföns båda folk nu är allvarligt hotad. Det är med största bekymmer
deputerade mottagit denna underrättelse, då vi äro lifligt och uppriktigt öfvertygade att
denna förening utgör en borgen för och ett säkert värn om de båda folkens oberoende,
lugn och lycka. Det är ock med den djupaste känsla af situationens allvar, som vi skridit
till öfverläggningarne angående de punkter, som blifvit oss till uttalande af Eders Kungl.
Höghet förelagda.

Dessa punkter äro följande:

1:o Huruvida unionens bibehållande i form af en ren personalunion är önskvärd;

2:o Huruvida det är lämpligt att, innan det afgörande ordet från Norge säges, än en
gång framkomma med ett förslag om unionsfrågans lösning på en bredare basis; och
slutligen

3:o Huruvida det icke skulle vara klokare och värdigare, sedan man fått fullt konstate-
radt, att alla vägar för ett vidare samlif äro stängda, att Sverige själft skulle föreslå en
skilsmessa i godo.

Beträffande den sista punkten har Eders Kungl. Höghet utgått ifrån, att ett sådant för-
slag icke kan eller bör göras från konungamaktens sida, då det är dess plikt att i det
längsta söka bibehålla unionen sådan den beslöts 1814 af de begge folken gemensamt.
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Det är dessa punkter, om hvilka deputerade nu anhålla att i underdånighet få uttala
sig.

Hvad den första beträffar anser vi, att en ren personalunionen mellan de båda län-
derna icke blott icke är önskvärd utan fastmer för deras lugna utveckling vådlig. En
sådan form för en förening skulle nämligen i sig innebära frön till ständiga rifningar,
som vore egnade att verka störande på de båda folkens materiella och kulturella framåt-
skridande samt förr eller senare leda till en fullständig skilsmessa. Deputerade inse också
till fullo de afgörande betänkligheter, som från Konungamaktens sida nödvändigtvis
måste uppställas mot en sådan anordning.

I detta sammanhang hafva vi också trott oss böra göra ett uttalande angående den sär-
skildt från norskt håll framkastade tanken om den nu bestående föreningens ersättande
med ett försvarsförbund. Vi äro af den bestämda öfvertygelsen, att opinionen i Sverige
så godt som enstämmigt afvisar en sådan tanke. Vi ansluta oss till fullo till denna åsikt
och förmena, att Sverige under inga förhållanden bör ikläda sig en förpliktelse af den
art, att landet mot sina egna intressen kan komma att inblandas i Norges eventuella
konflikter med främmande länder. Vi tveka därför ej att uttala, att ett försvarsförbund är
för Sverige ogynsammare än ingen union alls. Vi vilja härvid särskildt tillägga, att då vi
öfverhufvud taget berört denna måhända utom det direkta området för vårt uttalande
liggande fråga, har detta skett i akt och mening, att Eders Kungl. Höghet må finna en
väg att lämna Norges folk genom dess ledande män upplysning om Sveriges ställning
till tanken på ett sådant förbund och dymedelst aflägsna den villfarelse, som inom vissa
kretsar i grannlandet i denna punkt synes vara rådande.

Det tredje af Eders Kungl. Höghet framstälda alternativet, nämligen att Sverige
skulle föreslå Norge en skilsmessa i godo, anse vi oss jämväl böra i underdånighet
afstyrka. Vi hafva därvid utgått från den mening, att Sverige på intet som helst sätt bör
taga på sig ens den ringaste del af ansvaret för en brytning af unionen. Det skulle visser-
ligen kunna anföras, att inför eventualiteten af ett omedelbart upplösande af unionsban-
den den till äfventyrs ännu hos mången i Norge befintliga, om än för ögonblicket
latenta känslan af unionens värde skulle väckas till nytt lif och slutligen förmå norska
folket att slå in på vägar, som den kloka besinningen och det lugna öfvervägandet
utstaka; men å andra sidan lämnar den af Eders Kungl. Höghet gjorda skildring af stäm-
ningen i Norge ringa stöd åt ett dylikt antagande. Den tyckes tvärtom gifva styrka åt
den åsikt, att ett förslag sådant som det nyss antydda, framstäldt på frågans nuvarande
ståndpunkt såsom alternativ emot en eventuelt resultatlös förhandling om hela unions-
spörsmålet, skulle tjäna såsom en brygga för de norska separatisternas sträfvanden och af
dessa utläggas så, som om det vore Sverige och icke Norge, som bröte unionen.

Deputerade anhålla slutligen att få öfvergå till den andra af Eders Kungl. Höghet
framstälda punkten, nämligen om lämpligheten af att ånyo framkomma med förslag til
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unionsfrågans lösning på bredare basis. I full anslutning till hvad Eders Kungl. Höghet i
sin skrifvelse den 28 sistl. februari till ordföranden i Stortingets specialkommitté uttalat,
anse vi, att ett steg i sådan riktning bör tagas. 

Vi hafva därvid ej förbisett den möjligheten, att ett anbud kan komma att från norsk
sida afvisas; men vi anse, i likhet med hvad Eders Kungl. Höghet i sitt meddelande till
deputerade uttalat, att klokheten bjuder, att ett anbud göres, på det att Sveriges bered-
villighet till unionsfrågans lösning på likställighetens grund må stå klar för en hvar så väl
i Norge som i utlandet.

Vid öfverläggningen om denna punkt hafva vi jämväl tagit under ompröfvning, på
hvilken väg ett anbud om förhandling i det angifna syftet bör göras Norge; och våga vi
i underdånighet uttala den åsikten, att initiativet härtill lämpligast bör tagas af Konunga-
makten i den för unionella ärendens behandling föreskrifna form. Härigenom uppnås
bland annat, att förslaget kan i rätt tid meddelas norska regeringen, och förhandlingar
eventuelt utan dröjsmål upptagas. Hvad beträffar innehållet af anbudet, anse vi att detta
bör göras utan någon annan inskränkning än fasthållandet af gemensam utrikesstyrelse;
ty utan enhetlighet härutinnan kan enligt vår åsikt en union icke upprätthållas. Vi för-
mena, att detta förbehåll bör göras, på det att man från norsk sida ej må vara i okunnig-
het om Sveriges ställning till denna kardinalpunkt.

Deputerade tillåta sig därför i underdånighet föreslå:

att Eders Kungl. Höghet i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till vänskaplig
och fri förhandling angående förändrade unionella bestämmelser på grundval af full lik-
ställighet mellan de bägge rikena och utan annan begränsning än att gemensamheten i
fråga om utrikesärendenas handhafvande och vård upprätthålles.

Underdånigst

Chr. Lundeberg, P. Pehrson Hugo Blomberg
Ivar Afzelius J. Gripenstedt G F Östberg
Ernst Trygger L. P. Mallmin F Barnekow
I Bromée Augt Henricson Karl Staaff

sist nämda fyra under åberopande af särskildt afgifvet yttrande

/ Eric Trolle

Stockholm den 3 april 1905
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Eders Kungl. Höghet.

Ehuru vi väl skulle kunnat instämma i åtskilligt af hvad som yttrats i utskottsmajorite-
tens utlåtande, hafva vi, då vi likväl ansett, att utlåtandet i flera punkter bort erhålla en
annan affattning, än det nu fått, funnit lämpligast att för vår del afgifva ett särskildt svar
å den framställning, som utskottet från Eders Kungl. Höghet fått emottaga.

Härvid vilja vi till en början kraftigt betona vår anslutning till de i Eders Kungl.
Höghets framställning uttalade farhågor för Sveriges framtid, i händelse unionen mellan
de Förenande rikena skulle brista.

Unionens värde för Sverige synes oss kunna bedömmas ur tre hufvudsynpunkter.
Den gifver för det första trygghet emot en lång landgräns, på hvars andra sida Sverige i
händelse af skilsmässa icke alltid med säkerhet kunde påräkna att finna en vän. Den ökar
vidare positift vår materiela stridskraft genom gemensamheten i försvar. Den höjer slut-
ligen rikets prestige inom det europeiska statssystemet i en grad, som säkert motsvarar
och kanske öfverstiger ökningen i materiel försvarskraft. Ur alla dessa synpunkter äro
Sveriges fördelar af unionen utomordentligt stora, och särskildt ur den första framstår
unionens värde såsom nära nog sådant, att det ej kan öfverskattas.

För dem, som hafva en sådan uppfattning om unionens betydelse, innebär det närva-
rande sakläget de allra allvarligaste anledningar till bekymmer.

Äfven i det nuvarande läget skulle dock utsikterna tett sig långt mindre mörka, därest
det norska stortingets beslut i konsulatfrågan kunnat erhålla sanktion i norskt statsråd.
Ty därigenom hade rådrum vunnits, och då i allt fall förhandlingar rörande afveckling af
gemensamheten samt utverkande af exequatur åt de norska särkonsulerna måst äga rum,
hade tillfälle då helt naturligt uppstått att antingen i vänskapliga former angifva de
betingelser, under vilka Sveriges villiga medverkan till den nya ordningen kunde ernås
eller ock söka leda frågan in på andra banor. Men den af Eders Kungl. Höghet till
utskottet öfverlämnade framställning lär ej kunna tolkas annorlunda än så, att sanktion
kommer att vägras.

Af en sådan åtgärd kunna utom den förändring i fråga om regeringen i Norge, som
Eders Kungl. Höghet påvisat såsom sannolik, jämväl andra beklagliga följder upp-
komma.

Genom en sanktionsvägran skall det norska folkets ovilja mot Sverige stegras till det
yttersta. Ty det är gifvet, att den skall uppfattas såsom föranledd af hänsyn till svensk
åskådning – ja kanske till ock med såsom framkallad af svenska mäns råd. En sådan upp-
fattning – i och för sig naturlig – blifver det ännu mera, om man erinrar sig, att svenska
män tillförene gifvit råd i ärenden, hvilka i Norge ansetts såsom rent norska.

Ej heller bör fördöljas, att en vägran af sanktion på konsulatbeslutet lärer kunna verka
ofördelaktigt för Sverige i den utländska opinionen. Ty om det ock är sannt, att unions-
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dokumenten i åtskilliga punkter erbjuda möjlighet till flera olika tolkningar, så kan
dock åsikten om Norges rätt att uppsäga gemensamheten i konsulatväsendet och upp-
rätta eget konsulatväsen stödja sig på betydande auktoriteter. Och opinioinen i konsti-
tutionelt styrda och om sin egen nationela själfständighet ömtåliga länder torde
lätteligen fälla utslaget till förmån för den mening, som anser folkets vilja böra vara
bestämmande i en sak, hvilken af detsamma uppfattas såsom något, hvarmed den natio-
nela själfständigheten står eller faller.

Med denna åsikt om konsekvenserna af en sanktionsvägran, – konsekvenser af hvilka
den förra är ovilkorlig och den senare åtminstone ganska möjlig – måste vi finna det så
mycket angelägnare, att något göres för att bringa hela unionsfrågan in på ett annat plan.

Detta kan ej ske på annat sätt än genom ett nytt uppslag till förhandling på bred bas.
Utsikten, för att ett sådant uppslag skulle medföra något resultat, betecknas i Eders
Kungl. Höghets framställning såsom mer än tvifvelaktig. Denna åsikt torde stödja sig ej
blott på betraktelsen af sakläget för närvarande utan äfven på Eders Kungl. Höghets till-
kännagifna uppfattning om den i Norge sedan länge rådande stämningen med afseende
på unionen.

Emellertid hafva vi i sistnämnda punkt en något ljusare syn på tingen. Efter vår
mening finnes eller har åtminstone före konsulatförhandlingarnes strandande inom
breda lager af Norges befolkning funnits en ganska stark öfvertygelse om unionens nöd-
vändighet för de båda folken. Och vi tro, att äfven under nuvarande upprörda förhållan-
den unionen ingalunda måste anses dödsdömd i nästan hvarje norrmans sinne.

Vi hålla nämligen före, att de norska själfständighetssträfvanden, hvilka tid efter
annan framträdt och i vissa punkter blifvit förverkligade, alldeles ej kunna betecknas
såsom framgångna ur en enhetlig och målmedveten tendens till unionens gradvisa för-
svagande och slutliga upplösning. Hos en del af dem, som ledt eller anslutit sig till dessa
sträfvanden, har utan tvifvel funnits en sådan tendens. Men hos en annan del af dem,
som understödt samma sträfvanden, har tanken helt visst uteslutande varit fäst vid själf-
ständighetens förverkligande inom unionen.

Att förhållandena efter de sednaste händelserna afsevärdt förändrats kan vara ganska
antagligt. Nu har helt säkert ett stort antal af dem, hos hvilka upplösningstanken tillför-
ene ej vunnit insteg, under det våldsamma trycket af den allmänna besvikenheten öfver
konsulatförhandlingarnes misslyckande begynt släppa hoppet om unionens förenlighet
med det nationela själfständighetskrafvet. Men det lärer vara omöjligt att på förhand
beräkna, huru stor den latenta kraften hos unionsvänligheten dock ännu kan vara i
Norge.

Vi hafva tillåtit oss framföra dessa reflexioner, för att vår åsikt om själfva förhandlings-
uppslagets beskaffenhet måtte framstå fullt motiverad. Denna åsikt är, att hoppet om
framgång ingalunda bör på förhand uppgifvas, utan att uppslaget bör afse att verkligen
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leda till förhandling – ej blott att möjligen förskaffa Sverige en fördelaktigare ställning i
den utländska opinionen.

Hvad bör då detta uppslag närmare besedt innebära? Här må vara platsen att äfven för
vår del afgifva yttrande på sätt utskottets majoritet gjort om två särskilda former för
samband mellan de båda folken, hvilka i den norska opinionen tillvunnit sig ganska stor
sympati. Dessa former äro dels en ren personalunion dels ett försvarsförbund.

En ren personalunion anse vi alldeles icke önskvärd. Jämföres en sådan förbindelse
med det tillstånd, som uppkommer genom fullständig skilsmessa, så torde dess fördelar
befinnas obetydliga, hvaremot dess olägenheter äro högst afsevärda. Till de förra kan
räknas dels en viss trygghet mot eventuela norsk-dynastiska förbindelser med utlandet
dels en viss garanti mot, att de två länderna skulle kunna råka i krigiska konflikter med
hvarandra, dels måhända bibehållande till en viss grad af den yttre prestige, som den
nuvarande föreningen gifver. Men dessa möjliga fördelar motvägas nästan helt och hål-
let af den mycket stora sannolikhet till inbördes slitningar, som en personalunion skulle
medföra. Att Eders Kungl. Höghet betecknat en dylik förening såsom icke acceptabel
ur Konungamaktens synpunkt hafva vi nogsamt bemärkt.

Ett försvarsförbund åter skulle ju i själfva verket innebära realiserandet till dess
yttersta konsekvenser af just den ordning, som från svensk sida anses förkastlig, nämli-
gen en gemensamhet mellan folken i afseende å krig och fred utan behörigt samband i
den politik, hvaraf krig eller fred kan bero.

Att det ifrågasatta uppslaget till förhandling icke bör göras så, att förhandlingen skulle
kunna inrymma vare sig personalunion eller försvarsförbund, anse vi således gifvet.

Innan vi öfvergå till en positiv utveckling af, hvad det efter vår mening bör innebära,
skola vi emellertid tillåta oss upptaga en annan fråga, som inom utskottet ställts i ett visst
samband med förhandlingsspörsmålet.

Eders Kungl. Höghet har framställt till utskottets öfvervägande, huruvida det icke
kunde vara klokt och värdigt, sedan man fått fullt konstateradt, att alla vägar för ett
vidare samlif äro stängda, att Sverige själft föresloge en skilsmässa i godo.

Utskottet har funnit sig böra afstyrka ett sådant steg hufvudsakligen därför, att
Sverige ej borde taga någon del af ansvaret för en brytning af unionen.

Detta skäl synes oss hållbart, därest den i Eders Kungl. Höghets framställning inne-
burna tanken verkligen skulle utföras medelst ett från Sverige framburet förslag till skils-
mässa. men det synes oss icke hållbart, därest tanken modifieras till att allenast föranleda
ett uttalande från Sveriges sida af innehåll, att vårt land icke för sin del skulle vilja under
åberopande af riksaktens bestämmelser upprätthålla en union, som af en öfverväldi-
gande stor folkmening i Norge betraktades såsom ett hinder för detta lands lycka och
trefnad. Ett sådant uttalande skulle efter vår mening stå i god samklang med den – så
vidt vi kunnat finna – i Sverige enhälliga meningen, att unionen i intet fall bör upprätt-
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hållas med vapenmakt. Och det svenska folket skulle genom ett sådant steg icke förlora
i aktning hos dem, hvilkas aktning är värd att eftersträfvas.

Inom utskottet har emellertid uppstått fråga om, huruvida ej därest ett uttalande af
antydd art skulle göras, det snarare borde göras i samband med ett förhandlingsuppslag
än först sedan man fått fullt konstateradt, att alla vägar för ett vidare samlif äro stängda.
Härpå skola vi för närvarande ej vidare inlåta oss. Vi hafva nämligen inom utskottet
bestämdt förfäktat den meningen, att ett uttalande, som innebure möjligheten af uni-
onsupplösning, under inga förhållanden borde göras annat än från Riksdagens sida. Och
då denna mening ju står i den fullaste öfverensstämmelse med hvad Eders Kungl.

Höghet själf yttrat om Konungamaktens stättning (läs: ställning) detta afseende, torde
i fråga om förevarande punkt ej annat behöfva från vår sida sägas än att vi erkänsamt till
fortfarande öfvervägande fasthålla den tanke, som Eders Kungl. Höghet framställt, och
särskildt den betydelsefulla förklaring hvaraf den åtföljts, nämligen att från konunga-
maktens sida icke förefinnes hinder för ett steg i nu omhandlad riktning.

Beträffande nu den närmare beskaffenheten af det förhandlingsuppslag, som vi
sålunda vilja förorda, ansluta vi oss till utskottets majoritet däruti, att det bör afse en
vänskaplig och fri förhandling med syfte att åvägabringa full likställighet mellan folken.
Men vi önska, att förhandlingen icke blott skall kallas fri utan verkligen vara fri. Detta
befara vi, att majoriteten i viss mån uteslutit genom att förbinda förhandlingen med en
begränsning, hvilken otvetydigt pekar på det s.k. svenska programmet med gemensam
utrikesminister i hittills fastslagen form såsom den absolut enda möjligheten till unions-
frågans lösning. Vi anse åter, att ur detta svenska program bör uttagas och framställas
själfva dess innersta grundtanke. Denna grundtanke är efter vår åsikt icke, att alla utri-
kesärenden böra höra under gemensam vård, utan den är, att all utrikespolitik bör vara
gemensam. Kan detta mål realiseras genom andra medel än det hittillsvarande svenska
programmet, synes det oss, att förhandlingen bör äga frihet att uppsöka och pröfva
äfven sådana medel. Och vi finna det därjämte af synnerlig vikt, att det klart utsäges, att
likasom man från svensk sida hoppas på tillmötesgående, man också är beredd att visa
tillmötesgående.

På grund af hvad vi sålunda anfört få vi i underdånighet tillstyrka:

att Eders Kungl. Höghet i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till vänskaplig
och fri förhandling rörande förändrade unionela bestämmelser;
hvarjämte vi i fråga om förhandlingens beskaffenhet tillåta oss att uttala:
att den bör hafva till syfte att söka åvägabringa en ordning, som på samma gång för-
verkligar den fulla likställigheten mellan länderna och upprätthåller den gemensam-
het i utrikesärendenas vård, som efter noggrann pröfning finnes nödvändig för
bevarande af utrikespolitikens enhetlighet;
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samt att man vid denna förhandling bör från ömse sidor utan ensidigt fasthållande vid
förut intagna ståndpunkter sträfva att finna en utväg till frågans lösning, hvilken kan till-
fredsställa båda länderna.

Underdånigst

I. Bromée Augt Henricson Karl Staaff

Utan att instämma i de uttalanden, som i förestående yttrande gjorts rörande de konse-
kvenser, som må kunna följa af en sanktionsvägran å konsulatbeslutet, ansluter jag mig i
öfrigt till samma yttrande.

F Barnekow

N:o 9

Justeradt
Chr Lundeberg

Protokoll hållet vid sammanträde af Riksdagens särskilde deputerade i särskilda utskot-
tets n:o 1 extra rum i Riksdagshuset den 19 maj 1905 kl. 11:30 f.m.

Närvarande:

Första kammaren, herrar:
K. H. Blomberg,
J. F. I. Afzelius,
Frih. J. T. Gripenstedt,
Chr. Lundeberg, ordförande,
och E. Trygger.

Andra kammaren, herrar:
Frih. F. Ch. K. Barnekow,
P. Pehrson, vice ordförande,
L. P. Mallmin och
K. A. Staaff.
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§. 1.

Justerades och godkändes protokollet vid deputerades sammanträde den 3 april äfven-
som det vid sammanträdet inför H. K. H. Kornprinsen s.d. förda protokoll, hvarefter
herrar deputerade åtskiljdes.

In fidem
Eric Trolle

B. Anteckningar av särskilda deputerades 
medlemmar

Christian Lundebergs anteckningar om förberedelser i första 
kammaren

Anteckningar i original förvaras bland Lundebergska kvarlåtenskapen, F 970u, UUB. De finns i
ett brunt kuvert med påskriften: ”Hemliga utskottet 1905” (Lbgs stil). I ett mindre ”rek”-kuvert
förvaras trenne små annotationsböcker (format 8 x 13 cm), av vilka en berör valförberedelserna
inom FK, de andra två själva sammanträdena i särskilda deputerade. 

En avskrift av Lundebergs anteckningar finns i Arne Wåhlstrands samling  NC 894, UUB.

 

Tiomannarådet 12/3 1905

Norska frågan.

Ö s t b e r g  hemställde om ej nya förhandlingar böra bjudas.

B i l l i n g  förnedrande bjuda på nya underhandlingar. I så fall enda vägen att för Nor-
ge framlägga nya färdiga förslag.

Å k e r h i e l m  önskligt att utlandet finge kännedom om de af Sverige framställda för-
slagen. Väg: derest Norge bildar egen regering att anbefalla diplomatie och konsulatvä-
sen att ej taga befattn. med norska angelägenheter. En annan väg funnes, som ej
omnämndes.:  att afskeda alla norske män fr. diplom. och konsulatväsen. 
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B l o m b e r g ej inbjuda till förhandl., ej framkalla öfverläggning i kamrarne.

B i l l i n g  vill öfverläggning med H.M. H.K.H. absolut fastslås att sanktion ej må
gifvas.

Å k e r h i e l m  ej benägen för hemligt utskott. Bättre få uttryck om meningarna i kr-
ne.

C h r l g  r edogörelse för öfverläggn. m. högsta vederb.

B i l l i n g  tveksam om hemligt utskott.

H a s s e l r o t  anser intet vara att göra. Fruktar uttalanden fr. riksdagskretsar ej till-
fredsst.

A l m s t r ö m

18 mars 1905

Begärdes hemligt utskott

Samma dag

sammanträdde i klubbens gula rum skyddspartiet. 10 mrådet förslog en delegation af 24
personer, hvaraf 6 fr. minderpartiet, samt nio fr. skyddspartiet förstärkn. män till 10
mrådet som för tillfället utgjorde endast nio, enär Billing var hemrest. – – Riksmarskal-
ken, frih. v. Essen yrkade på diskussion i norska frågan före valet, men 10–mrådets för-
slag antogs. Åt 10–mrådet uppdrogs att upprätta förslagslistor upptagande dubbla antal
namn, sålunda 18.

Chrlg meddelade att andra partiets ordf. ställde sig sympatisk för det föreslagna sättes.

Kl. ½ 2. e.m. 19 mars 1905

Tiomanna = T. valdes med följande röstetal

T. Palmstierna 66 – Boström Ph. 8 –
 ” Gripenstedt 60 – Fahlbeck 5 –
 ” Åkerman 56 – Wachtmeister Fr. 5 –
 ” Klingspor C 54 – Tham Vollr. 4
 ” Cavalli 51 – Nyström J. Fr. 3
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 ” Alströmer 50 – v. Oehlreich 3 –
 ” Nisser 49 – Trolle 3 –
 ” Andersson (Kolstad 45 Klingspor Ph. 2

T. Björlin 45 Svedelius 2
 ” Berg G.A. 38 Fränckel 1
 ” Ridderbjelke 37 – Lagerbring (?) 1
 ” Sjöholm 36 – Lindgren 1
 ” Berg Lars 35 – Rappe 1
 ” Stephens 24 Wachtmeister H. 1

––––

9 förstärkn. män x 80 röstande   720. –
Chrlg röstade ej.

Beslöts diskussion till kl. 4 hvarvid hufvudsakl. behandl. frågan om blifvande samman-
träde för öfverläggn. i norska frågan.

B o s t r ö m  P h . ansåg kammaren i sin helhet böra sammankomma. Ej hemliga
öfverläggningar.

K l i n g s p o r  C. tveksam om lämpligheten häraf.

C h r l g  emot hela kn.

B e r g  G. A.  inom en grupp först derefter gemensamt.

B e r g  L a r s  emot hela ken.

A l m s t r ö m  strde med partiet hålles 20de, hvarefter beslutas vidare. 

N y s t r ö m  C  mot hela ken.

F r ä n c k e l  före valet om onsdag nytt sammanträde, hvarvid inga beslut fattas.

N o r d e n f a l k  emot hela ken.

C e d e r c r a n t s  instämde varmt med Ph. Boström; förstod ej hvilka omständigheter
kunde föranleda att ej ken i sin helhet sammanträdde, och hvarför partiet först borde
öfverlägga. Af vigt att få reda på hvad 1sta ken tänker. Allt riksdagsarbete borde under
närmaste dagarna upphöra.

S j ö c r o n a  emot hela ken.

W a c h t m e i s t e r  F r . för do.
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R a p p e  emot hela ken.

W a c h t m e i s t e r  medlingsförslag, sammanträde senare på dagen.

Detta sista närvarandes beslut och sammanträdde partiet nästan lika fulltaligt kl. ½8 e.m.
i röda klubbrummet. 

Kl. ½ 8 e.m.

B e r g  G.A. framlade program hufvudsakl. Alin och Tryggers unionskom. reservation.

N y s t r ö m  J.F. orsaken till Hemliga U. något som nu tilldrager sig. Regentens frågor
troligen:
Hvad anser Sv. Rd. bör göras om laglinien antages[?]
Svar ej godkännas.
Fråga Hvad sker i Norge? Om Norge går ett steg längre och för upplösning av unio-
nen. Hvad då? 
Svar Intet vidgöres. Norsk revolt mot unionen föranleder ej krig. Heldre unionens
upplösning. 

B e r g  L. förutsätter status quo kan för kort tid uppehållas. Unionen kan köpas för
dyrt. – Unionens upplösning föreligger ej. – Fördelaktigast öfvertyga Norges konung ej
stadfästa konsulatslagen.

v. E s s e n  invecklade förhållanden kunna uppstå vid afvecklingen. – Ingen sorg om
unionen går. – troligen lycklig effekt på Norge om det finner att Sverige ej vill hindra
upplösningen. F.ö. förhållandet till fremmande länder. – Sverige har ej att vänta under-
stöd från norska armén. I ofrid drar den sig tillbaka. – Och då måste vi skiljas, men detta
skall Norge proponera, kanske blir då deraf intet. Lyckligt om 1a kammaren kan förena
sig och ändå bättre om 1a och 2a förena sig.

W a c h t m e i s t e r  F r . Regenten vägrar nog sanktion. Hans fråga: hur kommer
Sverige att ställa sig. – Är det villigt att ge ett anbud.

S j ö c r o n a  Bergs progr. tänkvärdt, men ej ett svar i den nuv. situationen. Stortinget
beslutar s.s. Välfärdsutskottet. – Regenten säger nej. – Ej något erbjudande fr. svensk si-
da. Uppsägning af konsulatväsendet betraktas s.s. uppsägning af unionen. Intet försvars-
förbund. Ej gemensam kung. Detta borde enigt uttalas af båda kamrarne.

B e n e d i c k s  ej aktivt, men passivt motsätta sig. Ej spränga unionen. Vinna tid.
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N o r d e n f a l k  Norge bryter sig ut. Inga maktmedel. Protestera inför Europa och
meddela, att ingen thron är ledig. Omöjligt erbjuda förhandl. Egna konsuler bryta uni-
onen. Afveckling får ske endast under förbehåll, att Sverige får försvara Norge. Skandi-
naviens svagaste punkt de norska hamnarne. Alla våra krafter måste användas att
försvara dessa. Klämm = Ej en sådan mening, att man med högaktning skiljes.

R a p p e  Ej godkänna sanktion. Unionens upplösning är en stor fara. Om Norge re-
volterar bör Sverige erbjuda något. Hvad kan och vill Sverige erbjuda Norge? Hvad
Sverige kan gifva och fordra. Ett ultimatum. Ej upplösning. Norge löper linan ut. –
Norge får pröfva på. – Först derefter upplösning.

I ett sednare anförande betonade R. inga eftergifter.

G r i p e n s t e d t  Gensaga mot Rappe. Ej krig. – Böra vi släppa unionen? Kunna ej
hindra men med betänksamhet gå till saken. 

F r ä n c k e l  Norges hela sträfvande har varit att komma till den nuvar. ståndpunkten.
Regenten frågar om Rd är med om icke sanktion. – Propositionen kommer trol. fr.
Norge. Man bör nu återhålla hvarje beslut om hvad att göra efter revolutionen.

L i n d g r e n  Man kan släppa unionen. Betvifvlar dock stormagternas medgifvande.
Inga underhandl. annat än på klara och bestämda grunder.

N y s t r ö m  C . Sammanfattning. Stödja sanktionsvägran, inga anbud. Sverige i efter-
hand. Ej bjuda ut oss sjelfva. Vissa påverkningar kunna komma.

L a r s  B e r g  förbehåller sig rätt, att när unionsskiljsmessan står före få bestämma,
huru då bör handlas.

E s s e n  v . Sverige ej erbjuda unionsupplösning. Sådant bör komma från Norge. 
Sverige ej proponera förhandlingar.

P a l m s t i e r n a  har hittills hållit på unionen. Danmark har tidigare via Norge öfver-
fallit oss. – Ej otroligt stormagterna medgifva ändring men ej mötas med förakt från
Norge. Stora svårigheter föreligga mot utrikesminister, norsk l svensk man. – Hvad gör
Rd? Vill den taga några konsequencer. –

K l i n g s p o r  C . vill ej kosta på den minsta trumslagare för bevarande af unionen. Ej
klokt släppa ut. att vi vilja släppa unionen.

E k s t r ö m e r  sanktions vägran.

L i n d m a n  det hade kunnat värre att hafva haft stormagterna emot sig i st. f. Norge. 
Unionen har varit och är nyttig. Vi böra ej lägga fram hvad vi vilja göra.
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P a l m s t i e r n a  Norrmännen tänkt sig stödja sig på Ryssland.

B j ö r l i n  Inga eftergifter mera inom Unionens ram. Ej afsäga sig några villkor på för-
hand.

v. B a u m g a r t e n  stor förändring i åsigter i ken mot för 15 år sedan. – Norges bibe-
hållande af största vigt. Bör i yttersta fall bevaras med vapenmakt. Inga eftergifter.

N o r d e n f a l k  Ej med fri vilja skiljsmessa. –

B e c k – F r i i s  J o n  instämmer med Gripenstedt och Lindman. Några råd böra ej
ges Heml. U. – Utrikesministern bör tillfrågas, om stormagterna vilja hafva sitt ord med
i saken. Ej begära underhandlingar, vi böra klargöra hvad vi vilja göra, om något inträf-
far. –

Beslöts uppdraga åt gruppernas förtroendemän att bestämma tid och plats för strde. helst
21/3 05 kl. 11 f.m. i Jernkontoret.

20 mars 1905

Tamm H. och Chrlg ansågo oberättigadt att disponera utskottstid för enskildt samman-
tr. Oklokt framkalla antaganden, att något obehörigt planlades. Tid för strde bestämdes
till 21 mars /tisdagen/ kl. ½ 7 e.m. å Jernkontoret.

S.d. kl. 12 sammanträdde det förstärkta 10-/9-/mannarådet. – C h r l g  framförde
skäl för Tryggers inval i utskottet, men vann detta ej understöd från något håll. Åker-
hielm och Lundeberg förutsattes från alla såsom gifna. I öfrigt omstående förslag.

I fråga om minderpartiets kandidater ville ej någon motsätta sig Tamm Hugo. – Der-
emot enhällig opposition ang. Afzelius.

Jonson Olof
Tamm G. och
Wieselgren. – och allmän tillslutning för Rettig.

S.d. kl. 1 e.m.

sammanträdde först, förstärkta 10 mråd med minderpartiets delegerade: Jonson Olof,
Lovén, Melin, Swartz, Tamm G., Tamm H.

Förstärkta 10 mrådets förslag framlades, fr. minderpartiet namnen: Afzelius, Tamm H.
175



VIII. Lagtima riksdagen 1905
Öfverläggning

T a m m  H . Blomberg vill betydelse. Bör finnas någon som representerar. Lané före-
slog Gilljam.

A l m s t r ö m  opponerade sig mot Afzelius.

T a m m  H . om ej Afzelius antages, så kan ej någon öfverenskommelse vinnas.

O l .  J o n s o n  håller på A.

L o v é n  ingen sitter så inne i förev. fråga som A.

T a m m  G . ville ej göra någon anmärkning mot Blomberg. Uteslutande af Aii namn
skulle missförstås. Höll på detta namn, och skulle kunna vara med om Tamm Hs namn
ersattes med annat namn, endast Afzelius accepterades. F.ö. ej någon stor glädje att ac-
ceptera större fraktionens lista i sin helhet.

S w a r t z  o  M e l i n  höllo på Afzelius.

Sammanträdet ajournerades till kl. 2.

10 mrådet konfererade

B o h n s t e d t  m.fl. föreslogo taga fasta på Tamm Gs proposition.

L u n d e b e r g  med hvilken H a s s e l r o t  och Ö s t b e r g  o flere instämde ansågo
betänkligt att utesluta Tamm H., detta af flera skäl. Framhöll att det borde öfvervägas
om ej skilda listor vore att föredraga, men äfven betydelsen för Sverige och äfven för
Norge att 1a ken framkomme med gemensam lista. 

K l i n g s p o r  C . ansåg man under hand borde spörja allvaret i Gust. Tamms förslag.

S.d. kl. 2

hemställde Chrlg till minderpartiet om strde på aftonen, men vidare om deras anbud
finge tagas på fullt allvar.

T a m m  H . bestyrkte genast detta med instämmande från de öfriga, dock under för-
utsättning att ej något ”ultra höger” namn insattes på 5te platsen. 

Refyserade blefvo Rettig, Almström, Billing, Palmstierna, Svedelius och Trygger,
hvaremot
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T a m m  G . föreslog Östberg.

Sammanträdet ajournerades. 

Först. 10 mrådet

höll ytterligare ca en timmes öfverläggn. – Meningarna gingo ut på att man borde för-
behålla sig bestämmanderätt angående den 5te, till hvilken plats Billing, Palmstierna,
Rettig borde förslås till minderpartiets val. Häremot invändes af Lundeberg, att faktiskt
minderpartiet visat tillmötesgående vid underhandlingar genom att acceptera 10 mrå-
dets lista och endast yrka på ett af sina namn och derjemte bett mera moderat namn från
vår sida. Påyrkade med understöd af Hasselrot Östbergs insättande, hvilket godkändes
och meddelades minderpartiet. 

F r .  P e t t e r s s o n  föreslog Wijk och instämde deruti Björlin m.fl., hvaremot Lbg,
Almström m.fl. ansågo Östberg mera inne i de förekommande frågorna. Gemensamt
sammantr. omedelbart derefter fastslog detta och medgaf att listan skulle få omnämnas
för riksdagskamrater. 

S.d. på aftonen 

telefonerade Trygger att hans uteslutande var den svåraste förolämpning, som kunde
honom tillfogas. Ansåg det vara dålig tack för allt hans arbete och ett underkännande
deraf, hvartill anledning ej förefunnes. Ansåg att ”ledaren” kunnat om han velat ge-
nomdrifva Ts inval. Gillade i hög grad Åkerhielm, Gripenstedt, Lundeberg men der-
emot ej öfriga, och skulle hans mening nog komma att visa sig riktig. Ytterst upprörd.

Vid förstärkta 10 mrådets strde 20 mars 1905 föredrogs följande förteckning å namn
att öfverväga. Almström, Afzelius, Blomberg, Berg G.A., Billing, frih. Gripenstedt,
frih. Klingspor C., Frih Palmstierna, Rettig, Svedelius, Tamm G., Tamm H. Trygger,
Walldén, Wieselgren, frih. Åkerhielm, Östberg.

21/3 05 Första ken sammantr. å Jernkontoret

O l  J o n s o n  Ej möjligt uttrycka några bestämda åsigter. Blifvande frågorna /regen-
tens/ hufvudsak. – I det nuvar. läget i Norge är ställningen oefterrättlig, ohjelplig. Små
förhoppningar kunna afveckla. Huru förhålla sig på villkor ej kunna godkänna. Omöj-
ligt veta hvad att göra. Frågor exempelvis: Huru bör regenten ställa sig till sanktion?
Svar Rådet sammanställdt med hvad som kan beräknas inträffa sedan första steget tagits.
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Första steget löser icke Norge. Behandlas i samm. statsråd. Huru kan afvecklingen tän-
kas. Om man tänker sig norska beslutet i och för sig sjelf sedt från riksakten och regen-
ten sanktionerar, så blir det kinkigast med ordnandet af utrikesministerförhållandena.
Härpå kan frågan stranda. När norrmännen afböjde konsulat underhandl., så är det
otänkbart, att om de få eget konsulatsväsen, de vilja gå Sverige längre till mötes. – Är
det klokt neka sanktion i norskt statsråd, – och frågan strandar i nästa stadium, d.v.s.
samm. utsk (Statsu.?). På denna väg kan situationen för unionens bevarande vara gynn-
sammast. – trots en sanktion har man säkerl. i sin hand att ej godkänna skiljdomen utan
att tillfredsställande garantier.

F a h l b e c k  Skall jag /kronprinsen/ sanktionera norska stortingets beslut? Hvad skall
blifva slutet. Upprätthållande af unionen eller dess upplösning. Optimisterna säga: bätt-
re union får man genom delegationen. Omöjligt, när det ej vunnits på 90 år. Union
med deleg. är f.ö. lika usel som utan. Österr. Ungern vill bortarbeta delegationerna. Vi
kunna stryka bort möjligheterna dertill. Status quo omöjligt. Norge beslutar egna kon-
suler. Sanktioneras detta måste man gå vidare. Om ej, tar Norge saken i sin egen hand.
Norges baktanke gemensam utrikesmin. utan ansvar. Svenska ministern ohållbar efter
skiljsmessan.

Altern. 1 möjl. enl. norsk uppfattning gem. utrikesm. utan annat ansvar än för Rd och
St.

Altern. 2 annan norsk möjlighet för unionens upprätthållande 2 utrikesmin.

Det bör blifva Norge, som skall göra upplösningen. Spörsmålen till H.U.: Sanktionera
eller icke. Regenten är möjligen böjd för sanktion. Ol. Jonsons metod svårare, än att nu
säga nej. Vill man ej altern. 1 och 2 så är sanktionsvägran bäst, och brytning nu genast.

B e r g  L . Regenten frågar huru ställer sig Rd till sanktion. Allvarligast tillråda icke
sanktionera. Konsequencerna ej möjliga precisera. Först fråga fremmande magter. Bör
sägas neka sanktion och villiga ta’ konsequencerna. Konungen tillkännager detta vid
sanktions vägran. Om vi bara gå på, så få vi hvad vi vilja.

H e d b o r g  anser Sverige böra göra Norge ett erbjudande. Bra gent emot Europa.

L a g e r b r i n g  ej lämna bidrag (?) Ordfs yttrande att morgondagens val betyder 1a
kens enighet, ej rigtigt. Det är ej ett uttryck för 1a ken.

S j ö h o l m  ansåg 1a kens samarbete och delegerades förslag böra upptagas med för-
troende.

O r d f s  hemställan att diskussionen om valet skulle anses afslutad med sin vid öfver-
läggningens början lemnade redogörelse derför, godkändes.
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W i e s e l g r e n  revolutionen redan i gång, dock endast i den del af Norge, som be-
herrskar stort. o press. [M]ånga i Norge emot. Uppläste ett bref från Norge, gående ut
derpå. – Hvad bör Sverige göra? Motsätta oss hvarje kraf fr. norsk sida att ensamma lösa
frågor, som vi måste vara med om. Rd. gillar en event. sanktionsvägran. Förhandling
öfver hela unions mellanvarandet. Ej svika kronprinsen. Obs. 1869 års beslut.

N y s t r ö m ,  C . stå bakom regentens förklaring i Norge, stödja hans sanktionsväg-
ran, sätta Sverige i efterhand med förhandl.

H a m i l t o n  Regenten frågar ej om sanktion, deremot om stöd för hans skrifvelse
hvartill svaras, att vi äro villiga dertill. Unionell utrikesminister.

P a l m s t i e r n a  understödja kronprinsen, villiga underhandla hela linien, men ej er-
bjuda Norge. Emot att norrman blir utrikesminister. Ej med om gemensam utrikesmi-
nister. Sveriges intressen böra iakttagas.

Å k e r m a n  2 vägar för Norge. 1. hvila till kommande val o. lagvägen. 2. Nekar Nor-
ge bilda regering och tar saken i egen hand är gifvet, att exequatur nekas. – Några stor-
makter taga nog den saken i öfvervägande. – Norsk man utrikesminister vanskligt, men
Rd. har ock sitt ord med i laget, och kan köra bort honom. Kan ej vara ansvarig för St.
och Rd., nej endast inför delegerade och detta med qualific. majoritet.

L a g e r b r i n g  en sida ej uppmärksammad. Ett medel för Sverige vapenmakt. Vidare
stormakterna. Norge orkar ej. Hvad värde om ej unionen omfattas med kärlek och för-
troende. Den ene vill befästa, den andre försvaga. Ej af betydelse unionen bibehålles,
klokt att äfven betrakta, havd värde unionen har.

A l m s t r ö m  Ej tillrådligt att med vidare eftergifter sammanhålla banden. Ej värdt att
fortfarande hålla på unionen. – Bäst skiljas.

F r ä n c k e l  inga anbud göras.

T a m m  G u s t a f  Ej med om Palmstiernas mening om utrikesminister, svensk eller
norsk man. Vill ej dra konklusioner. Ej alldeles gifvit att sanktionsvägran alldeles nyttig.
1886 års minist. konselj. Ej hemligt utskott, men förtroendeman från Rd. Beslut borde
sanktioneras. Mellanrikslagen. Erfarenheten visar upps. ej borde skett. Betänka sig noga
innan råd gifvas. Ej lätt för Norge om särkonsuler fastställas. – Långa vägar. Upphets-
ning kan utbytas mot lugn. – Eftergifter betyda ej s.s. L. Berg sagt ”utlefvade män”.
Högern föreslår och genomför reformer. Hoppas på unionens bevarande, men kan ej
visa vägen.

B e r g  L . replikerade
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L i n d m a n  Betonade unionens betydelse. Den har varit till nytta. Ej oväsentligt hafva
en så lång landgräns trygg. Unionsupplösning medför stora kostn. för befästningen.
Unionen kan brista, men allvarliga försök böra göras med underhandl. – Regenten an-
modas framkalla förslag fr. Norge. Unionens bevarande af stor betydelse. Historiens
dom blir skarp, om vi släppa unionen. Ansvaret så mycket större derföre, att unionen
blifvit kullpratad.

B o s t r ö m  P h i l i p  stödja regentens uttalande i Norge. Underhandl. efter hela li-
nien. Erbjudandet medför möjl. ej resultat, men vigtigt att de fremmande makterna er-
känna vår goda vilja. Norrmännen utsända politiska agenter, men de utländska
magterna böra få rätt syn på tingen. 

U p p s t r ö m  om anbud göres fr. Sverige, så erhålles nedsättande svar. regentens brev
godkännes äfvensom ock konsequenvcerna, de må blifva hvilka som helst.

K l i n g s p o r  C . Det kläder svenska nationen att vara mindre diplomatisk men mera
fosterländsk. Inga förskrifter. Stödja kronprinsens ståndpunkt.

B o h n s t e d t ,  E d v . stödja regenten och taga konsequencerna.

27 mars 1905 

afsade sig frih. Åkerhielm led. skap i H.U. – Härom meddelades ½ 1 och sammanträdde
kl. 1.45 förstärkta 10 mannarådet. 

Tiomannarådet Förstärkn. man
Almström Almström
Billing Andersson Gustaf
Blomberg Berg Gust. A.
Bohnstedt Björlin
Hasselrot Gripenstedt
Lundeberg Klingspor 
Pettersson Fr. Palmstierna
Wijk Åkerman
Östberg

Framförde Chrlg till öfvervägande de fyras från skyddsv. gr. utsedde led. i H.U. önskan,
att på förslagslistan uppföres Herr Trygger, och redogjorde för skälen härför.

A l m s t r ö m  önskade besked om svenskheten.
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B e r g  G . A . framställde namnen Billing, Palmstierna, Gripenstedt, Björlin, Wijk &
Palmstierna för Trygger. 

Å k e r m a n  har fr. början ej varit med om Trygger, men fogade sig.

B i l l i n g  var med om Trygger, endast derföre att de 4 fogade sig. Med B. instämde
P e t t e r s s o n , H a s s e l r o t  & A l s t r ö m e r .

A n d e r s s o n  ansåg Trygger riskabel. 

B l o m b e r g  tror på Trygger.

A l m s t r ö m  & K l i n g s p o r  med på Trygger.

Enades man om att sammanföra vårt parti efter plenum.

Under plenum

angaf Gust. Tamm, att minderpartiet skulle komma med egen lista.

Sammantrdt i gula rummet

C h r l g  meddelade namnet Trygger och skälen derför. Möttes med allmän motstäm-
ning.

B e r g  L a r s  erinrade om huru han förl. år svek H.U. kontra Lagerheim.

U n g e r  att han var opålitlig.

C h r l g  antydde mot Berg skälet möjl. vara att ej medverka till framkallande i 2dra
ken av förtroendevotum för Lagerheim. Påvisade medverkan för E.G.Bs formulering.

28 mars

Voteringen utföll:

Trygger 74 röster
Tamm Hugo 36  ”
Blanka sedlar 3  ”
181



VIII. Lagtima riksdagen 1905
Hugo Tamms minnesanteckning angående valet till hemliga 
utskottet

Valbehandling i fråga om hemliga utskottet i Första Kam. 1905 Stockholm d. 21/3 1905.
Skriven med bläck på Hugo Tamms namntryckta brevpapper; datum dock med blyerts. Förvaras
bland Hugo Tamms papper, UUB. Samlingen är okatalogiserad men något strukturerad. Val-
handlingen torde finnas under signum 521 G:2 Maskinskriven i Arne Wåhlstrands samling
893:34, UUB.

 

Anbud från protektionistgruppen gjordes den s.k. frihandelsvänliga minoriteten att
denna skulle utse sex personer att sammanträda med 18 af majoritetsgruppen för val af
ledamöter till hemliga utskottet hvarvid skulle iakttagas, att majoriteten skulle insätta
fyra i hemliga utskottet, minoriteten två: De sex från oss voro Baron Tamm, I. Lovén,
O. Melin, C. Swartz, O. Jonson i Hof och Hugo Tamm, hvilka utsågos måndag d. 20
Mars kl 11 f.m., samt åtogo sig att sammanträda med den andra gruppens 18 förtroen-
demän kl. 1. 

Vi hade förut bestämt att insätta från vår sida Iv. Afzelius och Hugo Tamm, och för-
modade att saken så skulle vara lätt ordnad. Ordförande blef Chr. Lundeberg som upp-
läste majoritetens 4 kandidater Blomberg, Gripenstedt, Lundeberg och Åkerhjelm,
hvarefter Baron Tamm nämnde våra. Härmed hade saken varit slut, men Ordf. förkla-
rade då att vi skulle öfvergå till de särskilda walen och uppropade Blombergs namn.
Hugo Tamm anförde då, att han väl förstode att personer med speciell grundlagskun-
skap borde i utskottet insättas och fann deruti förklaring att 2 sådane från majoriteten
blifvit insatta med Åkerhjelm och Blomberg, men då nu minoriteten äfven insatt en
med ofvannemde [sic!] qvalifikationer neml. Afzelius, tycktes honom det varit rigtigare
att åt laici unnats de 4 platserna och ansåg för öfrigt ett godt namn vara Gilljam.

Herr Rob. Almström förklarade då, att ”vi” icke kunde acceptera Afzelius –

H u g o  T a m m : Då vi för vår del absolut hålla på Afzelius såsom den der mer än de
flesta tänkt sig in i Norska frågan och verkligen förstådt äfven Norsk uppfattning – vo-
re, för så vidt majoriteten ej ville acceptera Afzelius, för oss ingen annan utväg öppen än
att aflägsna oss och upprätta vid walet en egen lista, hvilket man i en fråga som denna
borde undvika.

Samtliga minoritetens ledamöter instämde; Baron Tamm, med tillägg att man accep-
terade majoritetens sans phrase och så hårdt hölle på Afzelius, att han snarare vore villig
äfven afstå till majoriteten äfven sjätte platsen än släppa Afzelius hvarefter minoritetens
ombud afträdde.
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Hvarom majoritetens ombud öfverlade under nära 1½ timme vet jag ej, men Bruks-
patron Lundeberg besökte oss en gång och antydde att Afzelius skulle kunna accepteras
samt frågade om vi i så fall ville gå med på att byta namn: hvarpå svarades att om detta
nu vore nödvändigt, måste namnet vara moderat efter vår mening och hölle vi i så fall
på Gilljam: då Lundeberg anfört sin motsatta mening svarade vi att vi såge oss kunna
acceptera Östberg hvarefter Lundeberg fällde det något egendomliga uttrycket, ”d.v.s.
säga: att herrarnes förslag är då Afzelius och Östberg[”.]

Jag citerar med flit detta uttryck – som är origtigt om det skall betyda att vårt förslag
var annat än Afzelius-H. Tamm men rätt såsom ett kompromissförslag, sedan vi efter att
blifva tvungna öfvergifva hvad vi ansett vara ett af hela kammarmajoriteten gifvet anbud
– att kammaren skulle sjelf få bestämma, hvilka två namn den ville i hemliga utskottet
insätta –

Så tillkom listan med endast en representant för minoriteten: fyra representanter och
denna majoritets ombud utsågo ock en som minoriteten antogo.

Kronprins Gustafs koncept till meddelande i särskilda deputerade

”Några tankar i anledning af det blifvande hemliga utskottet, nedskrifna d. 18:de mars 1905.
Gustaf”. Egenhändigt koncept till ett anförande som senare lästes upp i särskilda deputerade av
kronprinsen regenten Gustaf. Skrivet med blyerts. Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA, Stockholm.

 

I. Bör icke framställning göras, att jag anser det1 vara nödvändigt och politiskt klokt, att
Svenska Riksdagen gör ett sista försök i Unionsfrågan derigenom, att förslag framställes
till Norge om, att Sverige är villigt erbjuda full likställighet med en gemensam Utrikes-
minister och Unionsparlament, eller Delegationer (enligt 1870 eller 1871 års förslag eller
1895 års Unionskomité)? Min tanke vore då den, att svenska regeringen skulle taga initi-
ativet och föreslå Riksdagen att göra ett sådan uttalande. – Jag är på förhand fullt säker
på ett afslag från Norge! –

2. Jag önskar uttala min personliga åsikt om, huru nödvändig fasthållandet af Unionen är
för Nordens framtid i politiskt hänseende. En gång i framtiden blir det ett annat Polens
delning. Men jag vet tyvärr mera än väl den stämning som allmänt råder i Sverige: lå-
tom oss hellre skiljas! Och detta blir den enda möjliga lösningen. **)2 Men om Sverige

1Orden med spärrad stil är tillskrivna över raden i konceptet.
2De dubbla asteriskerna i enlighet med originalet. De avser uppenbarligen att den därefter följande meningen 
skall flytttas till aktstyckets slut, där två liknande asterisker återfinnes. Ändringen synes vara gjord samtidigt med 
att sista meningen i konceptet strukits.
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beslutar sig härför så anser jag att detta bör ske på det minst möjligt brutala sätt, så att en
upplösning af Unionen ej lemnar altför stor bitterhet quar i sinnena, ty detta är af största
vigt och betydelse för ett möjligt återknytande af de brustna banden en gång i en tidiga-
re eller senare framtid. Konsulatfrågan och den omedelbart derefter kommande frågan
om egen norsk utrikesminister äro blott förevändningar för Norge för att komma ut ur
den nuvarande Unionen, på hvilken ingen enda i Norge vidare vill hålla fast. Den enda
form för en Union, som Norge numera vill godkänna, vore en ren personalunion, alting
skiljdt utom Konungens person, som skulle vara gemensam. Men detta är en omöjlig-
het för Konungamakten att acceptera, ty af lätt insedda skäl skulle Unionen då brista vid
första anledning af oenighet mellan länderna.

3. Den frågan kan uppställas, huruvida det icke skulle vara politiskt klokare och värdiga-
re för Sverige att, då man vet eller fått konstateradt att alla vägar för ett vidare samlif äro
stängda, att Sverige sjelf skulle föreslå en skiljsmessa i godo, hellre än att så att säga blifva
utsparkad ur Unionen? Från Konungamaktens sida kan och bör något sådant förslag icke
ske göras, ty det är dens plikt att i det längsta söka bibehålla Unionen sådan den beslöts
1814 af begge folken gemensamt.**) Men gent emot utlandet tror jag att detta skulle
verka gynsammare, ty Europa finge då strax situationen klart för sej*) och finge då kan-
ske mindre anledning att blanda sig in i våra angelägenheter på den Skandinaviska hal-
fön.

*) och stode framför ett fullbordat faktum.1

Yttrande av Ivar Afzelius i särskilda deputerade våren 1905

Originalet är en handskriven anteckning i skrivstil i klartext av Ivar Afzelius. Den är skriven
med bläck på ett tjockt, vitt, olinjerat folioark. Längst upp på arket har någon skrivit med blyerts:
Hemliga utskottet.

Originalet förvaras i Ivar Afzelius samling, vol 2, Ivar Afzelius papper 1898–1907, Nr 59,
E 9483, Riksarkivet, Stockholm

Detta yttrande finns också i maskinskriven form i Arne Wåhlstrands avskriftssamling, UUB,
NC 894:59. På den maskinskrivna versionen har Wåhlstrand antecknat: ”Sannolikt yttrande
av I.A. i H.U. 1905”.

 

1Asterisken och orden tillskrivna av kronprinsen på arkets tredje, i övrigt blanka, sida.
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När man vill bedöma denna fråga är det icke nog att taga hänsyn till svenska önskning-
ar, svensk uppfattning. Man måste också räkna med norsk unions uppfattning. Man kan
ogilla den aldrig så mycket. Man måste förstå den. Ville man framtvinga unionens upp-
rätthållande, vore det naturligt att man för sitt handlingssätt hade den uppfattning, man
här i landet anser vara den rätta; men om man eller då man icke ville använda tvång el-
ler magt måste man ställa frågan så: hvad är det som båda länderna kunna antagas vara
med om. Kan något sådant icke uppnås, då är det vida bättre att vi skiljas i frid än att vi
försöka under ständigt split, ständiga kriser upprätthålla unionen.

Den norska uppfattningen har alltid varit till sin tendens motsatt den svenska. Den
svenska har sökt stärka unionen, den norska att häfda Norges rikes sjelfständighet. Det
är ju gifvet att när två riken förenas i en realunion, detta icke kan ske utan att hvarderas
sjelfständighet i någon grad får underkastas jemnkning. Sverige har på grund af förhål-
landenas makt haft mindre känning af detta tryck, Norge har derutinnan visat en ömtå-
lighet, som vi mången gång funnit barnslig. Följden har varit att vi sträfvat att vidga
unionen, Norge att, reducera den. Unionsakten kodex! 

Detta är unionens historia. Det har funnits tider då äfven i Norge förnummits villig-
het att stärka och ordna unionen, men denna rörelse har alltid varit öfvergående. Den
nationella känsligheten har rest sitt hufvud, och kommit allt att stranda. Vi ha haft Uni-
onskommitteer, förhandlingar inom statsråden allt förgäfves. Det har varit ett rent Sisy-
fosarbete.

Jag skall här icke undersöka, huruvida detta arbete, på annat sätt skött, kunnat krönas
med bättre framgång; det lönar föga att nu söka mästra hvad som gjorts och hvad som
försummats. Jag skall icke ens gå in på den senaste förhandlingen och hvad dervid kan
hafva å ena eller andra sidan felats. Jag önskade aldrig denna förhandling och väntade
mig deraf aldrig något positivt resultat. Men visserligen anade jag icke att resultatet
skulle blifva det, inför hvilket vi nu står.

Vi måste se situationen sådan den är, icke sådan den bort eller kunnat vara. Hvilken
är den?

Norge fordrar sin rätt. Hvilken är denna. Full likställighet? Full sjelfständighet. Det
förra är naturligt, det vilja vi gifva Norge. Men full sjelfständighet är med en realunion
omöjlig. I de stycken, der gemensamhet finns, der kan icke det ena riket ensamt råda,
det måste medge det andra medbeslutanderätt. Det är endast under den rena personal-
unionen, en dylik absolut sjelfständighet är möjlig.

Är det nu detta som Norge vill? Utan tvifvel är detta nu uppfattningen hos en stor
del af norska folket. En sådan unionsformation tror jag icke vara till lycka för någotdera
folket. Den är endast ett medel att täcka öfver skilsmessan och den skall aldrig grunda
någon varaktig samdrägt. Är detta det enda som Norge kan finna sig i, så är det bättre
att skiljas.
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Skiljas – äro vi då komna derhän? Nej svarar man; vi vilja det icke. Vilja norrmännen
det, må de göra det; må de bryta unionen. Det är revolution ansvaret är deras.

Utan tvifvel. Men äro vi dermed forsvarade. Är icke unionen också en del af vår
statsförfattning. Äro vi icke pligtiga att upprätthålla den. Om vi icke vilja göra det med
magt, böra vi icke uppbjuda våra yttersta krafter för att hålla den upprätt? Skola vi med
händerna i kors åse huru i ett ögonblick af uppbrusning denna sista stora politiska tanke
som vi tagit i arf, ödelägges. Efter min mening kunna vi det icke. Vi måste kunna säga
att vi icke lemnat något oförsökt som kunde leda till att bevara unionen. Vi måste söka
framkalla samma ansvarskänsla å andra sidan. Vi måste än en gång vara [utelämnat ord].
Men hvilken union? Vi måste ha klart för oss att när vi gå till en sådan förhandling, vi
icke få göra det med den tanken, att vi skola sätta igenom vår önskan eller hvad vi afse
vara en [?]. Utan vi måste gå dertill med det fasta uppsåt att en ny union skall skapas att
pröfva allt utan fördom och söka åstadkomma något, som visserligen icke är det som vi
skulle önska men som dock lemnar realunionen i dess hufvudsak orubbad. Vårt pro-
gram är i hufvudsak gifvet: gemensamhet i förhållande till utrikes makter. Deraf följer
att vi icke kunna finna os i en personalunion, att vi icke äro villiga att låta unionen
öfvergå i ett förvarsförbund. Deraf följer vidare att vi icke kunna vara med om två utri-
kesministrar.

Kan nu något sådant realiseras? I det nuvarande uppbrusningens ögonblick helt visst
icke. Norge skall ha sin ”rätt” om det ock skall taga den. Men vid lugnare besinning
kan det dock hända. Huru skall denna framkallas?

Jag tror knappt att det är möjligt på annat sätt än att Norge sjelf får välja. Antingen en
realunion, med hvilken Sverige kan nöjas eller ingen union alls. På ett sådant program
skall norska folket gå till val och bestämma sitt eget öde. Unionen är till båda folkens
nytta och välfärd. Men det är Norge som dervid har det största intresset. Att mot Nor-
ges önskan upprätthålla unionen är icke öfverensstämmande med vårt intresse. Det är
en källa mer till svaghet än till styrka. Bättre då att skiljas – men i samdrägt och frid och
räkna att dessa gemensamma intressemåls tyngdkraft, som dock är starkare än papper
och akter, skall hålla oss tillsammans oaktadt vi gå hvar sin väg.

Att fortfarande processa på basis af gällande unionsurkunder, det är en unionslycka,
som jag tror att vi böra bespara både oss sjelfva och Norge. – Striden är olöslig, då ingen
domare finns, som kan slita den med dom som eger laga kraft. Vi måste slita den sjelfva
med vapen, med magt! Om vi också ville det, skulle deraf ngt godt komma?
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Christian Lundebergs handskrivna notater om sammanträden i 
hemliga utskottet

Originalet förvaras i Christian Lundebergs samling, F 970u, UUB.

 

Hemliga Utskottet 1905

Efter kronpr. regentens kallelse på befallning af Westring sammanträdde H.U. den 23
mars kl. 2 e.m. hos kronprinsen. Kronprinsen uppläste ett uttalande, påvisande den
nuv. hopplösa situationen, angaf den antagliga norska vägen efter sanktionsvägran, att
norska regeringen afgår, ingen ny kan bildas samt att stortinget tillsätter regering, hvar-
igenom unionskonungen sättes utanför räkningen. Hvad vill sålunda folket då göra?
3 vägar att beträda.
1o Personalunion, som leder till unionsupplösning, konungamakten kan ej vara med
om denna väg.
2o föra frågan in på bredare basis och hvaremot konung och Sverige (+) tidigare ej haft
något att invända. Skulle sådant ske, bör besked gifvas för afgörandet i Norge.
3o Unionsupplösning, hvartill dock konungamakten ej kan taga något initiativ.

 

Kronprinsen hemställde, om någon hade någon fråga att framställa.

C h r l g  när frågan kunde blifva akut i Norge, och om det brådskade med deputerades
svar. –

Svar Tidigare har ansetts, att Stortinget beslutar omkr. 15 April. Sednare notiser angifva
8 à 10 April ss. ej osannolikt.

G r i p e n s t e d t  uttalade inga erbjudande om underhandl. fr. svensk sida, ej heller
ang. unionsupplösning.

B l o m b e r g  huru ställa sig makterna?

Svar För grannlaga att i detta skede inlåta sig med frem. makter.

B a r n e k o w  Kronprinsen anmodade deputerade utse ordf. och lemnade derefter de-
put. Likaså stats– och utrikesministern, hvilka närvarit.
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Utsågos till ordf. Chrlg och till v. ordf. P. Pehrsson Törneryd. Såsom sekr. var för-
ordnad kabin. sekr. Trolle, såsom kanslist auktuarien Sandgren. Föredrogs ånyo kron-
prinsens 3ne punkter.

Bestämde nytt strde till fredagen 24 mars kl. 7 e.m. Sidorummen till särsk. U.
No 1. –

24 Mars

Samtl. 1a kens led. med undantag af Åkerhielm dinerade kl. 5 e.m. å Hotell du Nord.
Följdes Gripenstedt, Östberg och Chrlg derifrån och framkom dervid det uppslag, som
vid sammanträdet sednare gjordes af Östberg. – 

kl. 7 e.m.

alla närv. med und. afÅ.

Ordf. framhöll önskvärdheten af och att deputerades uppgift borde vara att så vidt möj-
ligt komma till ett samstämmande beslut. Derjemte att aftonens öfverläggning borde
vara att utbyta tankar till ledning för event. beslut, men ej att framlägga några positiva
förslag, hvilket deput. godkände. Föredrogos de tre punkterna.

1sta punkten

B a r n e k o w , P. P e h r s s o n , Ö s t b e r g  i ett längre föredrag, och 

M a l l m i n  uttalade att någon personalunion ej kunde ifrågakomma.

S t a a f f  ansåg personalunionen ingalunda önskvärd. Kunde ifrågasättas om samband
mellan dynastiska intressen voro till fördel, men dessa kunde ej uppväga källan till slit-
ningar. Stod derför f.ö. på samma ståndpunkt som föreg.

B r o o m é  valet kan stå emellan unionens bevarande och personalunion. Ej mogen
säga sista ordet.

A f z e l i u s , G r i p e n s t e d t  och C h r l g  mot personalunion.
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2dra frågan

B a r n e k o w  kronpr. såg ingen möjl. bibehålla unionen. – – Skall Sverige stillatigan-
de medge detta. Anser skäl Sverige talar. – Upptagande af underhandl. på bredare basis.
– – Ville nu ej definiera.

G r i p e n s t e d t  förstår ej hvartill underhandlingar skola tjena, kunna ej blifva färdiga
på 14 dagar. Ej skäl börja. Sväfvande hvad man vill. Böra upptagas ej fr. svensk utan
från norsk sida.

B a r n e k o w  bredare basis, förhandl. verkar godt för utl.

P. P e h r s s o n  Norge lyssnar ej. Dock betänka sig innan man förkastar tanken. Norr-
männen styrkas af uttalande i utlandet. – Sålunda ej underligt om tanken framkommer
fr. svensk sida. Mot lönlösheten kan sägas, att det ej skadar utan snarare godt, att ett sista
försök blifvet gjordt. Detta bör betänkas innan man afstår.

A f z e l i u s  Afgjordt att erbjudande resultatlöst. Föga tilltalande att spela för utlandet.
Viktigare synpunkt hvad att göra, om unionen brytes. Ej våld. Ej låta sig drifvas af
fremmande magter. Förhandlingsprogram. Ej framtvinga union, ej lägga om mot uni-
onsupplösning. Låta valen i Norge ske på erbjudande af ny basis.

Ö s t b e r g  Fråga om riktigt initiativ tages fr. svensk sida. Föga tillrådligt sådant sker fr.
riksdagen eller svenska statsrådet. Rättast regenten väcker förslag till båda statsråden.
Följdriktigt med anl. af svenska riksds många ggr uttalade mening. Välbetänkt om U.
ställer sig på tillrådande häraf till regenten. –

P. P e h r s s o n  ej förundran öfver icke sympati för underhandl. Påkostande göra
framställn. derom. Norge gör det ej. Skall sådant ske bör den göras i rätt tid. Öfverväga
om ej försök bör göras.

B l o m b e r g  alla förhandl. ha ledt till afslag. Är det rimligt Sverige vidtager åtgärder
för nya sådana, Omarbetning af grunder kan ske med ledning af Rs tidigare uttalanden.

A f z e l i u s

H e n r i c s s o n  Unionens bevarande är lifsfråga. Försök göras med nya förhandl. på
bredare basis. Och derför taga fasta derpå.

G r i p e n s t e d t

A f z e l i u s

M a l l m i n

B r o o m é
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C h r l g  ansåg tanken på inbjudan fr. kronpr. i samm. statsråd värd att öfverväga och
att intet hinder derför funnes i kronpr.s skrifvelse. Om utsigterna ringa dock ej alldeles
gifvet att försöket misslyckades.

Ordf. hade inhemtat stämningen ej för strde under helgdagarne. Staaff, att om ock så-
dant varit önskligt, det likväl ej vore lämpligt, då deput. ej vore fulltaliga. Nästa strde
bestämdes till måndagen den 28 kl. 7 e.m.

Efter strdt kollationerade Staaff och Chrlg de sista 2ne alternativen. I det 3dje afböjer
kronpr. konungamaktens medverkan till unionens upplösning. Hvilken blir då vägen
till förslag derom. – I det 2dra förutsättes att Sveriges riksd. ej har något emot förhandl.
men ej något om deras inledande hvilket sålunda kan ske fr. konungamakten.

25 Mars

G r i p e n s t e d t  besökte Chrlg och meddelade, att han möjl. skulle kunna vara med
på det Östbergska förslaget, men absolut mot, att Sverige på något sätt inbjöde till uni-
onsupplösning. – Ansåg ej nödigt, att den frågan upptages till besvarande, om man hål-
ler sig vid den 2dra. 

C h r l g  besökte P Pehrsson, som från början tänkt sig, att nya underhandlingar borde
inledas, men ej om så skulle fr. regenten, regeringen 1 riksd. – Erkännande faran af frå-
gans framförande i riksd., der i 2dra ken åtskilligt onyttigt kunde föreslås. – Insåg äfven
svårigheter för regeringen, så länge E.G. B. sitter der, och tycktes ej finna olämpligt re-
genten tog initiativet. fruktade rösträttsfrågans öde, om E.G. B. af en eller annan anl. af-
går under riksd. –

Heml. U. 27 mars 1905 kl. 3 e.m.

O r d f . hemställde om uppskjutande t.v. af 3de frågan, hvilket efter instämm. af Bar-
nekow godkändes. –

S t a a f f  U. ej fulltaligt, ej så stora skäl att yttra sig. Östbergs framställn. och vidare un-
derhandl. ge föga utsigter nå målet. – Sverige framträder ej. Initiativ från Rd. synes bäst.
– H.U. berättigadt att ge andra uppsl. än af regenten angifna. – Hvad hittills sagts från
svensk sida ej varit positivt. Egendoml. situation, om händelserna utveckla sig under
Sveriges fulla tystnad.
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B a r n e k o w  samma tankar ang. Rd. – men kunde vara med om Östbergs 1 Rd. – ?
för det sednare o. hvad som anses med bredare basis klargöras.

G r i p e n s t e d t  betviflade formuleradt förslag möjligt åstadkomma. –

Ö s t b e r g  form. försl. kan missförstås. Huru kan Rd. upptaga frågan. – Sverige bör ej
taga initiativ. –

B r o o m é  Om ngt skall verka, så är det ny underhandl. Nog om sådana erbjudas på
bas likställighet utåt. Hjelper ej sådant erbjudande hjelper ej annat. – Föreslå delegerade
fr. hvardera landet. Genaste vägen kronpr. gör det, men fruktar det ej har ngn betydel-
se. Framst. fr. Sverige är ej förnedring i den nuv. farliga situationen. – Förorda riksda-
gen.

A f z e l i u s  ingen underhandl. har effekt. Endast afsedd för utlandet. Kronpr. kan så-
lunda agera lika bra som Rd.

G r i p e n s t e d t  borde kronpr. sjelf få komma.

A f z e l i u s  2 vägar – pointera, då genom kronprinsen, söka effekt då genom Rd.

M a l l m i n  med om Östberg’s.

B l o m b e r g  fr. sv. sida ej annat än att regenten betonar önskligheten. program att
man pröfvar unionsförhållanden i hela dess omfattn., hvilket många ggr förut erbjudits,
samt på hvad sätt tillfredsställande för båda länderna. Likställighet. Ingen är beredd göra
ngt positiv erbjudande, och erbj. kunna ej formuleras. Tillråda regenten att han vid frå-
gornas behandl. betonar, att man kan vänta, att Sverige är beredt på att ingå förhandl.
på bred bas.

P. P e h r s s o n  Ej farligt öppna nya underhandl. och förordar sådana. Ej försumma
göra erbjudande, vill man en sak kan formen finnas.

B l o m b e r g

B a r n e k o w  göra erbjudande utöfver havd hittills gjorts, norska major. försl. i uni-
onskommittén.

C h r l g  framhöll detta omöjligt, svårigheten af initiativ fr. Rd., omöjligheten i att
framkomma med formulerade förslag; inbjudning genom krpr. lämpligast.

B r o o m é  Ej några detaljer för underhandl. – programmet lemnas öppet för regering-
en och kan ej angifvas fr. riksd.
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S t a a f f  Motion kan framläggas i rd. – förh. på generell basis. – Har man sannolikhe-
ten för erbjudandets emottag. – I motiv. af en motion skäl inrycka sina synpunkt. – Äf-
ven angifver hvad som kan följa, om unionen upplöses. I Norge tros på
försvarsförbund. I Sverige tänker ingen på sådant. – Vid förhandl. tanken bör upptaga
frågan om upplösn.

G r i p e n s t e d t

P. P e h r s s o n  – vid underhandlingar upptaga hela programmet. Nya moderna be-
stämmelser. Ej försvarsförbund.

S t a a f f

B a r n e k o w  grunderna i kronprinsens skrifvelse godkänner ej Norge som bas för
underhandl.

H e n r i c s s o n  för underhandl. Ej särsk. villkor utan på bred basis.

A f z e l i u s . Personalunion och försvarsförb. bortelimineras.

Ö s t b e r g  riskerna för Norge klarställas. – Vi vilja ej försvara Norge.

H e n r i c s s o n  lyckligt om Norge på lämpligt sätt tages ur villfarelsen en union med
endast försvarsförbund. – tror på lyckligt result. af förhandl.

28 mars kl. 3 e.m.

Herr Trygger inträdde efter Frih. Åkerhielm och aflade tysthetslöfte. –

B a r n e k o w  ansåg man borde bestämma sig för, om regenten 1 riksdagen skulle
proponera förhandlingen.

C h r l g

A f z e l i u s  allm. uttalande fr. rd. svårt att formulera. Event. kan regenten föreslå Rd.
att yttra sig.

S t a a f f  Huru skall understödet från Rd. vinnas. Huru formulera med upplösningsfrå-
gan, som Afzelius satt i sammh. med frågan om upplösning.

A f z e l i u s  ej göra framst. fr. Rd. om ej utsigt att lyckas. – Form. fr. konungen.

T r y g g e r  legat för honom ej inbjuda till allvarl. förhandl., ty svaret är gifvet. Om in-
bjud. afvisas, förslås unionsupplösning, konung och Rd. enat sig. Uppskjuta framställ-
ning till efter strt. beslut.
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A f z e l i u s  ej inbjuda till unionsupplösning. Ej praktiskt vänta.

G r i p e n s t e d t

B a r n e k o w

B l o m b e r g  

T r y g g e r  ej gerna vara med om inbjudn., som han tror blifver förkastad. Ej säker
prov. regering bildas. Om så, ber man den återgå till lagliga förhållanden för under-
handl. om nya unionsbestämm. eller upplösning.

C h r l g

S t a a f f  Ibsens upplösningsanbud. – Tveksam om kronpr. pers. framträdande, om råd
till kronpr. att på eget ansvar taga initiativ. De facto ovilja mot sv. regeringen, små ut-
sigter vinna terräng. måste sålunda konstateras. – I så fall bättre Rd. framträder, men
programmet bör ej preciseras. I uppslaget inlägges en del synpunkter att båda länderna
hvar för sig må utan bibehållande af dogmatiska grunder gå till förhandl. – Ej vidare i
programmet. – Det kan bli motion vår bön förutan.

G r i p e n s t e d t  ej kasta ansvaret på Sverige.

Ö s t b e r g  skapa brygga för norrmännen.

Barnekow

Trygger

B r o o m é  ej detaljer i förslaget.

B l o m b e r g  unionsförhållanden i sin helhet.

P. P e h r s s o n  sympati för underh. än en gång, Norrmännen böra känna det oskäliga
ansvaret de påtaga sig. Våra inbj. och förhandlar kunna ej ledas så illa att vi nödgas un-
derhandla om upplösn. – Derest underh. stranda, står union qvar. – Ett Rds uttalande
visserl. större betydelse, men svårigheterna en del prat, svårt för enighet, tiden för kort.
– Ej ge sig in i detaljerna. Underhandlaren få uppsatta punkterna.

M a l l m i n  underhand. önskas

P. P e h r s s o n  ny union.
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1905 mars 31

Kronprinsen uppkallade Chrlg till besök, som aflades kl. ½ 11 f.m. – Dervid meddela-
des att norska statsrådsafd. rest till Christiania och att afgörande i Norge kunde väntas
tidigare, hvadan önskvärdt H.U. snarl. komme med sitt uttalande. Chrlg redogjorde för
stämningen i H.U. – Förmodade H.U. skulle enas om hemställan att Kr. Reg. i samm.
Statsr. inbjöde till förhandl. på bred basis utan angifvande af detaljer. Påvisades äfven
omöjligheten af att få 1sta ken att inbjuda till förhandl. (Marginalanteckning utan sär-
skild hänvisning. Bör sannolikt följa närmast efter nästa mening./A.Wd) Kronpr. syntes
helst önskat att Rd. tagit initiativet, hvaremot påvisades riskabla konsequencer i långt
gående uppslag fr. 2dra kens sida. Likaledes att tillrådande af mera bestämda konturer
skulle från början framkalla afvisande fr. norsk sida. Kronpr. tveksam, om ej mera posi-
tiva erbjudanden borde ske, men intog härutinnan ej bestämd ståndpunkt. – (På tal om
hindret Boström för förhandl. framhöll han, att det vore likgiltigt, hvilken svensk reg.,
som sutte vid styret).

Kl. 11.15 f.m.

sammanträdde H.U. – Chrlg meddelade att med anl. norska st. r. afd. hemresa önsk-
värdt att arbetet påskyndades. – Staaff meddelade att han kommunicerat sig med en vän
i Norge, hvilken angifvit, att frågan sannolikt ej förelades stortinget före påsk.

Chrlg hemställde, om H.U. efter de preliminära öfverläggningar, som egt rum vore
beredt gå till provisoriska beslut, som bejakades. Beslöt H.U. borteliminera personal-
union och försvarsförbund.

3dje punkten unionsuppl

T r y g g e r  ej tillstyrka unionsupplösn. direkt och indirekt. Sålunda ej upptaga den
frågan i förhandl. – Den frågan bör komma sedan allt annat fåfängt. Vi hålla på unionen
till dess Norge klarerat ut saken.

H e n r i c s s o n  förhandl. på bred basis. Unionen en lifsfråga. Då norrmännen kom-
mit till lugnare uppfattn., så erkänna de nog detta. Delar ej misströstan om förhand.es
tillbakavisande. Underhandl. på bred bas om unionsfrågan i hela dess omfattning med
full likställighet och gemensamhet i utrikes. och diplom. ärenden. Leder ej förhandl. till
resultat, framställer sig frågan om unionens upplösning. Ej viss om detta nu bör uttalas.
Ej återgå till status quo.
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B l o m b e r g  förhandl. unionsfrågan i dess helhet på unionens grund. Enhet, som
utesluter pers. union, men enhet i utrikesärendenas ledning. Blir faktum, att norrmän-
nen vilja bryta, så får förhandlas om sättet derför. 

G r i p e n s t e d t  ej nämna om unionsupplösn. i underhandl. Projekteradt erbjudande
om unionsupplösn. antages.

H e n r i c s s o n  vid framställn. om förhandl. böra ej några detaljer upptagas, kunna
lätt missförstås. Underhandl. i vidsträcktaste bemärkelse. Erbjudande bör ske af kronpr.
reg., men ett godt stöd vore ju, om det åtföljdes af ett riksdagsuttalande.

Ö s t b e r g  Ej välbetänkt uttala att träda i förhandl. om unionsupplösn.; o kronpr. ej
tala derom. Ej heller Rd. Ej vidtaga ngt steg, som kastar ansvaret på Sverige. Hvarje
förslag bör komma från norsk sida.

B a r n e k o w

T r y g g e r  skärpte ytterl. att i anbudet om underhandl. ej intaga frågan om upplösn.

Afzelius har ej velat sätta upplösn. ss. altern. Ge tillkänna, att vi icke äro förhindrade
ingå i förhandl om upplösn., bör ej ske.

S t a a f f  saken beklaglig. Unionsupplösn. bör tagas i allvarl. öfverväg. – Oklokt ej för-
söka stärka förhandl. genom att uppställa altern. upplösn. Uttala att det ej är Sveriges
mening att med tvång mot folkopinionen i Norge fasthålla unionen. Ett sådant uttalan-
de borde ske från Riksd. – vi 12 män kunna ej göra det. Om det skall ske, så bör det
vara landet ej regenten. – Omkonstruktion af svenska regeringen bör ske, eljest allt
skenanbud, konsul. förhandl. ej förts såsom sig bort fr. sv. sida. Ej skulle de hafva förts
på sådant sätt med de stora staterna.

M a l l m i n  likheten sträcker sig till gemens. utrikesminister.

T r y g g e r

G r i p e n s t e d t

S t a a f f

P. P e h r s o n  ej börja nu tala om unionsupplösn. Men hvad vill man uttala sig om.
Om det blir skilsmessa ställer det ena eller andra förfaringssättet nu bättre, om vi under-
handla derom eller om norrmännen bryta sig ut. På svaret härå beror, om spörsmålet
unionsupplösn. bör tagas med.

S t a a f f  sammanbinda förhandl. uppslaget med ett uttalande, att man ej fasthåller vid
unionen. tror ej på norrmännens fiendskap mot unionen. En betydande del af Norge
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hyser en bestämd önskan om dess bevarande. Detta o Sveriges obenägenhet för perso-
nalunion medverka till att spörsmålet unionsupplösn. bör intagas i förhandl. Detta är en
styrka. – Hvad skall ett förhandl. uppslag eljest verka.

B l o m b e r g  sedan Norge faktiskt upplöst unionen har Sverige ej ansvar för framti-
den.

C h r l g  framhöll faran af Staaffs altern.

A f z e l i u s  ej inbjuda på event. unionsupplösn. i förhandl. men på verklig union.

B r o o m é  uttala sig men ej underhandla om unionsupplösning; förorda underteckn.
men derjemte, om de ej lyckas äfven underh. om unionens upplösning. Nyttigt tryck.

H e n r i c s s o n  Ej beredda att nu svara kronprinsen hvad att göra, om underhandl.
stranda.

B a r n e k o w

S t a a f f  Hvarföre ej upptaga frågan nu, om unionen i alla fall förr eller sednare brister.

v. T a l m a n  kunde inskränka sig till instämmande i Chrlg’s yttrande. Likställigheten
så långt möjligt, bestående med omdaning af unionen.

Efter slutad öfverläggn. beslöts att ej tillstyrka upptagande af upplösning i förhandl. pro-
grammet. 

Underhandlingar

T r y g g e r  ny med derom.

B l o m b e r g  likaså.

v. T a l m a n  d:o

G r i p e n s t e d t  med derom med förbehåll ense om sättet för underhandl. inledande.

Beslöts förorda förhandl. inledande. Sättet derför genom kronprinsen reg.en I, eller ge-
nom Rd II.

T r y g g e r  I ej från Rd., men huru bred basis? Om norm. ej vilja gå med, så bör ba-
sen ej vara bred. Inbjudning utan program kan vara liktydigt med tillmötesgående om 2
utrikesministrar. Absolut likställighet, ej personalunion, ej utrikesstyrelsen splittrad. – –

G r i p e n s t e d t  I.

B l o m b e r g  I.
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Ö s t b e r g  I. I erbjudandet önskan, att förhandl. må ske på bas af gemensam utrikes-
minister. Detta är sjelfva hufvudpunkten.

A f z e l i u s  I.

H e n r i c s s o n  I. Unionsfrågan i hela dess vidd. Gemensamhet i utrikesstyrelsen. Ej
åberopa sig på, hvad som förut passerat.

B a r n e k o w  I.

M a l l m i n  I.

S t a a f f  föreg. ståndpunkten ej ovillkorl. uppehållas.

T r y g g e r  klart och tydligt besked från början.

P. P e h r s o n  I. Många vägar att gå. Ej stöta bort norrm. men ej heller allt för sväf-
vande.

S t a a f f  om H.U. skulle välja II borde H.U. vara enigt, hvilket ej är möjligt. men
H.U. borde framhålla att villkoret för en möjlig förhandl. är, att Boström ej blir qvarsit-
tande.

B l o m b e r g  Vi kunna ej gå in på att karaktären af vårt statslif blir beroende af Nor-
ge.

T r y g g e r  I Norge tar man vid val af ministären ej hänsyn till oss.

B a r n e k o w

S t a a f f  ej meningen uttala något misstroendevotum, men att förslag till Norge ej har
någon utsigt att lyckas utan personaländring i regeringen.

C h r l g  fann det utom H.Us befogenhet att yttra sig härom, ej rätt att ingripa i ko-
nungens rättigheter att sjelf välja ministrar, ej heller att uttala sig om deras lämplighet.

G r i p e n s t e d t

S t a a f f

T r y g g e r

A f z e l i u s

G r i p e n s t e d t

v . T a l m a n  fann Staaffs uppslag begripligt men ej lämpligt.

A f z e l i u s
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S t a a f f

Efter slutad öfverläggn. afslogs Staaffs förslag ang. omkonstruktion.

O r d f . framhöll att Hrr Staaff och Broomé framfört altern. II endast under förutsättn.
att vägar kunde utfinnas till Rd., som dock ej skett , samt att de vid detta förhållandet ej
önskade prop. på sin mening, hvilket af dem godkändes. – –

Beslöts derefter altern. I. Uppdrogs åt Trygger och Chrlg samt P. Pehrson och Staaff att
upprätta förslag till formul. af I.

Åtskildes H.U. kl. 2.15 e.m.

Kl. 3.15 sammanträdde ofvann. 4. – grunden för förslaget dryftades. Gemensamhet i ut-
rikesärendenas vård och behandl. Ej pers. union, ej försvarsförb. Uppdrogs åt Trygger o
Staaff att formulera. Kl. ½ 5 sammanträdde ånyo de 4 och upplästes 2dra altern., som
skulle föreläggas morgondagens plenum. – Kabinettssekr. skulle uppsätta förslag till ytt-
rande.

T r y g g e r , P. P e h r s o n , T r y g g e r , B a r n e k o w , B l o m b e r g , T r y g -
g e r , P. P e h r s o n , M a l l m i n , H e n r i c s s o n  
A f z e l i u s  

Fastslogs Alt. No I men anmälde hrr Staaff och Broomé en afvikande mening, hvaruti
instämde Barnekow och Henricsson.

[Det finns ytterligare en version av Christian Lundebergs handskrivna notater. Den
börjar först med ”1905 mars 31” och är indentisk med den tidigare ända fram till ”Åt-
skildes H.U. kl. 2.15 e.m.” men sen blir den annorlunda. Denna version återges här
från ”Åtskildes H.U. kl. 2.15 e.m.”]

Åtskildes H.U. kl. 2.15 e.m.

Kl. 3.15 sammanträdde ofvann. 4. – grunden för förslaget dryftades. Gemensamhet i ut-
rikesärendenas vård och behandl. Ej pers. union, ej försvarsförb. Uppdrogs åt Trygger o
Staaff att formulera. Kl. ½ 5 sammanträdde ånyo de 4 och upplästes 2dra altern., som
skulle föreläggas morgondagens plenum. – Kabinettssekr. skulle uppsätta förslag till ytt-
rande.
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31 mars 1905

sammanträdde H.U. kl. 3 e.m. Altern. I (Tryggers) Alt II (Staaffs) P.P e h r s o n ,
B l o m b e r g , Ö s t b e r g , B a r n e k o w , H e n r i c s o n , P. P e h r s o n ,
B l o m b e r g , T r y g g e r , A f z e l i u s , P. P e h r s o n , B l o m b e r g , Ö s t -
b e r g , S t a a f f  affattas i en form, som anger bestämd underhandlingsvänlighet. N:o I
ansluter sig till den svenska tidigare ståndpunkten; N:o 2 endast kärnan. Tror man ej på
framgången, så har skillnaden ej någon betydelse. Tror man på motsatsen, så bör in-
bjudningen ställas ss No 2.

T r y g g e r  No 1 klarare, går mera rätt på saken. No 2 oklart. No 1 fri förhandl. på
likställighetens grund. Under no 2 antager man något ligga under, som vi ej kunna ac-
ceptera. Sålunda utrikespolitikens enhetlighet i krig o fred o gemensam konung.

B a r n e k o w  No 1 litet torrt. Uteslutande på gamla svenska ståndpunkten. Inneslutes
deruti konsulatsfrågan? Ej alldeles obenägen för No 2.

B l o m b e r g . Bestämdt angifvande fri underhandl. men uppehållande af gemensam
utrikesmin. Enda ståndpunkt som kallas svensk.

B r o o m é  lutar åt No 2.

G r i p e n s t e d t , M a l l m i n  No 1.

Henricsson No 2.

Ö s t b e r g  anser No 2 innebära ovisshet. Det går ej uppdela utrikesärendena i 2 klara.

M a l l m i n , B a r n e k o w ,
A f z e l i u s  No 1.

T r y g g e r , P. P e h r s o n , T r y g g e r , B a r n e k o w , B l o m b e r g , T r y g -
g e r , P. P e h r s o n , M a l l m i n , H e n r i c s s o n  
A f z e l i u s  

Fastslogs Alt. No I men anmälde hrr Staaff och Broomé en afvikande mening, hvaruti
instämde Barnekow och Henricsson.
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Den 1 April

i kammaren. – – 

Långt samtal med E.G. Boström, som äfven var emot initiativ från Rd., feck på begäran
meddelande om de mot honom gjorda angreppen och försvaret för honom. – – 

Kammarh. Trolle en längre seance i talmansrummet. 

Flere sammanträffande med P. Pehrson och ett med honom och Henricsson, som hade
ett ändringsförslag afseende borttagande ur Staaffs af ”som efter noggrann pröfning fin-
nes oundgänglig för bevarande af utrikespolitikens enhetlighet” men med tillägg af
”politiska” utrikesärendenas” således ”utrikespolitiska ärendens”. Ansåg ”handhafvan-
de” kunde missförstås.

Under aftonplenum uppgjorde P.Pehrson och Chrlg medlingsförsl. med Tryggers
förslag som ingress och sista delen af Staaffs ang. ”icke ensidigt fasthållande” såsom slut-
mening. – –

B l o m b e r g  och Ö s t b e r g  med derom o förbättrade Blomberg formen. – –

2 April 1905

Telefonerade med P.Pehrson, som ansåg det ej omöjligt att vinna icke allenast Barne-
kow utan äfven Henricsson, kanske äfven de öfriga för det nya förslaget.

Blomberg inhemtade Trygger tillslutningen till förändringen, tillägget, och gåfvo
äfven Gripenstedt o Afzelius tillslutning dertill.

3 April 1905

Kab. sekr. Trolle meddelade Staaffs reserv. o aktuarien Sandgrens uppgift om Henrics-
sons villrådighet lördags aftonen (1 April). – – Besökte P.Pehrsson, som var säker på
Barnekow och hoppades på Henricsson.

Sammtr. kl. 1 e.m.

Föredrog Staaff sin reserv. hvartill slöto sig Broomé o. Henricsson. – – Barnekow likaså
med undantag af uttalandet ang. sanktion. Samtliga dessa 4 underskrefvo /för säkerhets
skuld/ genast reservationen. P.Pehrsson föreslog tillägget, hvarav Blomberg, Trygger,
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Afzelius, Mallmin, Östberg, Chrlg förklarade sig kunna vara med om större majoritet
vunnes, hvilket dock ej lyckades. Samtliga undertecknade majoritetens förslag, de 4
sistnämnda med åberopande af sitt särskilda yrkande.

Kl. 2.15 e.m. hos kronpr.

i närvaro af stats– och utrikesministrarne.

C h r l g  föredrog majoriteten.

S t a a f f  minoritetens förslag.

K r o n p r i n s e n  beklagade att enighet ej vunnits men dock en tillfredsst. med, då
alla samlats om fri förhandl. på likställighets grund. Hade gerna sett att Rd tagit initiati-
vet och förbehöll sig att kunna handla efter egen uppfattning.

B o s t r ö m  frågade hvad Staaff menade med utrikespolitiska ärenden, hvarpå denne
svarade att bestämda gränser borde utstakas.

K r o n p r i n s e n  sporde om talet om en motion ang. unionskansler, och om det
vore skäl för H.U. att upptaga den frågan, den afböjdes af C h r l g  och A f z e l i u s .
Meningen unionskansler o 1 utrikesmin. för hvardera landet. Skön historia. – – /Herr
Hedlund i 2dra ken lärer vara den drifvande kraften/.

B a r n e k o w  antog, att den skulle hafva stor tillslutning i 2dra ken.

K r o n p r i n s e n  angaf att H.U. skulle fortfarande fungera. 

Sammanträdet slutade strax före 4 e.m. – – 

Efter med Blomberg /Weinberg/ sednare Östberg / med son / intagen middag i Rd-
huset, samtal i talmansrummet med P.Pehrsson för att tacka honom för det goda samar-
betet. Ledsen öfver Barnekow o Henricsson, men tillsluten sin intagna ståndpunkt.

Resonerade om hvad efter om E.G. B. afgår. P. Pehrssons uppslag om efterträdare,
som sades hafva sympati äfven hos ledande män inom samlingspartiet, motsades på det
bestämdaste.
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Christian Lundeberg: andra handlingar rörande särskilda 
deputerade

I samma kuvert som de små annotationsböckerna från hemliga utskottet 1905 ligger fem (5) st.
folioark med olika förslag till inbjudan till förhandling i unionsfrågan jämte kallelse till Lundeberg
i egenskap av medlem i H.U. att infinna sig på slottet den 23/3 1905. Förvaras i Lundebergs
samling, F 940u, UUB i ett kuvert med påskriften ”Hemliga utskottet 1905”.

 

Till vice talmannen i Riksdagens Första Kammare, bruksägaren 
m.m. Ch. Lundeberg.

På befallning af Hans Kungl. Höghet Kronsprinsen–Regenten får jag härmed äran kalla
Eder, såsom, enligt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen, utsedd särskild
deputerad, att infinna Eder i Hans Kungl. Höghet Kronprinsens våning torsdagen den
23 innevarande månad klockan 2 e.m. Stockholm den 22 mars 1905.

Er. Gust. Boström.

[Nedanstående förslag till uttalande finnes i två likalydande utskrifter, av vilka den ena,
i blyerts, med Lbgs stil]

Att E.K.H. i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till vänskaplig och fri förhand-
ling angående förändrade unionella bestämmelser på grundval av full likställighet mellan
de bägge rikena och utan annan begränsning, än att gemensamheten i fråga om utrikes-
ärendenas handhafvande och vård upprätthålles, hvilken förhandling må hafva till syfte
att utan ensidigt fasthållande vid förut intagna ståndpunkter söka finna en utväg till frå-
gans lösning på ett för båda länderna tillfredsställande sätt. 

[De tre övriga förslagen till uttalande är i stort sett likalydande, endast språkliga avvikel-
ser på vissa punkter. Av förslagen är två utskrivna i maskinskrift, och ett i blyertsskrift
med Lundebergs handstil].
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Karl Staaff, två utkast, handskrivna i klartext, till yttrande e.d. i 
särskilda deputerade i mars–april 1905

Karl Staaffs utkast till reservation i särskilda deputerade (hemliga utskottet) i april 1905. Detta
utkast finns i två versioner (2 blad).

Originalet finns i Karl Staaffs samling, 952:13 Fol. Unionskrisen 1905, Carolina Rediviva.

 

Strandvägen 45
[stenografiska tecken:]

E. K. H!
Ehuru vi väl skulle kunnat instämma i åtskilligt af hvad som yttrats i utskottsmajorite-
tens utlåtande, hafva vi, då vi likväl ansett att utlåtandet i flera punkter skilja oss från
dess mening bort erhålla en annan affattning än det nu fått[,] funnit lämpligast att för vår
del afgifva ett särskildt svar å den framställning, som utskottet från E. K. H. fått mottaga.

Härvid vilja vi till en början kraftigt lifligt betona kraftigt betona vår anslutning till
de i E. K. H:s framställning uttalade farhågor för Sveriges framtid i händelse unionen
mellan de Förenade Rikena skulle brista.

Unionens värde för Sverige synes oss kunna bedömas ur tre hufvudsynpunkter. Den
gifver för det första trygghet mot en lång landgräns, på hvars andra sida Sverige i hän-
delse af skilsmässa icke alltid med säkerhet kunde påräkna att finna en vän. Den ökar
vidare positivt vår materiela stridskraft genom gemensamheten i försvar. Den höjer slut-
ligen rikets prestige inom det europeiska statssystemet i en grad som med säkerhet
säkert motsvarar och kanske öfverstiger ökningen i materiel försvarskraft.

Alla dessa fördelar äro af utomordentlig Ur alla dessa synpunkter äro Sveriges fördelar
af unionen utomordentligt stora och särskildt ur den första är [oläsligt genomstruket
ord] framstår unionens värde såsom nära nog sådant att det ej kan öfverskattas.

För dem, som hafva en sådan uppfattning om unionens betydelse[,] innebär tydligen
det närvarande sakläget de allra allvarligaste anledningar till bekymmer.

Äfven i det nuvarande läget skulle dock utsigterna tett sig långt mindre mörka, derest
det norska stortingets beslut i konsulatfrågan kunnat erhålla sanktion i norskt statsråd.
Ty i sådant fall händelse därigenom hade rådrum vunnits och då i allt fall förhandlingar
rörande afveckling af gemensamheten samt utverkande af exequatur åt de norska sär-
konsulerna måst ega rum hade tillfälle då helt naturligt [oläsligt genomstruket ord] upp-
stått att antingen i vänskapliga former angifva de betingelser under hvilka Sveriges
villiga medverkan till den nya ordningen kunde ernås eller ock söka leda frågan in på

[Version 1]
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andra banor. Men den af E. K. H. till utskottet öfverlemnade framställning lär ej kunna
tolkas annorlunda än så att sanktion kommer att vägras.

Af en sådan åtgärd kunna utom den indre följd förändring i fråga om regeringen i
Norge som E. K. H. påvisat såsom sannolik jämväl andra [oläsligt genomstruket ord]
beklagliga följder uppkomma.

Genom en sanktionsvägran skall det norska folkets ovilja mot Sverige stegras till det
yttersta. Ty det är gifvet att den ska uppfattas såsom föranledd af hänsyn till svensk upp-
fattning åskådning – ja kanske till och med såsom framkallad af svenska mäns råd. En
sådan uppfattning – i och för sig rätt naturlig – blifver det framstår ännu mera såsom
sådan, om man erinrar sig att svenska män tillförene gifvit råd i ärenden, hvilka i Norge
ansetts såsom rent norska.

Ej heller bör fördöljas, att en vägran af sanktion på konsulatbeslutet lärer kunna verka
ofördelaktigt för Sverige i den utländska opinionen. Ty om det ock är sannt, att unions-
dokumenten i åtskilliga punkter erbjuder möjlighet till flere olika tolkningar[,] så bör
kan dock åsigten om Norges rätt att uppsäga gemensamheten i konsulatväsendet och
upprätta eget konsulatväsen mycket starka skäl för sig åter stödja sig på betydande auk-
toriteter. Och opinionen i konstitutionellt styrda och om sin egen nationela självstän-
dighet ömtåliga länder torde lätteligen fatta utslaget att förevara för den mening, som
anser folkets vilja böra vara bestämmande i en sak, hvilken af detsamma uppfattas såsom
något, hvarmed den nationela självständigheten står eller faller.

Med denna åsigt om konsekvenserna af en sanktionsvägran – konsekvenser af hvilka
den första är ovillkorlig och den senare åtminstone ganska möjlig – måste vi finna det så
mycket angelägnare att något göres för att bringa hela unionsfrågan ut på ett annat plan.

Detta kan ej ske på annat sätt än genom ett nytt uppslag till förhandling på bred bas.
Utsigten för att ett sådant uppslag skulle medföra något resultat betecknas i E. K. H:s
framställning såsom högeligen ringa mer än tvifvelaktig. Denna åsigt torde samman-
hänga torde hvida skilja sig ej blott på betraktelsen af sakläget för närvarande utan äfven
på E. K. H:s tillkännagifna uppfattning om den i Norge sedan länge rådande stäm-
ningen med afseende å unionen.

Emellertid hafva vi i sistnämnda punkt en något ljusare syn på tingen. Efter vår
mening finnes eller har åtminstone före konsulatförhandlingarnes strandande inom
breda lager af Norges befolkning funnits en ganska stark öfvertygelse om unionens nöd-
vändighet för de båda folken. Och vi tro att äfven under nuvarande upprörda förhållan-
den unionen ingalunda måste anses dödsdömd i nästan hvarje norrmans sinne.

Vi hålla nemligen före, att de norska själfständighetssträfvanden, hvilka tid efter
annan framträtt och i vissa punkter blifvit förverkligade alldeles ej kunna betecknas
såsom framgångna ur en enhetlig och målmedveten tendens till unionens gradvisa för-
svagande och slutliga upplösning. Hos en del af dem, som leda eller anslutit sig till dessa
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sträfvanden[,] har utan tvifvel funnits en sådan tendens. Men hos en annan del af dem,
som understöder samma sträfvanden, har tanken helt visst uteslutande varit fäst vid själf-
ständighetens förverkligande inom unionen. 

Att förhållandena efter de senaste händelserna afsevärdt förändrats kan vara ganska
antagligt. Nu har helt säkert ett stort antal af dem, hos hvilka upplösningstanken till-
förene ej vunnit insteg, under det våldsamma trycket af den allmänna besvikenheten
öfver konsulatförhandlingarnes misslyckande begynt släppa hoppet om unionens fören-
lighet med det nationela själfständighetskrafvet. Men det lärer vara möjligt att på för-
hand beräkna, huru stor den latenta kraften hos unionsvänligheten dock ännu kan vara
i Norge.

Vi hafva tillåtit oss framföra dessa reflexioner för att vår åsigt om själfva förhandlings-
uppslagets beskaffenhet måtte framstå fullt motiverad. Denna åsigt är att hoppet om
framgång ingalunda bör på förhand uppgifvas utan att uppslaget bör vara afse att verkli-
gen leda till förhandling – ej blott att möjligen förskaffa Sverige en fördelaktigare ställ-
ning i den utländska opinionen.

Hvad bör då detta uppslag närmare besedt innebära? Här må vara platsen att äfven för
vår del afgifva yttrande på sätt utskottets majoritet gjort om två olika särskilda former
för samband mellan de båda folken, hvilka i den norska opinionen tillvunnit sig ganska
stor sympati. Dessa former äro dels en ren personalunion dels ett försvarsförbund.

En ren personalunion anse vi alldeles icke önskvärd. Jämföres en sådan förbindelse
med det tillstånd som uppkommer genom fullständig skilsmässa så torde dess fördelar
befinnas obetydliga, hvaremot dess nackdelar olägenheter äro högst afsevärda. Till de
förra kan räknas dels en viss trygghet mot eventuella norsk-dynastiska förbindelser med
utlandet[,] dels en viss garanti mot att de två länderna skulle kunna råka i krigiska kon-
flikter med hvarandra[,] dels måhända bibehållande till en viss grad af den yttre prestige
som den nuvarande föreningen gifver. Men dessa möjliga fördelar motvägas nästan helt
och hållet af den mycket stora sannolikhet till inbördes slitningar, som en personalunion
skulle medföra. Att E. K. H. betecknat en dylik förening såsom icke acceptabel ur kon-
ungamaktens synpunkt hafva vi ock nogsamt bemärkt.

Ett försvarsförbund åter skulle ju i själfva verket innebära realiserandet till dess
yttersta konsekvenser af just den ordning, som från svensk sida anses förkastlig, nemli-
gen en gemensamhet mellan folken i afseende å krig och fred utan behörigt samband i
den politik, hvaraf krig eller fred kan bero.

Att det ifrågasatta uppslaget till förhandling icke bör göras så, att förhandlingen skulle
kunna inrymma vare sig personalunion eller försvarsförbund anse vi således gifvet.

Innan vi öfvergå till en positiv utveckling av hvad vi anse det efter vår mening bör
innebära, skola vi emellertid tillåta att upptaga en annan fråga, som inom utskottet ställts
i ett visst samband med förhandlingsspörsmålet.
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E. K. H. har vidare framställt till kommit utskottets öfvervägande, huruvida det icke
kunde vara klokt och värdigt[,] sedan man fått fullt konstateradt att alla vägar för ett
vidare samlif äro stängda, att Sverige själft föresloge en skilsmässa i godo.

Denna möjlighet har underkastat det alvarligaste öfvervägande Utskottet har afstyrkt
funnit sig böra afstyrka ett sådant steg hufvudsakligen därför att Sverige ej borde taga
någon del af ansvaret för en brytning av unionen.

Detta skäl synes mig inte oss hållbart, det kan nemligen ingalunda med någon rätt
kallas derest den i Eders K E. K. H:s framställning inneburne tanken verkligen skulle
utföras medelst ett från Sverige framburet förslag till skilsmässa. Men det synes mig oss
icke hållbart derest tanken modifieras till att allenast är föranleda ett uttalande från Sve-
riges sida af innehåll att vårt land icke för sin del skulle vilja under åberopande af riksak-
tens bestämmelser upprätthålla en union som af en öfvervägandeväldigande stor
folkmening i Norge betraktades såsom ett hinder för detta lands lycka och trefnad.
[Oläsbart genomstruket ord] skulle Ett sådant uttalande skulle efter min vår mening stå
i god samklang [oläsbart överstruket ord] med den så vidt jag vi kunnat finna i Sverige
enhälliga meningen att unionen i intet fall bör upprätthållas med vapenmakt utan äfven
med den upphöjda riktning i [två oläsbara överstrukna ord] hvilken hyller aktning för
principen om folkens själfbestämningsrätt sådan ser ett vida större.

[Två oläsliga genomstrukna ord] Och det svenska folket skulle genom ett sådant steg
icke förlora i aktning hos dem, hvilkas aktning är värd att eftersträvas.

Emellertid måste efter mitt något[??]

Skulle nu ett Inom utskottet har emellertid uppstått frågan, huruvida ej derest ett utta-
lande af antydd art skulle göras det snarare borde göras föredras i samband med ett för-
handlingsuppslag att först vid den tidpunkt som i E KH´s framställning angifvits sedan
man fått fullt konstateradt att alla vägar för ett vidare samlif äro stängda. Härpå skall sko-
la jag vi för närvarande ej vilja inlåta mig oss. då jag [tre ord oläsbara]. Jag har Vi hafva
nämligen inom utskottet bestämdt förfäktat den meningen, att ett uttalande, [två oläs-
bara genomstrukna ord] innebärande möjligheten af unionsupplösning, under inga för-
hållanden borde göras annat än från Riksdagens sida. Och då denna mening ju står i
den fullaste överensstämmelse med hvad E. K. H. själf yttrat om konungamaktens ställ-
ning i detta afseende, torde i fråga om förevarande punkt ej annat behöfva från min vår
sida sägas än att vi erkänsamt till fortfarande öfvervägande fasthåller det den tanke, som
E. K. H. framställt och särskildt den betydelsefulla förklaring, hvaraf den åtföljts nemli-
gen att från konungamaktens sida icke förefinnes hinder för ett steg i nu omhandlad
riktning.
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Beträffande nu den uppstå den närmare beskaffenheten af det förhandlingsuppslag
som vi sålunda vilja förorda ansluta vi oss till utskottets majoritet därvid att det bör afse
en fri vänskaplig och fri förhandling men skilja oss från densamma därutinnan att vi
anser önskevärt att med ändamål syfte att åvägabringa full likställighet mellan folken.
Men vi vilja önska att förhandlingen icke blott skall kallas fri utan verkligen vara fri.
Detta anse befara vi att majoriteten i viss mån uteslutit genom att förbinda förhand-
lingen med en begränsning hvilken otvetydigt pekar på det svenska s. k. svenska pro-
grammet med gemensam utrikesminister i hittills fastslagen form såsom den absolut
enda möjligheten utvägen möjligheten till unionsfrågans lösning. Vi för vår del anse
åter att ur detta svenska program bör [två oläsliga ord] ett uttagas uttagas den kärna som
verkligen hvilken [två oläsliga genomstrukna ord] hvilket icke kan eftergifvas uttagas
och framställas själfva dess innersta grundtanke. Och Denna grundtanke är efter vår
åsigt icke att alla utrikes ärender böra höra under gemensam vård, utan den är att all utri-
kespolitik bör vara gemensam. Kan detta mål realiseras genom andra medel än den
gemensamme utrikesministern i hittills fastslagen form det hittillsvarande svenska pro-
grammet synes det oss att förhandlingen bör ega frihet att uppsöka och pröfva äfven
sådana medel. Och vi finna det därjämte af synnerlig vigt, att det klart utsäges, att lik-
som man från svensk sida hoppas på tillmötesgående man också är beredd att gifva vara
sådant dylikt tillmötesgående.

På grund af hvad vi sålunda anfört få vi i underdånighet tillstyrka:
att E. K. H. i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till vänskaplig och fri för-
handling rörande förändrade unionela bestämmelser.

hvarjämte vi i fråga om förhandlingens beskaffenhet tillåta oss uttala:
att den bör hafva till syfte att söka finna åvägabringa en ordning, som på samma gång
den förverkligar den fulla likställigheten mellan länderna och upprätthåller den
gemensamhet i utrikesärendenas vård, som efter noggrann pröfning finnes nödvän-
dig för bevarande af utrikespolitikens enhällighet
samt att man vid denna förhandling bör från ömse sidor utan ensidigt fasthållande af
vid förut intagna ståndpunkter sträfva att finna en utväg till frågans lösning hvilken
kan tillfredsställa begge båda länderna.

Utan att instämma i de uttalanden, som i förestående yttrande gjorts rörande de konse-
kvenser, som må kunna följa af en sanktionsvägran i konsulatsbeslutet, ansluter jag mig
i öfrigt till samma yttrande.

Ehuru vi väl skulle kunnat instämma i åtskilligt af hvad som yttrats i majoritetens utlå-
tande hafva vi[,] då vi i vissa flera punkter afsevärdt skilja oss från dess mening[,] före-

[Version 2]
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dragit att afgifva ett [oläsligt överstruket ord] fullständigt särskildt svar å den
framställning som E. K. H. riktat till utskottet.

Härvid vilja vi till en början kraftigt betona, huru lifligt vi ansluta oss till de i E. K.
H:s framställning uttalade bekymmer farhågor för Sveriges framtid, i händelse unionen
mellan halföns folk de Förenade Rikena skulle brista.

För oss framstår synes unionens värde för de båda folken det svenska folket kunna
bedömas ur tre hufvudsynpunkter.

Den Unionen förebygger det den [två oläsbara genomstrukna ord] minskning i både
trygghet och eventuel försvarskraft som ligger skulle ligga i att vi utan unionen skulle
vid vår sida ega en mycket lång landgräns med ett land, hvilket ej med säkerhet för-
blefve vår vän. Den gifver för det första trygghet mot en lång landgräns, på hvars andra
sida Sverige i händelse av unionsupplösning icke alltid med säkerhet kunde påräkna att
finna en vän. Den ökar vidare positivt vår materiela försvarskraft genom ländernas
gemensamhet i försvaret. Den ökar de begge ländernas förstärker slutligen[??] höjer
slutligen rikets prestige inom det europeiska statssystemet på ett sätt som i en grad som
med säkerhet motsvarar men och med sannolikhet öfverstiger den ökningen i materiel
försvarskraft.

För den som har en sådan uppfattning af unionens värde innebär tydligen det närva-
rande sakläget de allra allvarligaste anledningarna till bekymmer.

Väl skulle dessa efter min uppfattning i ej oväsentlig mån hafva förmildrats, derest det
norska stortingets väntade beslut i konsulatfrågan kunnat vinna erhålla sanktion i norskt
statsråd. Ty1 i sådant fall hade rådrum kunnat vinnas vunnits och då ändock förhand-
lingar rörande afvecklingen af gemensamheten måst finnas tillfälle varit att samt utveck-
lande af exequatur åt de norska särkonsulerna måst ega rum hade tillfälle då uppstått att
helt naturligt uppstått att söka återknyta vänskapliga former. Men den af H. K. H. K.
R. till utskottet öfverlemnade framställning lär ej kunna tolkas annorlunda än så att
dylikt sanktion kommer att vägras.

Vid sådana förhållanden skall det norska stortingets och det norska folkets ovilja mot
Sverige stegras till det yttersta. då det svenska [oläsbart ord, överstruket] Ty det får anses
gifvet att en sanktionsvägran skall uppfattas såsom föranledd af hänsyn till svensk upp-
fattning – ja kanske till och med framkallad af svenska mäns råd. En sådan uppfattning i
ock för sig rätt underlig blifver det ännu mera då man erinrar sig att svenska mäns råd
till förene gifvits i ärenden hvilka i Norge ansetts såsom rent norska.

Ej häller bör fördöljas, att en vägran af sanktion på konsulatbeslutet torde kunna
verka ofördelaktigt för Sverige i den utländska opinionen. Om Ty om det ock nu vore
sannt att unionsdokumentens tolkning erbjuder möjlighet till flera olika tolkningar, så

1Denna mening har skrivits till i kanten.
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har dock uppfattningen af Norges rätt att uppsäga det g gemensamheten i konsulatvä-
sendet och upprätta eget konsulatväsen många och starka skäl för sig. Och om tvifvel
[oläsbart överstruket ord] olika meningar i en liten sak kan finnas, [två oläsbara genom-
strukna ord] opinionen i konstitutionellt styrda och om sin egen nationela självständig-
het måna länder torde lätteligen fälla utslaget till förmån för den mening som mellan
olika möjligheter låter anser folkets vilja böra vara bestämmande i en sak hvilken af det-
samma uppfattas såsom den hvilken något hvarmed den nationela självständigheten står
och faller.

Med denna åsigt om hvad de sannolika konsekvenserna af en sanktionsvägran – kon-
sekvenser af hvilka den förra är gifven oundgå[elig] ovillkorlig och den senare åtmins-
tone ganska möjlig – måste jag finna det så mycket angelägnare att något göres för att
föra frågan in på ett annat plan.

I H. K. H.:s framställning till utskottet yttras, att föga förhoppning torde finns derom
att ett svenskt förhandlingsuppslag skall accepteras från norsk sidan. Utan att vilja
bestrida riktigheten af denna farhåga anser jag mig dock böra betona följande. 

Det kan tydligen ej ske på annat sätt än genom ett nytt uppdrag till förhandlingar på
bred bas. Utsigten för ett sådant uppdrag betecknas i H. K. H:s framställning såsom
ringa eller ingen. [Två oläsliga genomstrukna ord] Denna åsigt torde bero dels på
väsentligen sammanhänga med H. K. H:s uppfattning af den i Norge rådande allmänna
animositeten mot stämningen visavi unionen. och dels på uppfattningen af det tillfälliga
sakläget.

I det förra detta afseendet har jag emellertid en från H. K. H:s uttalade uppfattning
afvikande åsigt. Efter min mening, grundad på personlig en ej så alldeles ringa bekant-
skap med personer och kännedom om tänkesätt inom skilda grupper i Norge, finnes –
eller har åtminstone före konsulatförhandlingarna strandande inom vida lager af Norges
befolkning funnits – en ganska stor stark öfvertygelse om unionens nödvändighet för de
båda folken. Och ännu äfven vid nuvarande tidpunkt att det är min fasta öfvertygelse
förvissning att äfven vid nuvarande upprörda förhållanden unionen ingalunda är döds-
dömd i nästan hvarje norrmans sinne.

Förhållandet är efter min mening att de norska själfständighetssträfvanden hvilka tid
efter annan i olika frågor låtit sig för[??] uppframträdt ock i vissa punkter vunnit fram-
gång segrat blifvit förverkligade alldeles ej kunna betecknas såsom framgångna ur en
enhällig och målmedveten sträfvan efter tendens till unionens gradvisa försvagande och
upplösning. Hos en del i vissa folk en mycket stor del [oläsbara ord överstrukna] af dem
som lett eller anslutit sig till dessa sträfvanden har utan tvifvel funnits en sådan med
medvetenhet tendens. Men hos en annan del och äfven hos den i de flesta folk en
mycket stor del af dem som understött samma sträfvanden har tanken på helt visst ute-
slutande varit fäst vid själfständighetens förverkligande inom unionen. 
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Att förhållandet efter det senaste [oläsbart genomstruket ord] händelserna afsevärt
förändrats kan vara ganska antagligt. Nu har helt säkert ett vida större stort antal af dem
hvilka i det längsta velat fasthålla vid unionen, öfver under det våldsamma trycket af
den patriotiska harmen sorgen och harmen öfver konsulatförhandlingarnas snöpliga
utgång begynt släppa hoppet om unionens förenlighet med det nationela själfständig-
hetskravet. Men det lär dock vara omöjligt att på förhand beräkna, hvilken huru stor
den latenta kraften hos unionsvänligheten ännu kan vara i Norge. Och vid sista[?]

Jag har tillåtit mig anmäla[?] yttra dessa reflexioner för det för att min åsigt om själfva
förhandlingsuppslagets beskaffenhet och därmed förbundna nödvändiga[?] åtgärder
måtte framstå så fullt motiverad som det är möjligt. Denna åsigt är nemligen att uppsla-
get bör vara allvarligt och afse att verkligen leda till förhandling – ej blott att möjligen
förskaffa Sverige en fördelaktigare ställning i den europeiska opinionen.

Förutsättningen åter för

Huru Hvad bör då ett sådant förhandlingsuppslag vara beskaffat närmare besett innebä-
ra? Här torde [lärer?] vara platsen att [två oläsbara ord, överstrukna] må först må vara
platsen att äfven för vår del afgifva yttrande på sätt utskottsmajoriteten gjort om två oli-
ka former för samlevnad mellan de båda folken hvilka i den norska opinionen tillvunnit
sig ganska stor sympati. Dessa former äro dels en ren personalunion dels ett försvarsför-
bund.

En ren personalunion anse vi icke önskvärd. Dess nytta för Sverige är Jämföres en
sådan förbindelse med det tillstånd som uppkommer genom fullständig skilsmässa så äro
dess torde dess fördelar för Sverige äro befinnas obetydliga hvaremot dess nackdelar äro
ganska stora. Till de förra kan räknas en viss trygghet mot eventuela norsk dynastiska
förbindelser med utlandet dels en viss sannol viss sannolikhet för en viss garanti mot att
de två länderna skulle kunna råka i krigiska konflikter med hvarandra[,]dels möjligen en
måhända bibehållen bibehållande till en viss grad af den yttre prestige som den nuva-
rande föreningen gifver. Men skall dessa möjliga fördelar motväges nästan helt och hål-
let af den mycket stora sannolikhet till inbördes slitningar som en personalunion skulle
medföra. Att Eders K. H. betecknat en dylik förening såsom inacceptabel ur konunga-
maktens synpunkt har gifvetvis ej heller undgått vår uppmärksamhet.

Ett försvarsförbund åter skulle ju i själfva verket innebära den yttersta realiserandet till
dess yttersta konsekvenser af just den ordning, som Sverige från svensk sida anses allde-
les förkastlig, nemligen ett samband mellan en gemensamhet mellan folken i afseende å
krig och fred utan något som helst samband i afseende å den politiken, hvaraf krig eller
fred kan bero.

Att det ifrågasatta uppslaget till förhandling icke bör göras så att förhandlingen skulle
kunna inrymma vare sig personalunionen eller försvarsförbundet anse vi således gifvet.
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Innan vi öfvergå till en positiv utveckling af hvad vi anse det böra inrymma skall vi
emellertid tillåta oss upptaga en annan fråga som inom utskottet stått i ett visst samband
med förhandlingsspörsmålet.

Att H. K. H Kronprinsen Regenten i sammansatt statsråd inbjuder de båda folken till
vänskapsfull och fri förhandling

ang. förändrade unionela bestämmelser på grundval af full likvärdighet likställighet
mellan de begge rikena och utan annan begränsning än att gemensamheten i fråga om
utrikesärendenas handhafvande och vård upprätthålles (Vid denna förhandling bör hvar-
ken direkt eller indirekt frågan om unionens upplösning underkastas pröfning).

Och få vi rörande förhandlingens syfte och beskaffenhet uttala att … gifva ett upp-
slag till nya förhandlingar mellan de båda rikena rörande hela unionsförhållandet för-
ändrade unionela bestämmelser att dessa förhandlingar den borde böra[?] hafva till syfte
att söka finna en ordning som på samma gång den förverkligar den fulla likställigheten
mellan länderna upprätthåller den gemensamhet i utrikesärendenas vård, som efter nog-
grann pröfning finnes oundgänglig nödvändig för bevarande af utrikespolitikens enhet-
lighet, samt att vid dessa förhandlingar man från ömse sidor måtte må utan alltför
ensidigt fasthållande af redan förut intagna ståndpunkter sträfva att finna utvägar till frå-
gans lösning, hvilka kunna tillfredsställa begge länderna.

Utan att instämma i de uttalanden, som i förestående yttrande gjorts rörande de kon-
sekvenser som kunna följa af sanktionsvägran å konsulatbeslutet, ansluter jag mig i
öfrigt till samma yttrande.

Det synes oss emellertid vara angeläget, att Riksdagen för sin del uttryckligen gifver
sin anslutning till nämnda uttalande, på det att det norska folket och dess representation
må veta, att Riksdagen med öppen blick för unionens betydelse också till fullo behjärtar
den tvingande nödvändigheten af att unionsförhållandet bygger på en ny grundval –
den fulla likställigheten samt att Riksdagen jämväl till fullo behjärtar nödvändigheten
delar å[?]. Vi hålla ock före, att H. K. H. Kronprinsen Reg. i sitt uttalande på ett sätt
som för begge folkens intresse bör vara tillfredsställande angifvit programmet ramen för
den fria och vänskapliga förhandling, som bör ega rum för ernåendet af det åstundade
resultatet. På samma gång H. K. H. meddelar den ordning, som efter hans mening
borde kunna vara … angifven utvidgning [oläsliga ord], inskränker han ingalunda för-
handlingsprogrammet till att allenast utföra innebära ett utförande af denna ordning
utan vidare fordrande uttryckligen att derest äfven andra utvägar kunna pröfvas likasom.

Inom ramen i full likställighet och nödig enhällighet i utrikesförvaltningen kunna
alltså [oläsbara genomstrukna ord] nya utvägar uppsökas och pröfvas.

Att Riksdagen ville i skrifvelse till Kungl. Maj:t uttala sin fulla anslutning till H. K. H.
Kronprinsens Regentens i sammansatt statsråd den 5:e sistlidne April detta år framställda
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uppmaning till de svenska och norska statsråden att öppna en vänskaplig och fri för-
handling rörande ordnande af de unionela förhållandena samt sin varma förhoppning
att förhandlingen måtte komma till stånd och genom ömsesidigt tillmötesgående åväga-
bringa ett för begge folken tillfredsställande och för unionens framtid lyckosamt resul-
tat.

C. Kamrarna: motioner, utskottsutlåtanden, debatter

Christian Lundebergs handskrivna notater angående motion för 
tillslutning till kronprinsens uttalande 5 april 1905

Det handlar om en liten anteckningsbok (format 8 x 13 cm) med påskriften: ”1905 April, Ang.
motion för tillslutning till kronprinsens uttalande 5 april 1905.” Anteckningarna utförda med
blyerts. Originalet förvaras i Christian Lundebergs samling, F 940n, UUB.

 

Motionen i anslutning till kronprinsens uttalande.

8 april 1905

konfererade S. v. Friesen o. Chrlg om samarbete mellan kamrarne. – 

9 april

förevisade v. Friesen det af Hans Andersson, Lindblad o. Carl Persson, samt af v. Frie-
sen, Daniel Persson o. Zetterstrand uppgjorda förslaget.

10 april

aflemnades 1 ex. deraf till Chrlg o. Hugo Tamm1 bilagdt under rubrik 2:dra kamma-
rens motion i norska frågan den 10 mars 1905. 

1Tillägg i marginalen vid senare tillfälle.
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S.d. kl. ½ 3 e.m. 

Sammanträdde i talmansrummet Berg G., Berg L., Billing, Blomberg, Gripenstedt,
Lundeberg, Palmstjerna, Trygger, Åkerhielm, Åkerman o. Östberg. 

Å k e r m a n ansåg nödigt förtydligande af ansvarigheten o. intagande af försvarsskyl-
digheten. 

G r i p e n s t e d t  mot motion.

P a l m s t i e r n a

B i l l i n g kunde ej vara med/?/ om beklagande äfven att konsulatförhandl. upplösts. –
Motiveringen kortare s.s. exempelv. att krpren hade gjort följande/ uttalande, och då
det synes vara af vigt, att Rd instämmer häruti etc.

B e r g  L . motionen bör äfven framhålla likställighet i skyldigheten. – Ej med om Bil-
lings. 

T r y g g e r  ej med om uttalande nu, men Billings försl. bäst.

Å k e r m a n  af vigt att Rd uttalar sig.

B e r g  G . likaså o. med om Billings uppslag. 

Ö s t b e r g  likaså, men ansåg att allt borde uppskjutas till man får se hvilken statsmi-
nister man får. 

B i l l i n g

Å k e r h i e l m  när är tiden inne? Man borde afvakta norska reg:s yttrande; referera
kronprinsens. – Ej lämpligt Rd yttrar sig på förhand helst intet yttrande f.n., och afvak-
ta, men om 2:dra k:en går fram för sig sjelf så får man tänka hvad att göra. 

G r i p e n s t e d t , L .  B e r g ,  Å k e r m a n ,  C h r l g ,  B i l l i n g ,  Ö s t b e r g ,
Å k e r h i e l m ,  B e r g  L .,  C h r l g ,  B l o m b e r g ,  Å k e r h i e l m .

Beslöts uppdraga åt Billing o. Åkerhielm att med delegerade fr. minderpartiet uppgöra
förslag. Minderpartiet utsågo Törneblad o. Walldén. 

Dinerade Blomberg, Östberg o. Chrlg i riksdagshuset.

v. F r i e s e n  framhöll omöjligheten af förhandl. med de sex delegerade eller några
deraf. – De måste inhemta förtroenderådens medgifvande o. till dem rapportera event.
resultat, som var omöjligt medhinna, då partierna skulle hafva s.träden dagen derpå den
11:te på qvällen.
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C h r l g  besökte Billing med förslag om, att 1:a k:ens delegerade uppsatte försl. till
1:sta k:ens motion med samma kläm som 2:dra k:en, hvilket Billing gillade, då det ej
funnes mer än 3 vägar. 1. att biträda 2:dra k:ens förslag, som ansågs omöjligt, 2. egen
motion af 1:sta k:en och 3. att intet vidgjordes, hvarigenom 2.a k:en finge förhand o.
öfvertag.

Chrlg besökte äfven Åkerhielm. Då 2:a k:en afsåg att aflemna motionen den 12:te
ansågs omöjligt hinna sammankalla 1:a k:ens partier o. beslöt derföre att underställa för-
slaget den delegation, som 1:sta k:en utsett för val af heml. U.

11 april 1905.

S i g s t e n  v o n  F r . telefonerade de ändringar, som de sex deleg. och förtroenderå-
den gjort, o. öfversände ”ändringarna” till Åkerhielm, der deleg. för 1:a k:en skulle
sammanträda kl. 11 f.m. 

Kl. 3 e.m. 

Närvarande Alströmer, Andersson G., Berg G.A., Björlin, Blomberg, Bohnstedt, Gri-
penstedt, Ol. Jonsson, C. Klingspor, Loven, Melin, Nisser, Palmstierna, Petterson
Fredr., Ridderbjelke, Swartz, Tamm Gust., Törnebladh, Walldén, Wijk, Åkerman,
Östberg o. Chrlg. 

C h r l g  angaf anl. 2:dra k:ens afsigt att 12 Apr. aflemna motion, svårigheten att sam-
mankalla 1:a k:ens ledamöter, hvarför sammanförts de för valet till H.U. utsedde dele-
gerade. 

C h r l g  valdes till ordf. och redogjorde för 2:a k:ens tidigare afsigt ang. motion med
förhandl. program o., efter kronpr. uttalande, arbete med motion ang. tillslutn. dertill,
äfven med angifvande af detaljer, hvilket frångåtts för vinnande af tillslutning från 1:sta
k:en. Föredrogs 2:a k:e förslaget o. redogjordes för det förut nämnda arbetet i 1:a k:en. 

B i l l i n g  föredrog delegerades förslag.

O l .  J o n s s o n  ansåg lämpligt motion framlades. 

G r i p e n s t e d t  läpmligast att vänta, men biträdde 1:a k:e förslaget (I) om något
skulle ske. 

P e t t e r s s o n  F r . I. bör deltaga.
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K l i n g s p o r  C. ville ej medverka till uttalande. 

Å k e r m a n  ej heller af förut angifna skäl. 

B i l l i n g  Tiger 1:a k:en så har den ej tegat. 

P a l m s t i e r n a  gentemot utlandet fördelaktigt stödja kronpr. Tror ej tidpunkten
den rätta, men när 2:a k:en beslutat sig för motion så får väl 1:a k:en följa med I. 

B j ö r l i n  inga eftergifter men nödvändigt kamrarne förena sig. I. 

B o h n s t e d t  hvad man än gör, så gör man galet, dock skäl göra ett sista försök. I. 

T a m m  G. Varm vän av unionen o. hoppas den skall kunna bibehållas. Om unionen
dock går sönder, så är det rätt att Rd gett besked. Oklokt nu framlägga Åkermans vill-
kor, som kunna binda för framtiden. Såge helst att Norge ej hade någon armé, o. bättre
för Sverige att hafva Norge med sig, än mot sig. Ej någon vigt vid att Norge ej ger för-
hållandevis till försvaret. I. 

T ö r n e b l a d h s  motiv att 1:a k:en bäst skyddar sig sjelf genom att biträda en mo-
tion. 1.sta k:ens ställning vigtigare än unionens. 

K l i n g s p o r  C. 

B e r g  G u s t . Det skulle kunna sägas att Norge ej tog emot derföre att 1:a k:en ej
slöt sig till motionen I.

W i j k  med om motionen, men lutar för Åkermans mening I. 

G r i p e n s t e d t , T ö r n e b l a d h , N i s s e r  gör som Brask, men tvår sina händer.
I. 

A n d e r s s o n  G. tror ej missförstånd farligt. Kan uppskjutas till om fredag eller till ef-
ter påsk.

B e r g  G (Palmstierna, Billing, Palmstierna om undertecknande)

Beslut motion

I. att framkomma samma dag som 2:a k:ens.

Undertecknare: Berg G. A., Billing, Palmstierna, Pettersson Fr., Tamm G., Törne-
bladh, Walldén. 
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Ensk. 1:sta k:e sträde 1 maj ang. behandl/ing/ i kammaren af motionen.

B i l l i n g  refererade härom framförde olika meningar. 
1. Uttalande kort o. objektivt understrykande o. utläggande af kronprinsens diktamen.
Full likställighet sökes genomförd ej blott fr. de norska utan äfven fr. de svenska syn-
punkterna. Alla unionella mellanvaranden. Gemens. utrik. min. + ansvarighet. De
sagda synpunkterna ej förbisedda. Ej sanktionerna norskt konsulatväsen. 
2. intet säga.
3. uttala sig.

Å k e r m a n  vidhöll ståndpunkten uttalande om försvaret o. utr. ministerns ansvarig-
het. 

N y s t r ö m  C. 

B e r g  L. Billing ville tystnad äfven vid kommuniquén 1903. (?)

B o s t r ö m  P h . Frågan borde fr. något håll rekapituleras. Intet nämnas om sanktion. 

S ä v e  mötet borde hållits tidigare. Ej nöjd med klämmen, ej med urvattningen av
motiveringen. Borde varit mera preciserande. Kan ej motstå att uttala sig, dock ej med
yrkande. 

W i e s e l g r e n  gemens. försvar, ny riksakt. Ej försvarligt upprepa tigandets taktik. –
Unionen borde försvaras med vapenmakt. – Omröstning borde begäras. 

F a h l b e c k  gemensam utrikesmin. omöjlig. Afslag 1. Billingska uttalandet N:o 1.
Anser situationen hopplös. 

P e t t e r s s o n  F r . 2:a k:en tänker tiga förordar N:o 1.

B j ö r l i n  klokare antaga klämmen – Skola norrmännen ånyo erbjudas förhandling.
Värdigast intet säga.

P a l m s t i e r n a  Sans phrase bifalla.

S v e d e l i u s  N:o 1 o. 2

T ö r n e b l a d h

A n d e r s s o n  A l b  N:o 1.

Å k e r h i e l m  N:o 1 – N:o 2 foranleder diskussion. 

T r y g g e r  N:o 1.

H a s s e l r o t  N:o 1.
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B e r g  L. degenererade debatt.

K e n n e d y  N:o 1. 

R o s  N:o 1. Afslagsyrkande bör följas af votering. 

S ä v e  öfversiggifven.

W i e s e l g r e n  anser ovärdigt tiga.

N y s t r ö m  C. man får väl sålunda lägga tystnadens bårtäcke öfver bedröfvelsen. 

Sigfrid Wieselgrens spridda politiska anteckningar
6 april–31 maj 1905

Det handskrivna originalet till dessa anteckningar finns i Sigfrid Wieselgrens samling, vol I, kata-
logsignum Iv 26 b : 1, Kungliga biblioteket, Stockholm.

Arne Wåhlstrand har låtit tillverka en maskinskriven utskrift av huvuddelen av dessa spridda
politiska anteckningar. Denna maskinskrivna version finns i Arne Wåhlstrands samling, NC
894:35, UUB. I en liten ruta på försättsbladet står det med Arne Wåhlstrands handstil: Sigfrid
Wieselgrens anteckningar 1905. Längre ner på försättsbladet står signaturen: Arne Wåhlstrand.

I Wåhlstrands maskinskrivna version på UUB är sidorna 19–24 utskurna och således ej
möjliga att läsa. Lyckligtvis finns dessa sidor kvar i den handskrivna versionen på KB.Vi har
skrivit in dessa sidor.

Vi har här nöjt oss med att återge anteckningarna från april och maj 1905.

 

Den 6 april 1905.

Den gångna tiden af årets riksdag har icke utmärkts af någon påfallande liflighet. Vre-
desparoxysmen i Norge har framkallat en allmän känsla af förtrytelse, som känt klokast
att hålla sig tyst för att ej löpa fara att säga för mycket. Det var meningen bland sam-
lingspartiets män i Andra kammaren att vid föredragningen af 3dje Hufvudtiteln göra
ett angrepp å Statsministern, exc[ellensen] Boström; men trycket från Landtmannaparti-
et och till och med från en hälft inom samlingspartiet sjelft var så starkt att planen från-
träddes. Den nu krumpna och fysiskt förtorkade S.A. Hedin fogade sig i att tiga. Han
tog senare sin skada igen genom föredragen i slutet af mars å folkets Hus. Enligt hvad
ett par af mina venstervänner i 2dra Kammaren sagt mig, hade den resolution, samlings-
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partiets yttersta venster i början af riksdagen fattat på ett sammanträde, som utlysts för
upprättande af redan öfverenskomna listor till utskottsvalen och som derför var mindre
besökt, vållat mycken förtrytelse bland de uteblifna och inom landtmannaleden; man
ansåg det ”arrogant” att en tillstädesvarande hälft af partiet tillåtit sig en manifestation af
denna art i den så ömtåliga unionsfrågan, om hvars läge just då man ju icke hade klart
besked. Häraf blef emellertid en följd, att man också sjelf ansåg sig göra bäst i att tiga.

Kronprinsens ställning hela denna tid har varit mycket pröfvande och svår. Med djup
sympati har jag följt honom i de stämningar, som härunder beherrskat honom. Likasom
hans far före honom, har han behof af att tala med äfven andra än sina ordinarie råd-
gifvare, då situationens allvar dertill föranleder; flera gånger under dessa månader har
han önskat samtala med mig för att under fyra ögon få beröra de vanskliga frågor, som
nu kräfva sin lösning. Det har gladt mig att vår uppfattning af dem varit så likstämmig;
och lika glädjande har det synts mig att han så modigt och lugnt vetat se kommande
eventualiteter i ögat.

Att han dagarne före sin afresa till Kristiania kände sig något nervös, var icke under-
ligt. Han var förkyld och hade feber, då jag en dag kort förut var uppe hos honom, men
han ville att jag innan han for skulle komma upp igen. Så gjorde jag på söndagsmidda-
gen. Han hade då en stark förkänsla af de erfarenheter, som inom ett par dagar skulle
möta honom, och han sade mig att han kände sig behöfva det stöd, excellensen
Boströms dervaro skulle gifva honom, hvadan han tillsagt denne att följa med på resan
eller efter någon dag begifva sig dit. Jag ifrågasatte huruvida icke detta skulle verka för
norrmännen som en utmaning, hvilken de skulle känna sig uppfordrade att på antagli-
gen något mindre belefvadt sätt bemöta. Kronprinsen svarade att om än så skulle bli fal-
let, skrämde de honom icke dermed. Det trodde jag heller icke; men en skymf mot vår
statsminister kunde vi ju icke lemna utan uppmärksamhet – och på hvad sätt skulle vi då
gå till väga? Vid hans samtal i samma fråga med första kammarens talman och vice tal-
man visade dessa sig hysa samma betänkligheter, dem särskildt gref Gustaf Sparre lifligt
betonade; och ehuru excellensen Boström, då jag för honom omnämde[sic!] samtalet
med kronprinsen, yttrade sig alldeles som denne, blef hans resa dock inställd. Att det var
klokt visade sig ju ock af yttranden i norska pressen.

Men nog sved det i mig att behöfva frånråda kronprinsen-regenten den enda åtgärd,
hvilken han kände sig behöfva i sin ensamma ställning bland ett revolutionärt folk. Och
då han bad mig i dess press inkasta ett förnuftigt ord, var det mig derför omöjligt att
vägra, ehuru jag ju visste att det skulle bli utan allra minsta verkan. Jag gjorde det ock
genom att till Aftenposten insända en uppsats, den de till min förvåning verkligen
genast intogo; flera svenska tidningar aftryckte den och många tacksägelser förskaffade
den mig, till och med från norskfödda – men icke förmådde den påverka sinnena i
Norge det allra minsta! ... om icke så, att några af de stenar, med hvilka man kort efteråt
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krossade Aftenpostbyråns fönsterrutor, gåfvo uttryck af ogillande för det den uppsatsen
fått plats i tidningens spalter.

Jag vill ej hugfästa hvad jag vet från kronprinsens vistelse i Kristiania. Det enda lilla
draget att excellensen Hagerup genast lät honom veta att ett ogillande af norska reger-
ingens åtgörande genom konsulatförhandlingsafbrottet, något, som Ibsen sagt honom
hafva tillåtit sig före afresan från Stockholm vid samtal med dervarande norska statsråd,
skulle ofördröjligen följas af ministärens afskedsansökan – det enda lilla draget må nog
tydligt teckna ställningen. Man visade sin regent yttre höflighet – men det var allt.
Hvarje ord måste han öfverväga; äfven ordens klanderfria betoning måste han egna
uppmärksamhet. Men han ålade sig ingen skrymtaktighet. Och om det ej i grunden
vore så ytterst bedröfligt skulle man ju kunna finna det löjligt att på hans öppna frågor
en af hans rådgifvare upplyste honom om de revolutionära åtgärder, man beredde sig på
att genomföra. Dynastien skulle tröstas med en personal-union, Sverige med ett för-
svarsförbund och löften om växande välvilja – man tycktes ej förstå hur litet dylik
”tröst” af vederbörande uppskattades!

Kom så en dag den skrifvelse, genom vilken kronprinsen-regenten sjelf lade sin
mening i dagen. Utan att låta sig afskräcka af de hinder man uppställde mot dess offent-
liggörande, ombesörjde han denna sjelf; med ett slag eröfrade han dermed hela Sverige
och allt Europa. Men Norge blott vredgades. Det hade ej sinne för mannamod under
furstekronan; derunder borde ju blott finnas en mannequin.

Hagerup gick och Michelsen kom; så återvände kronprinsen till Stockholm. Vi
mötte honom i stora skaror vid hans ankomst till centralstationen; han rördes vid att se
dessa många och höra deras hurrarop, ty han förstod hvad deruti innelåg. Och så kom
hans begäran om särskilda deputerade från riksdagen att med honom öfverlägga om
ärenden, dem han pröfvade borde hemliga hållas, såsom 50 § R. O. säger.

Aftonen före valet, således d. 21 Mars, sammankallades första kammaren till enskild
öfverläggning kl. 6.30 e.m. i jernkontorets lokal. Brukspatron Christian Lundeberg
utsågs till ordförande och meddelade den vallista, som uppgjorts och ”som ej borde dis-
kuteras”; diskussionen borde deremot röra sig om det politiska, det unionspolitiska
läget och hvad dermed kunde stå i sammanhang.

Först tog Olof Jonsson i Hof ordet. Han tänkte sig de förestående händelserna så att
då frågan om norska särkonsuler förelades regenten i norskt statsråd, så borde han säga
ja, men vid samma frågas föredragning i sammansatt svenskt-norskt statsråd så borde han
säga nej; hur det sen skulle gå, visste han icke att förutsäga. Sedan uppträdde prof. Fahl-
bäck med ett väl utformadt föredrag, hvars spets var att finna i tanken på en blott perso-
nalunion i stället för den ohållbara realunion vi tröttnat vid; men den tanken tilltalade ej
generaldirektören Lars Berg, som hellre ville låta hela unionen fara, då våra fäders
afkomlingar tydligen vore sådana stackare att de, såsom Fahlbeck sagt, ej ville ge en
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enda trumslagares lif för unionens vidmagthållande. Häradshöfdingen Hedborg ansåg
deremot Särskilda utskottet böra ena sig om att tillråda ett nytt anbud om förhandling
rörande hela utrikesrepresentationen – men han möttes härvid af ett sådant gny af ogil-
lande, att han gjorde sin argumentation för förslaget rätt kort, tydligen i tro att den sak-
nade all resonnans i församlingen. Och så talade landshöfdingen, friherre Lagerbring,
litet grand om vallistan; men hans anmärkningar besvarades af ordföranden med erinran
om önskligheten af att den icke diskuterades.

När gnyet hejdade herr Hedborg, begärde jag ordet och erhöll det nu. Först medde-
lade jag de närvarande det bref jag en dag i februari mottagit från en anonym ”nord-
man” i Kristiania, antagligen en industriidkare, hvars harmfulla klagan visade att den
norska chauvinismen icke delades af hela folket, ehuru här som alltid de högröstade och
icke de tigande gjorde sig gällande såsom målsmän för folkviljan. Sedan erinrade jag om
att vi ej egde binda våra deputerade i hemliga utskottet likalitet som de egde binda oss;
det vore derför olämpligt att så som skett diskutera eventuella frågor och hvad som derå
borde af deputerade svaras. Ändamålet med vårt sammanträde syntes mig vara vida enk-
lare. Det förelåge ju redan ett svenskt unionellt program; ville vi sluta oss samman kring
detta eller ville vi det icke – det vore den fråga, som nu borde besvaras och som jag i
likhet med häradshöfding Hedborg ansåge böra besvaras med ja.

Det unionella programmet jag antytt vore kronprinsens skrifvelse. Han hade, en
ensam man, vågat framlägga det för det våldsamt upprörda norska folket, som i vrede
förkastat det, enär det af dem stämplades såsom svenskt. Skulle det då vara möjligt att vi
sveke honom, att vi lemnade honom fortfarande ensam, ehuru vi dock måste erkänna
att han med denna sin skrifvelse vunnit hela det Sverige, vi representerade, hela det
Europa, hvars sympatier för oss vore af så utomordentlig vigt? Jag trodde ej att Norge
nu skulle fråga efter vårt nya anbud; men det vore ej derför ändamålslöst. Det skulle visa
verlden att icke vi brutit unionen, utan att vi i det sista velat rädda den; kommande
erfarenheter kunde göra det för oss vigtigt att kunna konstatera detta. Således tilläte jag
mig mana till samling kring kronprinsen-regentens program; så handlade vi både prak-
tiskt och värdigt.

Min varma känsla för kronprinsen-regenten hade gjort mitt anförande varmt; det
helsades med ljudligt bifall och hvarenda en af de sedan uppträdande talarne anslöt sig
till detsamma. ”Kronprinsens skrifvelse med förbindelse att stå för alla deraf härflytande
följder” – det blef verkligen aftonens lösen. Gref Raoul Hamilton och landshöfdingen
Filip Boström voro bland de första, som anslöto sig till den maning jag uttalat; och om
än ingen resolution fattades, var det dock klart för oss alla att vi vunnit en sammanslut-
ning, som borde kunna stödja vårt hemliga utskotts deputerade vid deras blifvande
öfverläggningar. Jag märkte det äfven dagen derpå, då vid det jag kommit upp i kam-
maren så många af dess ledamöter kommo till mig för att tacka för ”talet” qvällen förut;
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så till sin politiska färg i öfrigt olika personligheter som häradshöfdingen Gustaf Berg
och grosshandlanden John Lovén, ryttmästaren Bohnstedt och häradshöfdingen Hassel-
roth m.fl. sade mig att jag uttalat hvad de tänkte.

Den 23 april 1905.

Dagen efter det ofvanstående skrifvits, hade jag just genomögnat min morgontidning,
deri kronprinsen-regentens maning till svensk-norska statsrådet stod återgifven, och
skulle sätta mig ned till frukosten, då ett telefonbud från kronprinsen ögonblickligen
kallade mig till slottet.

Han ville säga mig att svenska riksdagen icke längre finge vidhålla sin tystnad i uni-
onsfrågan. Han kunde ej alltjemt stå ensam, han behöfde riksdagens stöd. Väl visste han
att en motion om anordnandet af en unionskansler m.m. vore under förhandling inom
Andra kammarens samlingsparti – Sixten v. Friesen hade sjelf varit uppe hos honom
och frågat om han ansåge att den borde väckas – ; men det vore ju klart att hvad han
kände sig behöfva, var en sådan anslutning till sitt program, att detta verkligen kunde
göra sig gällande såsom Svenska folkets enhälliga mening. Kunde jag hjelpa honom här-
med?

Jag trodde mig kunna säga honom att Henrik Hedlunds förberörda unionskanslers-
motion med sina sexton särskilda punkter redan undanskjutits; men detta vore icke nog,
situationen kräfde ett bestämdt uttalande, om hvilket båda kamrarna kunde enas, och
jag ansåge att sådant kunna åvägabringas genom en helt kort anslutning till kronprin-
sen-regentens uttalande i sammansatta statsrådet den 5te ds. De meddelanden han
gjorde mig om ställningen i öfrigt kommo mig att frångå alternativet om något reger-
ingsinitiativ i saken; klokast syntes mig vara att motionsvägen anlitades.

En stund derefter talade jag med konstitutionsutskottets ordförande, prof. Blomberg,
i riksdagshuset; kunde ej utskottet med begagnande af sin motionsrätt sjelft väcka något
förslag i ärendet? Han fann det omöjligt, då meningarna inom utskottet voro mycket
delade i hufvudsaken; upplösningstanken hade sina förfäktare derinom. Senare på dagen
talade jag med Henrik Hedlund, som jemväl svarade undvikande, men i en biljett mot
qvällen bad mig tala med Sixten v. Friesen sjelf. Första kammarens vice talman C. Lun-
deberg och ett par andra af majoriteten ställde sig lika tvehågsna; under förmiddagsple-
num den 8de stod allt på samma punkt.

Innan jag gick upp i aftonens plenum skref jag derför sjelf en motion i ämnet och
delgaf den först åt v. Friesen och Ernst Beckman. Dervid sade mig v. Friesen att sam-
lingspartiet höll på med ett förslag som afsåg att samla alla tre partierna i deras kammare
men som derför måste bli en kompromissprodukt, hvars lydelse först efter partisamman-
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trädena den 11 ds kunde fastslås. Att en motion i hvarje fall skulle i Andra kammaren
den 12 ds väckas i frågan, ansåg han sig dock kunna redan nu med visshet säga mig.
Stödd härpå visade jag min motion en stund senare för herrar Lundeberg och Blom-
berg, med förklarande för den förre att om icke majoriteten inom första kammaren
beslöte sig för att framlägga någon gemensam motion i saken, skulle jag på middagssam-
manträdet den 11 ds väcka min; jag ville nämligen komma före andra kammarmotionen
[sic!]. Men den senare finge ej ensam representera riksdagen. Äfven från första kamma-
ren måste någon lifsyttring låta sig förnimma.

Såsom båda ledamöter af hemliga utskottet uttalade sig sistnämda[sic!] herrar mycket
reserveradt; men jag fick dock det bestämda intrycket, att de verkligen delade sagda min
mening. På måndags e.m. fick jag ock underrättelse om att man satt sig i rörelse för att
få någon motion till stånd; men så tyst hade man härvid gått till väga, att ännu vid e.m.
plenum d. 11 ds brukspatron U. Fosser och häradshöfdingen Behm kommo till mig för
att höra om ryktet, att jag nu skulle väcka en motion i unionsfrågan, talade sanning.
Ingen af dem visste något om att man inom deras eget parti förhandlade om en dylik;
jag underrättade dem derom – och min underrättelse gjorde dem både förvånade och
förlägna.

Min tanke hade varit att föreslå dem, som jemte mig vid mötet å jernkontoret d. 21
mars talade för sammanslutning kring kronprinsens skrifvelse, häradshöfding Hedborg,
gref Raoul Hamilton och landshöfding Filip Boström jemte mina kamrater å Göte-
borgsbänken, Olof Melin och Harald Sternhagen, att tillsammans med mig under-
teckna min motion. Då herrar Hedborg och Boström rest från staden, kom jag dock
aldrig att delgifva den åt någon mer än gref Hamilton, som genast förklarade sig vara
med om den. Men vi voro på det klara med att vi skulle afvakta resultatet af majorite-
tens bemödanden.

För att under förutsättning af dessas misslyckande kunna handla ögonblickligt, gick
jag upp till kronprinsen före plenum den 12 ds och tillsporde honom om han hade
något att anmärka mot min motions tolkning af hans uttalande i s[a]m[ma]nsatta statsrå-
det. Sixten von Friesen hade nämligen tidigare på morgonen i telefon för mig uppläst
det motionsförslag, om hvilket qvällen förut andra kammarens partier blifvit ense; jag
hade deraf funnit att hvad jag ansåg deri böra ingå om det gemensamma försvaret och
en ny riksakt icke der intagits – det hade efter hvad v. Fr[iese]n sade mig under kom-
promissandet borteliminerats. I min motion hade jag deremot särskildt påpekat att dessa
båda önskemål otvetydigt ingingo såsom syfte för de förhandlingar, kronprinsen ville få
till stånd. Nu ville jag veta om jag i detta afseende misstagit mig.

”Nej”, svarade kronprinsen sedan jag delgifvit honom motionen, ”du har fattat mig
alldeles rätt”.
222



VIII. Lagtima riksdagen 1905 
Dermed var jag nöjd. Huruvida jag skulle komma att väcka motionen eller icke, lät
jag vara osagdt; det skulle bero på omständigheterna.

Under det vi talade härom inkom konungen. Det lifliga uttryck hans drag fingo vid
det han igenkände och helsade på mig, vek dock snabbt sedan han uppfattat ämnet för
vårt samtal. ”Jag förutsade dessa olyckliga följder af ert beslut 1885”[,] sade konungen,
”och jag har fått rätt, det erkänner du nog?”

”Ja, jag minnes mycket väl hvad Eders Majt då sade äfven mig i det stycket, och för-
utsägelserna ha onekligen slagit in. Men vår mening var ju blott att parera S.A. Hedins
motion – vi anade icke, att i och med det vi afväpnade honom, skulle vi bereda norr-
männen tillfälle att träffa oss. Och sjelf var E[ders] Majt borta....”

”Ja, jag var i Kristiania,” sade konungen. ”Hochs[c]hild1 var så ohjelpligt både för-
blindad och envis – men nu är det som det är, och vi få se utgången!”

Under loppet af förmiddagens plenum hade Lundeberg, Billing, Sixten v. Friesen
och jag ett litet sammanträde i första kammarens talmansrum, derunder Billing lät oss få
del af den motion, om hvilken hans parti och det Hugo Tammska kotteriet nu öfver-
enskommit, och som befanns i det allra närmaste ej till motiveringen men till klämmen
öfverensstämma med andra kammarens motionsförslag. Det var lätt att få öfverensstäm-
melsen fullständig. Och då nu dermed en yttre enighet åvägabragts, lät jag härvid bero,
ehuru jag visserligen icke gillade kompromissresultatet. I ingen af de båda motionerna
sades det ut, öppet och klart, på hvad sätt man uppfattade kronprinsens uttalande. Jag
kan ej betvifla att icke detta kommer att gifva norrmännen ny anledning att i sinom tid
tala om svenskens ”svigelige adfärd”, i att säga ett och mena något mera, då ju icke ett
ord i motionerna slår fast syftet med de nya förhandlingarna. Man skall från vårt håll
svara: men det var ju alldeles klart! Nåväl, hvarför då ej säga ut det?

Med den form, jag gifvit min motion, hade den måst remitteras till Konstitutionsut-
skottet. Dit hör ju, enligt gammal häfd och sakens natur, unionellt-konstitutionella frå-
gor. Men de båda partimotionerna voro så lämpade att de remitterades till tillfälligt
utskott. Om innehåll bör antyda mera än form, var detta föga i sin ordning. Men vår
parlamentariska formalism har under senare tiden tagit stora dimensioner. Alldeles tyd-
ligt var emellertid att man af taktiskt intresse skulle först i de tillfälliga utskotten hafva
behandlat de dit remitterade motionerna och låtit min utvänta kamrarnas beslut i anled-
ning af dem; sedan hade konstitutionsutskottet på grund af riksdagens sålunda fattade
beslut måst afstyrka hvarje afseende å mitt förslag. Derigenom att detta innehöll
bestämda uttalanden om det gemensamma försvaret och en ny riksakt fruktade man dis-
kussionen om detsamma; den förekommes på sagda vis. Således äfven här samma diplo-

1Carl Fredrik Lotharius Hochschild, 1831–1898, utrikesminister.
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matiska taktik med halfqvädna visor och kringgående rörelser som från början så
bedröfligt utmärkt vår unionspolitik!

Den 27 maj 1905.

Då jag nu fortsätter dessa mina anteckningar har riksdagen hunnit afslutas; men obero-
ende af den gå händelserna sin ödesdigra gång.

Den 1 Maj, en måndag, kallades första kammarens ledamöter att efter slutadt mid-
dagsplenum sammanträda i kammarens klubbrum för enskild öfverläggning om det till-
fälliga utskottets betänkande i unionsfrågan. Så många kommo tillstädes att luften snart
blef tjock; vi funno att lokalen behöfde utvidgas!

Herr Chr. Lundeberg blef ordförande och ropade genast upp biskop Billing. Denne
talade länge och omständligt; hans mening var att man ej borde upptaga någon diskus-
sion i kammaren rörande den af utskottet behandlade frågan, utan skulle åt någon viss
lemnas i uppdrag att tala öfver den, dervid åtskilliga punkter borde särskildt betonas,
och sedan borde kammaren med denne allmänt instämma. Tydligt var att den afsedde
talaren skulle vara Billing sjelf. Efter honom tog generaldirektör Åkerman ordet; han
var obstinat och ville icke lofva att tiga; samma ställning intogo lektor Teofron Säve och
dr Carl Nyström – alla tillhörande det forna Alinska högqvarteret inom majoritetspar-
tiet och helt missnöjda med den nu inslagna tamare unionspolitiken. Men ingen riktade
sig särskildt mot den föreslagna enmansmetoden. Detta sade mig hur djupt den politiska
nivån i första kammaren sjunkit. Jag kände mig icke ega rätt att, som jag tänkt, blott
tiga, utan begärde och fick ordet. Så erinrade jag då att en representativ församling väl
icke vore förhindrad att utan debatt antaga ett förslag; det vore ju tvärtom första kam-
marens sed att utan allt ordande godkänna utskottsbetänkanden, i all synnerhet om dessa
redan fallit genom afslag i medkammaren – och här förelåg ju ett i grunden likartadt
förhållande: genom kronprinsen-regentens slutförklaring i sammansatt svenskt och
norskt statsråd den 25 April hade ju frågan om nya förhandlingar rörande alla de unio-
nella frågorna förfallit och kammaren vore således väl försvarad om den utan all diskus-
sion genom utskottsbetänkandets bifallande betonade sin anslutning till kronprinsen-
regentens den 5 April gjorda uttalande. Men att åt en talare formligen uppdraga att
framlägga kammarens uppfattning i en fråga, som faktiskt uppfattades ganska olika inom
Kammaren, skulle, syntes mig, innebära antingen en grundlagsvidrig tvångsåtgärd mot
de med de ledande olika tänkande, eller ock en dekorativ anordning som väl kunde
passa vid någon festlig stund å ett gymnasium, men som omöjligen kunde öfverens-
stämma med värdigheten för en kammare, der hvarje särskild ledamot, derest han ville
tala, borde förväntas kunna tala och svara för sig sjelf. Icke heller hyste jag någon fruk-
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tan för en diskussion i frågan. Kammarens tystnad skulle i Norge lätt uppfattas såsom
framtvungen och dess beslut derför ock väga mindre tungt; ett fritt meningsbyte, efter
hvilket voteringsresultatet skulle med en öfverväldigande siffra bestyrka kammarens
instämmande med kronprinsen-regenten, skulle gifva ett besked som icke kunde miss-
förstås eller förtydas. Hvilka af dessa båda vägar kammaren ville begagna kunde emeller-
tid försvaras; den af herr Billing förordade motsatte jag mig bestämdt: den skulle icke
anstå Kammaren.

Egendomligt nog svarade icke Billing; ingen annan upptog hans förslag, ehuru detta
naturligtvis uppgjorts af de ledande viljorna. De flesta af de sedermera uppträdande för-
ordade bifall utan diskussion; och mötet slutade med att förklara sig anse denna taktik
önskligast.

Den följdes ock, då ärendet dagen derpå förekom till behandling. Ett kraftigt ja till
svar på Talmannens proposition om bifall till utskottsförslaget var det enda ord, som
kammaren egnade detsamma.

Men under den yttre enstämmigheten dolde sig på många håll en stark missstämning
mot de ledande män, som härvid gjort sin vilja gällande. ”Många vredgades på dig,”
sade mig en af majoritetspartiet, ”för de skarpa ord du i går sade oss – men många tacka
dig; ty vi känna sjelva att det gått för långt.” Han menade: med partiledningens suverä-
nitet gent emot[sic!] de ledda.

I andra kammaren hade man nog ock tänkt sig att taga sitt utskotts betänkande utan
diskussion; men socialisterna, genom Branting, omintetgjorde detta. Jag åhörde diskus-
sionen och fann den temligen obetydlig; icke gjorde den hvarken skada eller gagn. Att
Branting vid ett senare tillfälle begagnade sig af Hans Anderssons i Nöbbelöf mindre
rediga uttalande om de två utrikesministrarne för att framställa honom såsom ”arbetar-
partiets” liktänkande, inverkade icke det ringaste på denne och ännu mindre på landt-
mannapartiets ställning till frågan.

Den gick sin gång. Statsministern, exc[ellens] Boström, som genom sina hos oss väl
kända men alltid tolererade ”godsegaretag” blifvit så van vid dem, att han nog ej ens
sjelf märkte, när han anlitade dem, tillät sig använda dem äfven mot norrmännen; dessa
som till en början varit riktigt förtjusta i hans godmodiga sida, blefvo nu desto mera
upprörda och sågo på en gång ”storsvensken” i honom lifs lefvande[NN3]. Dermed
blef han ock föremål för deras oblidkeliga hat. Det berättades att då han ensam en gång
under konsulatförhandlingarna farit till Kristiania och der sammanträdt med norska
regeringens underhandlare, dessa mött någon punkt i hans förslag med invändningen,
att det dock icke vore dem nog att få del af hans mening; de ville ock höra svenska
regeringens. ”Jag är svenska regeringen!” skulle han då hafva svarat och slagit handen i
bordet. Sådant kunde nog, mutatis mutandis, hafva imponerat i Sverige; men i Norge
gick det alldeles icke. Och så blef Boström en dag, utan att han knappt sjelf förstod
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huru, den tufva, på hvilken vår knarrande unionskaret välte. Det hjelpte icke att han
afgick ur ministären. Den äfven i svenska politiska kretsar alldeles okände man, som
efterträdde honom, kunde ej förändra norrmännens uppfattning af den politik,
Boström dock inaugurerat. Vi voro alla löftesbrytare och svekfulla män, änskönt vi icke
visste oss vare sig hafva lofvat något eller svikit någon.

Den 22 Maj afslutades riksdagen. Då vi efter att ha åhört predikan i Storkyrkan upp-
kommit å rikssalen, hörde jag någon under vår väntan på statsrådets ankomst säga, att
der vore någon å drottningens läktare ehuru han ej kunde se hvem det var. Jag såg dit
upp; blott öfre delen af en isgrå hjessa syntes, det var tydligt att den, som var der, satt sig
å någon pall. Nu höjde han dock hufvudet – det var konungen. Han hade satt sig der
för att helt incognito öfvervara riksdagsafslutningen; det gjorde på oss alla ett eget
vemodigt intryck och flerahanda reflexioner bevittnade det.

Dagen efter hade jag besök af Leo Mechelin, den forne finske senatorn, som nu efter
sin landsflygt beredde sig att återflytta till Helsingfors. Han lemnade mig ett af  honom
för ett par månader sedan affattadt utlåtande i vår unionella fråga[1], begärdt af prof.
Mittag-Leffler och af denne tillstäldt dels utrikesministern, gref Gyldenstolpe[,] genom
hans kabinettssekreterare, dels gref Gustaf Sparre och generaldirektör Krusenstierna, i
syfte att genom någon af dem nå kronprinsen-regenten eller konungen. Nu lemnade
Mechelin ett ex. deraf åt mig; det var åtföljdt af ett p.s., som från sedermera inträdt sak-
läge betraktade frågan om hvad som kunde vara att göra. Då jag påföljande dag [24/5]
var uppe hos kronprinsen berörde jag detta utlåtande, men fann att han derom visste
ingenting; af de tre hade ingen framburit det. Nu kunde det icke ega någon aktuell
betydelse; om jag ej vetat det förut, skulle kronprinsens meddelanden låtit mig tillfullo
förstå det.

Han framförde till mig en helsning från Konungen att jag skulle efter slutadt
s[a]m]ma]nträde samma dag med Eugeniahemmets styrelse komma upp till honom. Jag
gjorde det. Huru tungt var det mig icke att mottaga de förtroenden, min så varmt äls-
kade gamle konung nu gaf mig! I detta samma hans arbetsrum hade vi under så många
år, under så många allvarliga situationer utbytt tankar och häfdat meningar icke minst i
den unionella frågan; nu stodo vi vid slutet. Och nu fanns ingen skiftning i vårt uppfatt-
ningssätt; hvad han några dagar senare skulle komma att yttra i sitt norska statsråd var
hvad han borde och måste säga. Och hvad han nu uppläste för mig visade mig, att han
icke var oviss om hvad som sedan skulle komma att inträffa.[2]

1Utlåtandet, se 33:55 (Sparres ppr).
2Denna formulering tyder möjligen på att Wieselgren skrev ner denna notat efter 27 maj trots att den är daterad 
27 maj. Han kan ju också handla om en renskrivning senare av en notat från 27 maj och att det i så fall gjorts ett 
tillägg vid renskrivningen.
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Den 30 maj 1905

Samtidigt med det jag skref ofvanstående, hade konungen en svår stund i det samman-
träde, han då höll med härvarande norska statsråd. Detta förnekade sig icke. Men de
mägtade icke förmå den gamle monarken att blinka. Han nekade sanktionera stortings-
beslutet och lät sig icke skrämma af sina upptända rådgifvares hotfulla ord.

Hvarför skulle han väl ryggat tillbaka? Hvad hade han väl dermed vunnit?
Ingenting. Unionen är redan bruten. Tronafsägelsen och upphäfvandet af riksakten

äro blott oundvikliga korollarier af det norska särlynne, som tydligen icke låter tala sig
till rätta.

Den 27 maj 1905 vägrade kung Oscar II att sanktionera den norska
lagen om eget självständigt norskt konsulatväsen. De norska statsrå-
den svarade med att lämna in sina avskedsansökningar. På Edvard
Forsströms teckning i Puck den 1 juni sitter Norges två statsminist-
rar Michelsen och Løvland i en unionsbåt som redan är överlastad
med unionella problempaket. När butiksbiträdet, kung Oscar, över-
räcker det största paketet av dem alla, sanktionsvägran, måste rors-
man Løvland varna för kantring. Förre statsministern Boström följer
utvecklingen från en trygg plats på land.
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Men, som jag i Tisdags sade Leo Mechelin: den skandinaviska enhetstanken är derför
icke död. Dagen efter unionsupplösningen skola vi börja att arbete för en ny union.
Och sedan Norge blott hunnit att samla sig nog erfarenhet af hvad dess nya förhållan-
den i verkligheten betyda, skall det erbjuda en bättre jordmån för enhetstanken än nå-
gonsin förr.

Det är min fasta tro. Jag skall ej upplefva den dag, då denna min tro förverkligas; men
den dagen skall komma.

Den 31 maj 1905[1]

Bland den sistförflutna riksdagens tilldragelser må ju ock bemärkas bildandet af ”första
kammarens moderata parti.”

En dag i början af Mars satt jag under pågående plenum i ett stilla samspråk med min
granne, landshöfdingen baron Gustaf Lagerbring. Vårt samtal rörde sig kring förhållan-
dena i kammaren. Vi konstaterade båda den fortsatta sänkning af kammarens bildnings-
nivå, som allt jemt minskade kammarens auktoritet; och jag tillade derutöfver att detta
förhållande icke skulle upphöra så länge ännu en så antiqverad fråga som den om ”tull
eller frihandel” bestämde partibildningen derinom. Striden i denna fråga vore ju för
längesedan utkämpad, vi frihandlare hade lidit nederlag och intet antydde att vi ännu på
långa tider skulle kunna återupptaga striden; ändå vidhölle vi en partibestämning, som a
priori måste ådöma oss fullständig betydelselöshet, och som ock åstadkommit att vårt
”parti” öfvergått till ett ”kotteri”, det vill säga: att det numera sammanhålles af sociala,
icke af politiska band. Anordnandet af en ny partigruppering, der tullåskådningen ing-
enting fick ha att säga, vore efter min mening första förutsättningen för första kamma-
rens politiska regeneration; dess valmän i landstingen finge ju sedan andra grunder att
vid sina val taga i betraktande än kandidaternas fasta tulltro.

På min grannes ansigtsuttryck kunde jag se att han gillade min uppfattning; men han
öfverraskade mig verkligen, då han sade mig att han och åtskilliga bland kamraterna
redan börjat arbeta på åstadkommandet af ett just så beskaffadt parti som det af mig
antydda; han hoppades att jag nu ock ville med dem göra gemensam sak. Om jag än
efter att ha varit ”vilde” i så många år icke kände det så alldeles angenämt att mista min
frihet, kunde ju mitt svar i detta ögonblick icke bli mer än ett; jag lofvade min anslut-
ning, deltog i ett samråd om det blifvande partiprogrammet, dervid jag fick å detta upp-
förd en punkt om arbete för nykterhet och folkbildning, samt öfvervar Tisdagen den 16
Mars det sammanträde i Andra särskilda utskottets lokal, der under f[örre] Öfverståthål-

1Anteckningen för den 31 maj 1905 är utskuren ur Arne Wåhlstrands maskinskrivna version av Wieselgrens 
anteckningar.
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laren, friherre Gustaf Tamm[s] ordförandeskap omkring 30 ledamöter af första kamma-
ren beslöto bilda dess moderata parti samt öfverenskomma om dess program.

För detta senare ändamål voro vi tillsammans, friherrarne Lagerbring och Louis de
Geer, prof. Fahlbeck, Olof Jonsson i Hof, godsegarna Sebastian Tham och Björklund
samt jag, och förslag till program förelades vid ett sammanträde den 11 April också å
förberörda utskottslokal efter slutadt middagsplenum i kammaren. Men nu tillstundade
påsken. Två eller tre andra sammanträden egde rum samtidigt och då blott ett tjugutal
ledamöter kommo tillstädes, uppskötos förhandlingarna till något möte efter påsk. Det
hölls fredagen d. 5 Maj, kl: ½ 8 e.m. å Hotell Rydberg. Som partiets ledamöter räkna-
des då: baron Gustaf Tamm, justitierådet Ivar Afzelius, grosshandl. Johan Lovén, gods-
egaren W. Walldén, bankofullmägtigen Törneblad och häradsh. Rabe, alla stockholms-
representanter, landshöfding Filip Boström, sörmlänning, landsh. v. Oelreich från kro-
nobergsbänken, landsh. Cedercrantz från Kalmar län, landsh. de Geer från Kristianstads
län, grosshandl. Dieden och Öfverste Ewerlöf från Malmö, godsegaren Sebastian Tham
och grossh. Apelstam från Hallandsbänken, prof. Fahlbeck och baron Lagerbring från
Bohuslän, grosshandlandena Melin och Sternhagen jemte mig för Göteborgs stad,
brukspatron Montgomery från Vermlandsbänken, brukspatron Vollrath Tham från
Örebro län, Olof Jonsson från Gefleborgsbänken, rådman A.G. Andersson, häradshöf-
ding Uppström, kronolänsman Hägglund, disponenten Enhörning, och generaldirektör
Andersson, alla från Vesternorrlandsbänken, godsegare Hugo Tamm och Björklund
samt borgmästar v. Stapelmohr från Jemtlandsbänken och sekreteraren Berlin, öfverste
Cederberg, häradshöfding Hedborg och byråchefen Kinberg, alla för Vesterbotten.
Åtskilliga andra såsom grossh. Oscar Almgren och Rettig, Raoul Hamilton m.fl. anfrå-
gas ock komma att vid nästa riksdag sluta sig till oss; man beräknade – rätt sangviniskt –
sin blifvande numerär till 50–60 man.

Vid sammanträdet d. 5 Maj valdes först förtroenderåd. Under föregående rådslag om
detta val hade man enat sig om Gustaf Tamm, Wieselgren, Filip Boström, Montgomery
och rådman Andersson såsom kandidater. Äfven Olof Melin, Lagerbring samt Afzelius
hade nämts. Då kandidaternas namn upprepades, tog jag ordet och varnade för ett val,
som skulle ge tidningspressen anledning att tala om vårt – icke förtroenderåd, utan för-
troendeembetsmannaråd; det skulle framställa partiet i ett tvetydigt sken för allmänhe-
ten. Jag bad derför att få bestämdt afsäga mig kandidaturen. Friherre De Geer ansåg
dock mitt namn i rådet betyda allt för mycket för att man kunde släppa det; och då jag
såsom ännu ett skäl för min afsägelse påminde att mitt mandat utginge redan i höst, sva-
rade han blott, att om jag ej återvaldes, finge man nästa år sörja för ett nytt namn i rådet
– men icke nu. Jag blef så förvånad öfver hela denna argumentation; min innerliga
öfvertygelse var att mitt namn i eller utom rådet spelade alls ingen roll, och jag måste
vidhålla denna min mening, andras åsigter till trots. Vid den slutna omröstningen vann
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den ock afseende; Gustaf Tamm, Filip Boström, Montgomery, Andersson från Sunds-
vall och i mitt ställe Olof Melin från Göteborg ingingo med högsta röstetalen; närmast
under kom jag – Gustaf Tamm och Boström, enligt hvad de sjelfva sade mig, till en led-
sam öfverraskning. Men för mig var det blott till gagn. Jag kunde med full sanning
anmärka att min arbetskraft ej nu vore densamma som förr. Jag måste spara den. Och af
egen erfarenhet från mina forna år i Andra kammaren visste jag ju hur olämpligt det
vore för ett riksdagsparti att ha förtroendeembetsmän i sin styrelse. Man misstror alltid
deras sjelfständighet.

Sedan föredrogs partiprogrammet, godkändes till innehållet men skulle omarbetas till
formen; texten borde vara fortlöpande och ej afdelad i särskilda punkter. Denna dess
omredigering anförtroddes åt rådet med biträde af Ivar Afzelius, som gjort detta
yrkande, mig och Lagerbring. Vi sammanträdde för detta ändamål d. 9 Maj efter ple-
num och vårt förslag blef derpå godkändt vid ett nytt sammanträde, som hölls kort före
riksdagens slut. Jag log åt den vigt, man lade vid denna vår manifestation. Ett program
måste finnas, det hör till utstyrseln – men ingenting läses hastigare och glömmes fortare
än just sådana produkter. Ett parti bedömes efter dess politiska uppträdande, dess klok-
het och kraft; der finner man proven[?] på dess karaktär och derom måste man i högsta
måtto bekymra sig. Skall vårt nya parti visa sig besitta de egenskaper, som för erkän-
nande i dessa stycken fordras? Jag vågar ej vara viss derom. Tiden synes mig lida brist på
personligheter.

Är detta icke oundvikligt när helst idéerna undanträngas af intressena?
Dagen efter uppe i kammaren kom l[andshö]fd[in]g Filip Boström till mig och före-

brådde mig min afsägelse qvällen förut. Jag sade honom att den varit fullt riktig; ty
emellan det nya partiet och mig bestode i de vigtigaste frågorna ingen verklig öfverens-
stämmelse. Hade jag gått in i styrelsen skulle deraf intet säkrare blifvit följden än att
antingen jag ganska snart komprometterat partiet eller ock detta mig. Partiets flertal
bestode ju af alldeles samma personer som det Hugo Tammska kotteriet innefattat, och
jag hade ju aldrig trifts tillsammans med dem, vi skiljde oss ju oundvikligt i frågor som
för mig vore af den aldra största betydelse. Med allt uppskattande af några nya ledamö-
ters önskningar måste jag dock se saken som jag gjort och handla derefter. Bäst för mig
vore att stå så fristående som möjligt, äfven om jag nominellt skulle tillhöra partiet; och
för detta betydde min tillslutning i grunden ingenting, då det ju visste, att jag i hvarje
fall skulle låta bestämma mig icke af något partibeslut utan af mitt eget bästa förstånd
och samvete. Jag vore således icke ens en under alla förhållanden för partiet påräknelig
röst. Väl hade jag efter ett allvarligt uttalande till mig af Öfverste Ewerlöf, en person,
som jag högt aktade, ett ögonblick frågat mig om jag ändå skulle vara skyldig att ställa
mig till partiets förfogande såsom ledamot af dess förtroenderåd och dermed ock såsom
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skylt för dess syften; men min djupa känsla af att skylten blefve falsk, hade bestämt mitt
handlingssätt.

Min ädla vän Filip B[oström] ville väl ej i hufvudsaken ge mig rätt; men han hade för
mycken egen erfarenhet af att stå som främling i ett parti för att kunna helt förneka rik-
tigheten af min åskådning.
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IX. 7 JUNI FRAM TILL SÄRSKILDA UTSKOTTET

Christian Lundebergs anteckningar i dagboksform 7–25 juni 1905

För perioden 7 juni till 24 augusti 1905 har statsminister Christian Lundeberg författat och redi-
gerat minnesanteckningar i dagboksform. Han har uppenbarligen brottats ordentligt med materialet
och hur det borde organiseras, ty det föreligger flera dagboksliknande materialsamlingar och ansat-
ser till manuskript. De är relativt likartade och löper relativt parallellt. 

I denna dokumentsamling koncentrerar vi oss på två av dessa anteckningar i dagboksform.
Båda är skrivna för hand med bläck. Pikturen är vårdad och fullt läslig Den ena är införd i en
mindre anteckningsbok med styva pärmar (format 10x16,5 cm); anteckningsboken har den för-
tryckta titeln ”Dagbok för kontor”. På ryggen står skrivet ”23/7–24/8 1905”. Dessa anteck-
ningar löper från 23 juli till 24 augusti 1905.

De andra dagboksliknande notaterna finns i en större anteckningsbok med styva pärmar (for-
mat 18,5 x 23 cm). Pagineringen går från 1 till 93. Sen tillkommer ca 20 sidor tidningsurklipp
om Lundebergska ministärens bildande. Dessa anteckningarna täcker perioden 7 juni till
2 augusti 1905.  

Ingetdera fallet handlar om dagböcker som tecknats ner i omedelbar anslutning till de händelser
som skildras. Båda är uppenbarligen skrivna i efterhand, i lugn och ro. I och för sig bygger note-
ringarna för varje dag på annat material som är samtida med händelserna. Lundeberg hämtar
mycket stöd från egna anteckningar och papper. Men han hänvisar också till annat material såsom
G F Östbergs anteckningar samt promemorior och Samuel Wåhlins anteckningar från särskilda
utskottet.

Anteckningarna i den mindre anteckningsboken trycks i ett svep under avsnitt X i denna doku-
mentsamling. Anteckningarna i den större anteckningsboken delas upp i tre delar. 1) 7–25 juni
eller sidorna 1–24; 2) 28 juni–25 juli, sidorna 24–48; och 3) 23 juli–2 augusti, sid 49–93.
De trycks på olika ställen i dokumentsamlingen.

Här återges första delen av den större anteckningsboken: Lundebergs föreställningar och reaktio-
ner från den 7 till den 25 juni 1905. Anteckningarna börjar med hur Lundeberg i Neuenahr i
Rhenlandet får kännedom om Norges utbrytning den 7 juni. Läsaren får följa hans hemresa
genom Tyskland och hur han träffar kronprinsen i Nordtyskland. Tillbaka i Stockholm skildras
möten med Majoritetspartiets tiomannaråd och med hela första kammaren. Även valen till sär-
skilda utskottet behandlas. 
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Dessa anteckningar i dagboksform får inte förväxlas med Lundebergs egenhändiga löpande refe-
rat av olika inlägg i debatterna i särskilda utskottet. Dessa skrevs ner under själva sessionerna.
Dessa trycks också i denna dokumentutgåva under titeln ”Christian Lundebergs anteckningar från
särskilda utskottet under första urtima riksdagen sommaren 1905”. 

Den större anteckningsboken förvaras i Christian Lundebergs samling, F 940s, Uppsala uni-
versitetetsbibliotek. Det finns också en delvis täckande maskinskriven version i Arne Wåhlstrands
samling, NC 893, UUB.

 

Christian Lundebergs anteckning i dagboksform för den 7 juni 1905.
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IX. 7 juni fram till särskilda utskottet
1905 juni 7

Telegraferade Oscar Alin till i Neuenahr unionsbrottet, som påföljande morgon stod i
alla tidningar. Öfverväldigande känsla af harm och blygsel. Svårt att möta o se folk i
ögonen. Man kände, som alla sågo på en med förakt. Telegraferade emellertid deltagan-
de konungen, hvarå erhöll hans tacksamma svar. 

Juni 16 reste Anna och Chrlg fr. Neuenahr, lemnande 12 bad i sticket. Chrlg. trött,
uttalade sin förhoppning att ej insättas i Särsk. U., och att om underhandlingar ifråga-
komme, ej blifva af regeringen utsedd till underhandlare. 

Juni 18 fortsatte från Hamburg i sällskap med häradsh. Behm o Friherrinnan Löwen.
Sammanträffade i Warnemünde med kronprinsen. Hade med honom i hans vagn ett
par timmars samtal. Han hade vid tyske kronprinsens bröllopp i Berlin o svenska kron-
prinsens/?/ bröllopp i London samtalat med tyske kejsaren om engelske kungen, med
rikskansleren v. Bülow och statssekreteraren frih. v. Richthofen med premiermin. Bal-
four o utrikesministern Landsdowne. För dessa framhållit, att Sverige ej ville med
vapenmakt bevara unionen. Samtl. förenämnda hade då tillstyrkt att utan vidare låta
unionen upplösas. Betr. den s.k. novembertraktaten vore England benäget för dess för-
nyelse med, hvar för sig, Sverige och Norge, att Frankrike hade förklarat sig ingå på
hvad Engl. ansåg lämpligt. Kronprinsen hade anl. antaga, att Tyskland ej vore ovilligt
ingå s.s. 3dje garantimakt. Ang. traktaten var Chrlg sympatisk för dess förnyelse, under
förutsättn. af, att ej Sveriges handlingsfrihet på något som helst område begränsades.
Kronprinsen hade telegraferat svenska regeringen sin åsigt, att riksdagen borde förklara
unionen upplöst och gillade ej regeringens förslag, att upplösningen borde föregås af
underhandlingar. Chrlg yttrade, att framstående riksdagsmän under 1905 års riksdag väl
uttalat s.s. sin mening, att Sverige ej ville uppoffra en droppe blod för att drifva Norge
till fortsättning af de 190// började underhandlingarna, men att detta uttalande ej gällde
det läge, som genom 7 juni beslutet framkallats, och att magtmedel då borde hafva
användts event. s.s. påtryckning l. än vidare om så påfordrats. Chrlg kunde f.ö. ej vara
med om vare sig kronprinsens mening l. regeringens förslag till skiljsmessa, som endast
kunde tagas i öfvervägande af Sverige, sedan Norge gjort framställning derom. 

Juni 19. Exc. Ramstedt hade qvällen förut mött kronprinsen i Malmö. I Gnesta upp-
manade kronprinsen Chrlg att samtala med R för att komma till en annan åsigt. Samta-
let egde rum, men förändringen intredde ej. Lika litet kunde Chrlg förändra Ramstedts
mening. R. hade äfven tryckt förslag ang. apanagefrågan, hvars framläggande vid urt.
riksdagen dock af Chrlg afstyrktes.

Juni 20. [Ö]ppnades urtiman. S.d. hade Exc. R. samtal med kamrarnes talmän o v.
talmän, hvilka samtl. afstyrkte prop i apanagefrågan. – 
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1a kens majoritetsparti beslöt vid sammanträde å Grand Hotel att inbjuda minderpar-
tiet att med 3 delegerade tillsammans med 10mrådet upprätta förslagslista till särsk. U. 

Juni 21 Majoritetspartiets strde.

P a l m s t i e r n a  [H j a l m a r ] Vill svenska folket krig med uppoffring af blod o ½
mill. kronor om dagen. Ingen materiell vinst, men väl idéell, hvarför svenska folket ej
moget. Får svälja så godt vi kan. Stortinget underhandlar endast under förutsättn., att
inga villkor uppställas. Efter hvad de nu skrifvit (till konungen) kunna vi svara. Men en-
dast om de begära underhandl. på laglig väg. Icke erkänna lagbrottet, oberoende af
hvad utländska säga. Ej svensk prins. 

S v e d e l i u s . Omöjligt inleda förhandlingar med den bestående regeringen. Likaså
med det ännu mera revolterande stortinget. Kunna ej med trygghet sluta aftal. Enda
möjligheten från svensk sida att med glädje helsa unionsupplösningen o att finna legal
form. Återstår ej annat än att uttala bestämd protest, utan att lemna regeringen fullmagt
att ingå i underhandlingar. Vill regeringen ”propriae motu” inlåta sig på underhandl., så
må så ske. Vid underhandl[ing] måste finnas män bakom ordet. Detta borde uttalas från
riksdagshåll. Ej svensk prins. Referendum. 

K l i n g s p o r  C. Trupper böra sammandragas och 8 dagars frist lemnas Norge att sva-
ra på våra besked. Kungen har uppgett sin ställning. K. propositionen är en skymf mot
Sverige. Intet mandat åt nuvarande regeringen. – Antingen vägra remiss, eller peppra
den kraftigt för att visa, att svenska folket fodrar mer af sin regering. Hvilka kraf böra
uppställas nu för hvad som afstods 1814. – Redogörelse bör lemnas från militärt håll,
huru en mobilisering kan ske. Kunna vi, så skola vi uppbära Sveriges intressen. Fordra
en kraftig regering.

L i t h a n d e r . Oaktadt regens märkvärdiga råd skulle uppdrag lemnas densamma un-
derhandla! Hoppas Rd ej lemnar ett sådant uppdrag. Urtiman måste protestera mot
Norge o bakom detta sätta magt. 

A l m s t r ö m  Skiljsmessefrågan skall först pröfvas af norska folket. Mobilisering l.
pengar. Ej fullmagt åt denna regering. Den har ej mägtat uppehålla ordningen i landet.
Har ej förtroende (Bravo!). Öfver Rd o konungamakt står fosterlandet. 

B e n e d i c k s . Fordras endast bestämd ställning, så finnes samling. Regeringen bort.
Vi ha rätt o magt o då om någonsin skall Sverige begagna tillfället. 

F o s s e r  instämmer med Svedelius. Fordras stöd af en regering, som kan leda. Natio-
nen kräfver upprättelse. Fosser ej krigisk, men anser oklokt att avvisa talet om krig. Rd
kan ej lemna anvisning i allt. 1a ken kan annullera fullmagten. 
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T r y g g e r . Huru ter sig kungen, omgifven af sitt svenska statsråd! Ett skamligt akt-
stycke. Ej tala, utan handla. Bort med regeringen. Dess qvarvaro bedröfvar oss. Pro-
grammet: Unionens upprätthållande med våld omöjligt. Första åtgärd, mobilisera för att
försvara oss, för att gifva kraft åt våra fordringar. Hvilka fordringar för upplösning? Af-
görandet måste ske hos Rd. Anser saken bör ta’s sådan den är. Kommer ej oss vid, att
Norge ej iakttagit lagliga åtgärder. Vilja vi upphäfva riksakten, så måste villkoret vara,
att alla våra mellanvaranden skola afgöras genom skiljedom. Traktaterna granskas.
Transitotrafiken garanteras. 

B e r g , Gustaf. [K]rig bör f.n. obetingadt tillstyrkas. Ej yrka krig för unionens bevaran-
de. Men mobilisering för att göra våra villkor gällande. Intet uppdrag åt nuvarande re-
gering. (Uppläste förslag till villkor). (Begagnade uttrycket kommuniquéns
dekadansperiod). 

L i n d m a n . Ej kapitulera. Ej absolut stryka bort tanken på unionens bevarande. Re-
ferendum. Ej mottaga piskrapp. Ej erkännande af Norska regeringen, hvilket är för pla-
toniskt, för passivt. Bör skynda för att ej utlandet skall erkänna Norge. Bör uppställa
våra villkor o sätta magt bakom. Vi hafva rustade 6 pansarbåtar o 16 torpedbåtar. Från
partiets sida bör göras något för att bibehålla ”sjöbeväringen” öfver 1 juli. 

P a l m s t i e r n a . Vår här är lika god, som i dess bästa skick under Carl den XIIs tid,
vår flotta likaså, som under Gustaf IIIs. 

N y s t r ö m  C a r l . Haagkonventionen. – Protest.

B e r g  L a r s . Måste hålla tillsamman antingen som unioneradt folk, eller med ge-
mensam utrikesstyrelse. ”Hotar grannen, så slå till” sade kung Gösta. ”Det är skam, att
tappre män täckas tala om en sådan” sa ...

B l o m b e r g . Ej sammankoppling med dynastiska intressen. Måste skapas tillfredsstäl-
lelse för vår egen heder och ära. Känner ingen annan form, än att Norge gör framställ-
ning om upplösning. Förhandling bör ske genom svenske män, som hafva uppfattning
af svensk ära och uppfattning. Synpunkter: ej smidig lösning, utan upplösning efter af-
tal. Ej lemna uppdrag åt regeringen. Bakom måste ställas magt. 

v .  R o s e n . Palmstierna rätt i sina premisser. Uppställas villkor, så måste de stödjas af
krig, eller också följer förödmjukelse. Utan vidare bör beslutas unionens upplösning.
Detaljerna uppgöras genom skiljedom. 

B j ö r l i n . [T]re moment!
1. 
2. Sätta tillbaka kungen.
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3. Ej hela landet (Norge) vill skiljas.

S ä v e . Anmärkningarna gälla ej allenast nuvarande regeringen, utan flera föreg. reger-
ingar. Antingen fall undan l. gripa till vapen. 

K e n n e d y . Vill ej underkasta sig att tiga. Protest. Protest mot mobilisering o reger-
ing bör gå i motsatt ordning. Djupaste förakt för statsrådsprotokollet. Först afgöras: ny
regering, o huru vi skola få en sådan. Vill i denna fråga ej vara med om partier. 

C a v a l l i . Ej godkänna hvad i Norge blifvit gjordt. Hvad göra: 1mo säga nej; 2o ny re-
gering, byg[g]d på andra grundsatser, än den nuvarande. Målmedvetenhet och enighet. 

v .  B a u m g a r t e n . Ej uppge unionen. Med vapenmagt häfda vår ära. Ny regering.

v .  E s s e n . Hemställer om och hvilka villkor böra uppställas. 

P e t t e r s s o n . Norge skall begära. Ej hastigt o lustigt kasta yxan i sjön. Flottans öf-
ningar böra förläggas till vestkusten. Allt är resultatet af många års dekadanspolitik.  

v .  R o s e n .  

O r d f ö r a n d e n  (Chr. Lundeberg) meddelade ett sitt samtal med sjöministern
(Palander), hvilken framhöll svårigheten att tyda värnpligtslagen derhän, att ”sjöbevä-
ringen” kunde qvarhållas. Likaså bekymret, att ”landtbeväringen” skulle funktionera ef-
ter 1 juli. Ordf. lemnades i uppdrag att ytterligare förhöra sig med sjöministern.

22 Juni

Kl. ½ 3 e.m. sammanträdde tiomannarådet: Almström, Billing, Bohnstedt, Blomberg,
Gripenstedt, Hasselrot, Lundeberg, Pettersson Fredr. Em., Wijk o Östberg (Åkerhielm
ej återkommen från Nauheim) med delegerade från minderpartiet, Fri. Gust. Tamm
(ordf. i partiet), Boström Philip o Melin, – Tiomannarådets lista upptog namnen: Bil-
ling, Blomberg, Cavalli, frih. Gripenstedt, Lundeberg, Frih. Palmstierna. Pettersson Fr.
E., Säve, Grefve Wachmeister Fredr. och Frih. Åkerhielm. Sa 10 af 12, som skulle väljas
i Särsk. Utskottet; samt till 6 suppl. af 8: Andersson Kolstad, Hammarström, frih.
Klingspor, Lindman, Rettig och Östberg. – Minderpartiets delegerade föreslogo till or-
din.: Afzelius, Boström Filip1 och Tamm Hugo och till suppleanter Tham Sebast. +
Tham Vollr. och Walldén.

L u n d e b e r g  protesterade på anförda många skäl positivt mot Boströms val. 

1Boström Filip o Tham Seb. hade under årets lagtima riksdag utgått ur skyddsvännernas parti o tagit initiativet 
för bildande af det s.k. landshöfdingepartiet o skulle förmodl. derför belönas.
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T a m m  f r i h . höll hårdt på Boström och förklarade vidare öfverläggning öfverflö-
dig, derest Boström ej vunne tillslutning. 

M e l i n  påstod majoritetslistan vara alltför ”sträng”, särskildt borde namnen Gri-
penstedt och Säve utgå, om Boström skulle uteslutas. 

Ajournerades strdt, som hölls i S.Us Ink. Afd.s lokal. Chrlg framhöll privatim för Frih.
Tamm olämpligheten af att i Särsk. U. insätta en för ifrågakommande arbetet så föga
qualificerad kraft som Seb. Tham, hvilket af Tamm äfven godkändes. Vid 10mrådets
ensk. öfverläggning stor misstämning o bedröfvelse att utesluta Gripenstedt och Säve,
och yrkades från flere håll att partiet skulle gå till valet med egna listor, som dock med
hänsyn till önskvärd enighet från början i den stora frågan afböjdes. – Framhölls omöj-
ligheten att utesluta Säve, enär yttersta högern borde hafva en representant. Efter lång,
bekymmersam öfverläggning beslöts i enighetens intresse att släppa Gripenstedt, med
stöd bl.a. deraf, att frih. G vid partisammanträdet den 20 juni skarpt yrkat på, att 1a ken

framför allt borde vara enig. 
Vid sammanträdets återupptagande meddelades 10mrådets medgifvande ang. frih.

G., under förutsättning att acceptabelt namn erbjödes i st. f. Boströms. Minderpartiet
offrade B. och föreslogo (den af Chrlg under hand till frih. Tamm antydde) Walldén.
10mrådet antogo detta förslag, likasom Lovén i st. f. Seb. Tham. – 

I detta sammanhang bör nämnas, att Chrlg o Blomberg vid 10mrådets föreg. ensk.
öfverläggningar i ämnet hållit hårdt på Trygger, som öfrige dock ej ville acceptera. Efter
Tryggers anförande 21ste på aftonen återtog Chrlg sitt yrkande. 

S.d. på aftonen sammanträde med hela 1a ken å Jernkontoret

F a h l b e c k . Bäst unionen är slut. Faktiskt har den länge varit slut. Inga garantier.
Riskabelt med hvarje åtgärd, som kunde framkalla motstånd fr. Stortinget. 1o Rd upp-
häfver riksakten. 2o afslår k. prop. under förklaring, att ingen underhandl. öppnas med
Stortinget. 3o kredit på 100 mill. kr. till K.M.t för mobilisering af armé och flotta. 

B i l d t . Regens prop är ett indirekt erkännande af revolutionen. Ej endast för känslan,
utan äfven praktiskt förkastligt. Hvad vinnes med erkännande? Detta är ett mindre vik-
tigt önskemål. Traktat af mindre betydelse för det större än för det mindre landet. Bör
dynastin för all framtid afsäga sig Norge? Komma stormagterna med erkännande före
oss, ökar ej detta vår smälek. Underhandlingar främja sekundogenituren. Derför bäst
dröja med sådana. Man bör vänta till Norge begär dem. 
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S j ö c r o n a . Försöksmobilisering borde begärts, säger man, 100.000 man. Statsrätts-
ligt rigtigt, men ej värdt. Upplösning bör ske med tillgodoseende rättvisans och om-
ständigheternas kraf, och monarkiens kraf. – Vägra Stortinget beslut. 

S v e d e l i u s . Samma som vid partimötet. Innan betryggande underhandlingar inle-
das, måste någon myndighet skapas o vara legal. Om man ej kommer längre, får man
stanna vid protest.  

T a m m  H u g o . När anordningarne gå i rigtning för infall i vårt eget land, så har
man både rätt och skyldighet att värna sitt land. Magt måste mötas med magt. För Sve-
riges land olyckligt beslut, om Sveriges prinsar antagas. – Sättet: svenska rd är afvänd
behandla kontinental politik. Rd bör insätta ledamöter för behandling af frågan. Oför-
låtligt om ej K.Mt till U. aflemnar uppslag till villkor. Lämpligast samma tysthetsförfa-
rande som i Norge. Sålunda borde ej remissdebatt ega rum. Ej motioner aflemnas, utan
framställningarne gå direkt till utskottet. 

K e n n e d y . Samma yttrande som vid partimötet.

E r i c s s o n  A a b y . Man får tänka på att det finns annat än jernmalm. Instämmer i
Svedelii yttrande. 

Ö s t b e r g . Skall Sverige taga initiativet. Nytt storting. Ej rigtigt lemna fullmagt till
nuvar. regeringen. Man bör endast instämma med kungen. 

B o s t r ö m  E.G. Det är Norges egen sak att bestämma. Vi hålla oss endast till faktum.
Det gäller antingen sanktionera eller häfda. För Sverige ingen fördel försvara unionen.
Efter upplösningen kommer Norge i samma status som andra makter, o då kunna vi
bestämma om våra egna intressen. Öfvertygad att uppskof medför erkännande från and-
ra makter. Dock ej omedelbar underhandling. Sek.genitur stor olycka. Sveriges ära kan
ej rubbas af Norge. Vill ej använda makt. Önskligt ej motioner, som kanske i massa
komma att kasseras. Försvarade regeringen. 

v .  R o s e n  = partisammanträdet. 

B e n e d i c k s . [A]ng. motioner ej med om att endast ett fåtal skall agera. 

B i l l i n g . Remissdebatt bör ej förhindras. Sättet med motionerna tål att öfverväga. 

H a m i l t o n . Man bör gå rakt på målet: unionens upplösning. Olämpligt med nya
villkor o nya aftal. Bäst förklara riksakten upphäfd. 

F r i h .  R a p p e ,  C h r . Meddelade att 36.000 m. äro mobiliserade i södra, 9.000 i
norra Norge. Fästningarne rustade, kanonerna inskjutna. Flottan i ordning. Allt i Nor-
ge, men vi hafva ej belägringsmateriel. (Björlin anmärkte efteråt, att sådan kan erhållas
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fr. Boden) Norrmännen hafva ett genomgående spionerisystem i Sverige. Uppsatt en
flygande kolonn, som är färdig att när som helst förstöra våra jernvägsbroar. Man måste
högeligen betänka sig, innan man ger sig in i krig. 

B e r g  G u s t a f . Remissdebatt måste ega rum.

W i e s e l g r e n . Opponerade sig mot de byråkratiska metoderna i Hugo Tamms för-
slag. Stortingets beslut är ett uttryck för norska folkmeningen. 

v o n  O t t e r . 2:ne förutsättningar. 1:o Med erfarenhet från unionen, samt i unions-
frågans nuvarande skick ej en man för bevarande af unionen. 2:o Kan ej erkänna hvad
som skett i Norge. Hvad ske? Sveriges kränkta ära åter upprättas. K. prop. ger ej till-
fredsställande lösen. Hvad som fordras måste kunna gifvas. Med Norges regering o stor-
ting kan ej underhandlas. Norge bör vara angeläget sjelf finna en väg för rehabilitering.
Medel: ett nytt storting, eller nationalrepresentation med fullmagt om unionens upplös-
ning. Bildas sådan kan Norge inbjuda och vår ära upprättas. Sålunda bör man besluta,
att intet göres från Sverige förrän Sverige fått en uppmaning från en laglig myndighet i
Norge. Tror ej på, att utländska magter under tiden skola godkänna Norge. 

A l m s t r ö m . 

B e r g  L a r s . 

F r i h .  v .  E s s e n . Meddelade att kungen ej vill lemna svensk prins till Norge.
Enda villkoret derför, att Rd skulle fordra det. 

L i n d g r e n . 

S ä v e . 

G r e v e  W a c h m e i s t e r ,  A x e l . Instämmer med Svedelius o frih. v. Otter.
Önskar färdighållningsorder för armén. 

T r y g g e r . Skall man offra något för former? Utplåningen af Norges missgrepp inträ-
der, så snart ett enda af Sverige fordradt villkor är uppfylldt. 

F r i h .  P a l m s t i e r n a . 

F r i h ,  B e c k – F r i i s ,  J o h a n . Instämmer med Trygger. Vill ingripa för verklig
makt, ej för formaliteter. 

F r i h .  K l i n g s p o r .

S j ö c r o n a  o  B j ö r l i n  replikerade hvarandra ang. tydningen af värnpliktslagen. 

Sammanträdet afslöts kl. 10.50 e.m.
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Någondera af dagarna 20, 21 eller 22dra juni [Lbg skriver felaktigt ”juni”], 
troligen den 20de 

tillsporde konungen kamrarnes talmän o vice talmän om deras åsigt ang. svensk prins
till Norge. Skulle sådant anses lämpligt kunde för thronföljdens skuld i Sverige ej prins
Wilhelm ifrågakomma. Hertiginnan af Skåne vore visserl. i grossess, men naturl. ovisst,
hvad deraf kunde följa. Prins Eugen sjuklig o ville ej gifta sig. Prins Carl sålunda den
enda, som kunde ifrågasättas men hvarken han eller hans prinsessa sympatisk för saken.
Krnes talmän o 1a kens v. talman framhöllo såsom sin mening, att med en svensk prins på
Norges thron oupphörliga misstankar mot Sverige skulle framkallas i Norge och ständi-
ga obehag förorsakas det svenska konungahuset och afrådde bestämdt från sekundoge-
nituren. 2a kens Talman P. Pehrson i Törneryd ansåg deremot, att många missförstånd
och olägenheter för Sverige o konungahuset skulle kunna förebyggas, om en svensk
prins komme på Norges thron. Hans Majts ställning var, att han ville afvakta riksdagens
besked i saken. 

23 Juni

Efter slutadt middagsplenum delgafs partiet listorna, o redogjordes för förhandlingarne
med minderpartiet. 

F r i h .  K l i n g s p o r ,  B e n e d i c k s ,  K e n n e d y  m . f l . opponerade mot
frih. Gripenstedts uteslutande o förordade de 2en förstn. majoritetslistan. 

F r i h .  G r i p e n s t e d t . Motsatte sig.

B e n e d i c k s . Missnöjd med de många förtroendeembetsmännen hvilket föranledde 

C h r . L g . till en granskning af namnen. Chrlg hade i regel motarbetat deras inval i 1a

ken, dock med erkännande af att flertalet af dem vore i hög grad dugliga och framståen-
de arbetare.

Listorna godkändes.

C h r l g . meddelade att han den 22 juni ånyo konfererat med sjöministern ang. de
värnpligtiges qvarhållande, samt att denne haft o fortfarande hade fullaste uppmerksam-
het vid frågans fullföljande, men f.n. icke kunde vidare uttala sig i ämnet. 

S.d.
v . B a u m g a r t e n  önskade aflemna motion om 85 mill. att jemte kreditiven använ-
das till mobilisering eller förstärkande af armén o flottan. – Afstod, ehuru motvilligt
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derifrån, för att bereda möjlighet till massmotion om 100 mill. o motion om obegrän-
sad rätt för Särsk. Utsk. att afgiva hvilka förslag som helst de kunde finna af omständig-
heterna påkallade. 

Juni 25. 

Kanslirådet v. Krusenstjerna, dertill anmodad af Chrlg, aflemnade förslag till 3 motioner
i ofvan ang. syfte. 

Utskottsvalet hade af Ramstedtska regeringen beräknadts kunna ega rum före eller
på midsommaraftonen fredagen den 23 juni. Detta omintetgjordes genom det långa
förarbetet för andra kammarevalet till Särsk. Utsk., hvilket till sist slutade med kompro-
miss derhän, att Prof. Hjärne till sist accepterades af Samlingspartiet. Den vid valet seg-
rande listan:

[Partibeteckning] Ordinarie Suppleanter

Landtmannapartiet Lindblad Trapp
Carl Persson Stallerhult Wiklund
P. Pehrson Törneryd Ödman
(v.talman)

Nationella Framstegsp. Hans Andersson Nöbbelöf Bergendahl
Alfr. Peterson Påboda Gustafson Sjögesta
Odqvist

Liberala Samlingspartiet Frih. C. C:son Bonde Beckman
Henriksson Biesert
Daniel Persson Tällberg Hedlund 

Karlsson C.G.
Staaff Kvarnzelius
Zetterstrand Starbäck

Moderata reformvännerna Hjärne

Vildar v. Krusenstjerna 
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Hugo Tamms dagboksanteckning 23 juni 1905

Skriven med bläck på vanligt brevpapper. Förvaras i Hugo Tamms samling, 521 H:2, UUB.
Finns också som maskinskriven avskrift i Arne Wåhlstrands samling, NC 893:34, UUB.

 

d. 23 Juni 1905

Efter publicerandet af K[onun]g[e]ns trontal och Kongl[iga] Prop[ositionen) var upp-
hetsningen stor: och sökte sig olika uttryck i olika Riksdagskretsar, hvilket väl framkal-
lar en massa motioner. Det hela är chaos: ingen som kan samla! E.G. Boström är för
stunden föremål för ilska: Kommer säkert icke in i Särsk. Utskottet. –

Oron ökas af ryktena att utländska makter äro villiga godkänna Norge, hvilket man
kunnat förutse. – då deras intressen för stunden ej beröras af – att vår armé ej är fältut-
rustad med ammunition, skodon m.m., att flottan skulle stå maktlös till följe af bevä-
ringsombyte d. 1 Juli – hvaraf kändes att icke makt kan sättas bakom ngt vilkor och
således Sverige skulle vara prisgifvet åt Norges kraf.

I går öfverraskade Lundeberg en grupp som ansåg honom för opålitlig. –
Stor förargelse har väckts af talmannens beslut att uppskjuta utskottsval till Tisdag:

från 2dra kam. berättas, att mot uppskof voro hela Landtmannapartiet, ½ Samlingspar-
tiet, men genomdrefs saken hos Swartling af Staaf[f] och Zetterstrand, detta mot kom-
mittérade då Grefve Sparre säger, att P. Pehrson ej motsatte sig uppskof. –

Partigrupperingarna synas åter hafva fullt spel: i såväl första som andra kammaren –
fosterlandets kraf?

Enda ursägt kan vara, att Sveriges Riksdag fullständigt vants af med all utrikes politiks
handling under den långa freden – och således ej fattar, att den behöfver samling, rådig-
het, bestämdhet – och att sådana frågor icke kunna behandlas som gödsellagar.

Regeringens prop. har väckt stor harm i konservativa lägret – man anser det för obe-
stämdt men jag kan icke fullt gifva denna åsigt rätt. Det beror på min åsigt, att hela
denna saks behandling bort vara icke offentlig – utan att Regeringen till utskottet ingif-
vit sina förslag – och att icke motioner väckts utan inlemnats till Utskottet, hvilket ju då
tillsatts eller skulle tillsättas, att hvarje parti haft sina målsmän, hvilka stått i rapport med
sina meningsfränder och först fullfärdigt slutligt beslut offentliggjorts. Det är ej klokt, att
offentligt framkasta alla meningar, delade som de äro.

Jag fruktar, att först framträder Svenska hetsigheten, se´n modlösheten och ”laisser
aller”.
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Sigfrid Wieselgrens spridda politiska anteckningar 10–16 juni 1905

Den 10 juni 1905

I går morgse återkom H.K.H. kronprinsen till Stockholm. Just anländ från Berlin till
Karlsruhe träffades han å bangården af konungens telegram, deri han återkallades hit;
och femton minuter senare är han redan på återresan.

Jag har i dag tillbragt en halftimme hos honom. Huru har han ej under dessa tunga
pröfvande tider mognat! Han har alltid förfogat öfver sitt mödernearf, ett klart förstånd
och ett lugnt lynne; men han har aldrig förfoga deröfver så manligt och så värdigt som
nu.

Ett af de båda uttalanden konungen vid mitt besök hos honom den 24 sistl. maj
meddelade mig, utgjordes af hans afskedsord till norska folket. De voro ju ställvis djupt
gripade – men det hela var, som konungen sjelf anmärkte, för långt och egde allt för
starkt karaktär af apologi. Hvad han yttrade till sitt försvar mot anklagelsen att för litet
hafva vistats i Norge var alldeles sannt, men passade ej här; likaså åtskilligt annat. Jag var
beredd att härom säga min mening om konungen frågat mig; men när han slutat uppläs-
ningen deraf, kände han sig nog dertill alltför upprörd – och äfven jag fann stunden illa
lämpad för någon kritik.

Men att sådan skulle först efter offenliggörandet af detta högtidliga aktstycke beredas
det, finge ej ifrågakomma. Att underlåta påpekandet häraf skulle vara att svika en pligt
mot den gamle konungen.

Jag gick derför i dag upp till kronprinsen för att bringa denna fråga på tal.
”Först i går qväll,” sade kronprinsen, ”lät kungen mig få se detta sitt uttalande, hvil-

ket han tänkt offentliggöra i öfvermorgon. Förut hade han, efter hvad jag vet, visat det
för Drottningen, prins Carl och v. Essen riksmarskalken, hvilken senare hade på det
enträgnaste sedt honom icke offentliggöra det oändradt. Jag har samma mening som du
och von Essen; i denna form är det mycket olämpligt. Det bör vara kort och fåordigt,
innehålla blott det allra nödvändigaste, ingenting annat. och kungen har gått in på att
uppskjuta dermed – ännu är ju ej saken vid slutet, det måste ju först afvaktas.”

jag var glad att få dessa upplysningar. Konungen kunde ha fattat min tystnad såsom
bevis för mitt gillande; så hade jag kommit att stå i en falsk dager och icke motsvara det
förtroende han visat mig.

Även om en annan sak ville jag tala med kronprinsen.
Stortingsrevolutionen den 7 ds hade synbarligen öfverraskat vår trögtänkta svenska

folk. Det hade icke väntat att kuppen skulle komma så snabbt. I första ögonblicket
visste det ej rätt havd det skulle tänka – men under se senaste dagarna har man tämligen
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allmänt känt det sätt, varpå norrmännen tillvägagått, såsom innebärande en djup föro-
lämpning mot Sverige. harmen har växt. Man har bedt mig skrifva något i pressen som
kunde väcka folket ur dess ömkliga dåsighet och tända eld i sinnena: men jag har vägrat.
Och då förre utrikesministern, general Björnstierna i Torsdags, d. 8 ds, vid vårt sam-
manträffande utanför hans bostad å Sturegatan, uttalade sin förtrytelse öfver vår folks
lumpna förmåga att tåla hvilken förödmjukelse som helst, kunde jag blott konstatera
sagda förmåga. ”Hvar borde svenska flottan ligga i detta nu,” sporde vredgad den gamle
ex-ministern, ”om icke i Kristianiabugten! Jag sörjer öfver att ej ha qvar min plats i
riksdagen – då skulle åtminstone en röst sjunga ut med sanningen!” Jag hade dertill att
genmäla blott det att den rösten skulle bli utan all resonans – den skulle knappt bli upp-
fattad såsom annat än ett kuriosum. Sextonhundratalets svenskar skulle förstått den –
icke våra dagars.

Men vaket minne af vår nationella dekadans i följd af 1864 års händelser har jag
emellertid öfvervägt om ej någon metod funnes för att minska den förödmjukelse, ett
blott och bart godkännande af norrmännens revolt för oss måste innebära. Jag har stan-
nat vid den tanken att svenska riksdagen borde såsom villkor för sitt erkännande af stor-
tingets åtgärder fordra en norsk folkomröstning för eller mot unionen. Det nuvarande
stortinget är valdt på förhandlingsprogrammet; genom sitt afslag å det svenska anbudet
om nya förhandlingar har Norges regering och dermed ock stortinget gått utöfver sin
fullmagt, och det borde derför vara i sin ordning att vi kräfde klart besked af norska fol-
ket sjelft. Inför dettas samlade mening kunde vi lättare och med mindre vanheder släppa
unionen än om vi fogade oss blott efter stortingets öfvermodiga manöver.

Denna min mening ville jag underställa kronprinsens bedömande. Jag gjorde det
med det tillägg, att jag förmodade det icke vore omöjligt att genom utländsk påtryck-
ning få norrmännen villiga att tillmötesgå oss i detta afseende, då de ju icke behöfde
känna sig ovissa om omröstningens utgång. Stödda på den, borde det vara dem lätt att
begära vårt medgifvande till unionens upplösning. Men kronprinsens hyste inga för-
hoppningar härom. Han vore viss att norrmännen skulle helt enkelt neka att vidtaga
den begärda åtgärden; och när vi icke voro benägna att anlita magtmedel för dess åstad-
kommande, skulle ingenting vara att vinna med förslaget. Och så kommo vi in på frå-
gan om stormagternas uppfattning af unionssprängningen. Af djupt intresse var det att
få del af kronprinsens åtgörande och erfarenheter under sin vistelse i Berlin i hithörande
stycken. Jag bör ej uppteckna någon härom, åtminstone icke ännu. Men så mycket kan
jag säga, att kronprinsens åtgöranden och erfarenheter under sin vistelse i Berlin i hit-
hörande stycken. Jag bör ej uppteckna något härom, åtminstone icke ännu. Men så
mycket kan jag säga, att kronprinsen i sina bemödanden att få till stånd en ny upplaga af
1855 års novembertraktat skött sig som en verklig diplomat och sannerligen också för-
tjenar att vinna den framgång, han för både Sveriges och Norges skull önskar att ernå.
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Han blir dermed den förste, som efter unionens sprängning fullföljer förarbetet för ett
nytt skandinaviskt enhetsverk.

Jag lemnade honom fullt öfvertygad att han under intrycket af förhandlingarna med
hemliga utskottet i vintras fann intet annat vara att göra än att låta norrmännen få sin
vilja fram och upplösa unionen. Men jag har svårt att så fullständigt resignera. Åtmins-
tone gör jag väl något försök att få mitt förslag beaktadt af riksdagen; men jag vågar visst
icke tro att försöket lyckas.

Den 13 juni

I går, annandag pingst, fick jag tillfälle att fara ut till Rosendal, dit D.D. M.M. nu ut-
flyttat. Jag förhörde mig hos tjenstgörande kabinettskammarherren om konungen kun-
de mottaga mig, han kunde det – och snart sutto vi i hans arbetsrum till höger om
salongen en trappa upp, inbegripna i samtal om de senaste dagarnes tilldragelser.

Att konungen djupt kände den förolämpning, hans norska folk tillskyndat honom,
behöfver u icke sägas. Han visste ju bäst hvad allt han gjort och velat göra för deras skull
– huru skulle ej då deras otacksamhet kännas för honom särande och tung! De svenska
trohetsbetygelser, som kommit honom till del hade väl gladt och värmt honom; men
harmen och sorgen öfver norrmännens gerning kunde de ej tillintetgöra. Han kände
sig i sitt innersta kränkt deraf.

”Tror E.Mt då verkligen”, frågade jag ”att hela norska folket är med om och gillar
sitt Stortings handlingssätt?”.

”Jag måste väl det”, sade konungen dyster”. Icke en enda röst i hela landet har ju
höjdt sig deremot.”

”Nej”, återtog jag, ”icke än; de ha ju blifvit öfverraskade, de, som många här i
Sverige ha blifvit det, och de ha än icke haft tid att sätta sig in i förhållandena. Men när
så skett, tror jag att meningarna skola kunna visa sig rätt delade. Och derför anser jag att
vi med nödvändighet måste kräfva klart besked ej af stortinget och dess konspiratörer
utan af hela norska folket; detta sjelft bör få tillfälle att genom allmän omröstning säga
ifrån om de vilja spränga unionen eller icke.”

På fråga af konungen utvecklade jag närmare min uppfattning i detta stycke; jag
ansåg att ett krav från vår sida på folkomröstning i Norge rörande unionens upphäf-
vande eller fortfarande bestånd vore af vår nationella sjelfkänsla betingadt på samma
gång det tvunge norrmännen att med mera besinning pröfva denna lifsfråga för både
dem och oss. Dessutom skulle de utländska magternas erkännande af Norge såsom sjelf-
ständig stat genom denna vår åtgärd något uppskjutas. Äfven det borde vara af gagn;
ville norrmännen hastigt vinna sådant erkännande, låg det i deras intresse att gå in på
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vårt kraf; jag vore viss att de gjorde det; helst de tvifvelsutan ansåge sig ingenting riskera
i fråga om omröstningsresultatet.

”Men om de icke vilja det?” sporde konungen.
”Då bör Sverige deri med fullt skäl se ett erkännande af att revolutionen icke är

norska folkets utan en kupp af ett parti, som då heller icke bör tillåtas att sätta nordens
framtid på spel för sina oförnuftiga och galna syften. Har svenska folket någon känsla
qvar för sina förpligtelser mot de slägten, som komma, för sin nationella heder och för
sin rätt, måste de ock underkasta sig det kraftprof, som häraf må föranledas”.

”Du menar krig”, sade den gamle konungen allvarsamt. ”Det blir, det måste bli ett
krig på lif och död.”

”Jag tror icke att det går derhän”, blef mitt svar. Vi äro icke synnerligen hugade der-
för vare sig här eller i Norge, om än i sång och i tal vapenbraket kan ta sig väl ut och
derför jämväl förekommer. Sextonhundratalets svenskar hade icke tålt den smälek,
norrmännen nu tillfogat vår kung och oss; att vi, 1900:talets söner, utan större svårighet
skola tåla den, anser jag i högsta grad sannolikt. Men jag har för min personliga del känt
mig uppfordrad att åtminstone göra ett försök att ”betäcka reträtten” genom ett förslag
vid urtima riksdagen i den riktning, jag nämnt. Skulle jag dermed komma i delo med
något Eders Maj ts förslag i frågan?”

”Jag vet icke än”, sade konungen, ”hvad jag egentligen skall komma med. Det som
närmast föreligger mig, är mitt svar till norska stortinget – det är bra, jag har fått hjelp
till det från Uppsala1 och jag är nöjd med det. Hvad angår anbudet att lemna norska
kronan till någon af mina söner, så skulle det ensamt vara Oscar, som kunde komma
ifråga; men jag har ingen lust att göra ett sådant bestämmande”

.....

”Om norska konungen hade någon magt”, yttrade jag då konungen tystnade,” någon
möjlighet att länka Norges politik i skandinaviskt intresse, skulle en svensk prins på
Norges tron kunna vara af gagn för båda folken; men han har det icke, han kan ej göra
det minsta och skulle väl, om han försökte att göra det, räka ut för samma behandling
som nu vederfarits Eders Maj t. Jag tror derför att Eders Maj t gör rätt i att icke utlemna
någon af sina söner till det dystra ödet att bekläda Norges tron.”

Samtalet rörde sig åter en stund om den norska folkuppfattningen och om möjlighe-
ten af en återgång. Att ingen af alla de personliga vänner, konungen trott sig ega, känt
sig förpligtad att vidhålla hans sak, förekom honom tungt. Något sådant hade svårligen
kunnat ega rum i Sverige. Ur bröstfickan upptog konungen ett papper och räckte mig
det. Jag läste det. Det innehöll varma ord till de många, som dessa dagar gladt honom

1Ovanför ”Uppsala” står med blyerts: prof. Trygger.
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med bevis på sin tillgifvenhet och trohet. I Sverige är ett sådant hjertelag, som konung-
ens en stormagt. I Norge beler man det.

Innan jag reste mig för att gå, sade jag konungen att riksdagens sammansättning nu
vore ganska mycket ändrad mot hvad den var i början på 1890:talet, och att särskildt
första kammaren knappast kunde förmodas hylla de forna ”storsvenska” traditionerna;
jag nämnde min förmodan att urtima riksdagen troligen skulle visa sig rätt litet böjd för
någon kraftåtgärd mot Norge, men att jag icke för ty ansåge mig som gammal skandinav
skyldig att göra hvad jag kunde för att hejda ett framrusande mot vårt gemensamma
förderf. Från denna synpunkt önskade jag att han ville bedöma mitt tillernade förslag,
äfven om det ej skulle komma att öfverensstämma med hvad han sjelf skulle föreslå riks-
dagen.

”Jag vill”, sade konungen uttrycksfullt,” att du ej får känna dig bunden häraf. Du
skall handla alldeles efter ditt eget förstånd. Skulle riksdagens beslut komma att leda till
krig mellan de båda folken, skall jag icke tveka att gå i teten för er – och var viss: de
skola icke skjuta mig.”

Nej, jag trodde det heller icke. Men jag sade min gamle käre konung, att hans
svenska folk nog icke skulle försätta honom i ett så ödesdigert läge, äfven om det skulle
kunna förmås till någon kraftåtgärd för att rädda sin heder – någon kraftåtgärd af det
slag, jag skulle komma att föreslå. Ty på ingedera sidan af Kölen ville man i grunden
kriget.

Den 15 juni 1905

Till i går qväll kl: 7 hade ett antal af i staden närvarande ledamöter af första kammaren
anmodats infinna sig till enskild rådplägning hos landshöfding Svedelius i hans bostad
29 Humlegårdsgatan. Två från Stockholmsbänken: justitierådet A f z e l i u s  och bank-
direktören Rabe, två från Sthlmslänsbänken: G u s t a f  Ö s t b e r g  och löjtnant
O d e l b e r g, en från Blekingsbänken: generaldirektören H a n s  W a c h t
m e i s t e r, en från Malmöhuslänsbänken: dr C a v a l l i , en från Bohuslänsbänken:
dr C a r l  N y s t r ö m, en från Göteborgsbänken: j a g  s j e l f, en från Vermlands-
bänken: lektor S ä v e, en från Örebrobänken: v ä r d e n  s j e l f, två från Gefleborgs-
bänken: disponenten A l m s t r ö m  och bankofullmäktigen O l o f  J o n s s o n, en
från Vesternorrlandsbänken: generaldirektören A n d e r s s o n  och två från
Vesterbottensbänken: sekreteraren B e r l i n  samt öfverste C e d e r b e r g  – se der
hela konciliet.

Värden meddelade oss, att H.K.H. prins Carl per telefon bedt att få tala vid honom
och vid hans besök tillsport honom om hvilken uppfattning han ansåg i den norska
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revolutionssaken förherrska bland första kammarens ledamöter. Derom kunde han icke
gifva något besked, men lofvade att samla dem han kunde få tag i för att föra ”hur lan-
det låg”. Senare hade han träffat statsministern, som bedt att ock få del af resultaten. nu
hade han tillsammans med herrar Österberg och Almström kallat oss samman för att
höra våra tankar om hvad situationen kunde enligt vår mening kräfva, och utbad han
sig derjemte rätt att få till sagda vederbörande framföra våra uttalanden. Han föredrog
derpå en promemoria, innefattande flera förslagsmeningar, der de ytterligare alternati-
ven utgjorde å ena sidan krig, å andra sidan fogligt erkännande af Norges åtgärd att
afsätta kungen och spränga unionen; mellan dessa ytterligheter ställdes förslaget att med
vägran att förhandla med nuvarande norska regering kräfva den lagliga regeringens åter-
insättande för förhandling om unionsupplösning, eller ock att jemte vägran att för-
handla med den lagliga regeringen foga erbjudande att låta dessa förhandlingar föras
mellan delegerade för de båda länderna. Slutligen hade dr Nyström härtill fogat förslag
om skiljedom.

Excellensen von Essen tog först ordet. Han talade varmt för alternativet om blankt
godkännande; det vore den enda värdiga. Dr Nyström förordade sitt förslag. Riksgälds-
fullmägtigen Östberg ansåg att urtima riksdagen borde inskränka sig till att instämma i
konungens och regeringens protest mot norska revolutionen, men i öfrigt låta lagtima
riksdagen 1906 öfverväga hvad som kunde vara att göra. Jag förklarade mig emot det
båda ytterlighetsalternativen; vårt folk store delat, det ägde ej en enig vilja och utan en
sådan vore ej rådigt att upptaga krig med ett enigt Norge. Excellensen v. Essen hade
sagt att den unionerna mellanhafvandet ännu 1893–95 kunde ha ordnats med svärdet,
men att nu vore det för sent. Deri ville jag instämma med honom: men att nu blott
godkänna Norges kränkning af konungens och Sveriges rätt, skulle i så hög grad sänka
vårt redan nog försumpade nationella sjelfmedvetande att det verkligen icke kunde vara
tillrådligt. Han hade ock erinrat om att vårt härväsen nu befunne sig i ett mycket för-
svagadt skick; det gamla vore i upplösning, det nya hade än ej bragts till stånd. Äfven
detta vore sannt. Men både med hänsyn härtill och till den framtid, som skulle få till
uppgift att omhändertaga den skandinaviska enhetstanken och bilda en ny, en bättre, en
fastare union, borde vår uppgift för stunden vara den att anlita en väg, som kunde på
samma gång vara oss värdig utan att innebära något för norrmännen kränkande: den
vägen vore folkomröstningens. Vi egde rätt att fordra klart besked om den norska folk-
viljan; den ådagalades bäst genom att hela folket finge uttala sitt ja eller nej vid allmän
omröstning; framginge af en sådan att Norge verkligen ville skilsmessa, att det ej blott
vore ett på förhandlingsprogrammet valdt storting, som ville spränga unionen, utan fol-
ket sjelft – – då kunde Sverige med bibehållen värdighet låta den falla utan att sjelf sam-
tidigt falla för anklagelsen att ha pejlat feghetens, dåsighetens, sjelfförnedringens djup.
Jag ville derför förorda detta sätt att betäcka den stora unionella reträtten.
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Justitierådet Afzelius ansåge klart att man icke utan vidare borde ”kyssa riset”; man
borde derför väga erkännandet af det norska rikets unionsprängning – – men att derut-
öfver tala om villkor skulle blott medföra nya förödmjukelser: norrmännen skulle vägra
att gå in på våra kraf – – och så stode vi der på samma sätt som förut. Han tillrådde der-
för ingenting annat än ett blankt nej – – ehuru han medgåfve att det blott till någon tid
skulle ega någon betydelse.

Lektor Säve stod i eld och lågor. Hans anföranden voro alldeles brillianta, ehuru utan
inverkan på de åhörande. Han talade för första alternativet: krig! Våra fäder skulle för-
stått honom och hyllat honom. här talade han för döfva öron.

Generaldirektör Lindman ville vägran att förhandla med den olagliga norska reger-
ingen och skydde ej för krig, om Norge vägrade att restituera sin kung; som hans syfte
med förhandlingarna dock var att upplösa unionen, syntes det oss öfriga väl oklokt att
använda ett så kraftigt medel för ett så tarfligt resultat. Disponenten Almström instämde
med mig, dock med det tillägg att han ville beledsaga vårt kraf med ord om arméns
mobilisering. Jag ansåg att detta ej borde vara nödigt, men vidgick ärligt nödvändighe-
ten för oss att, derest Norge skulle vägra folkomröstningen, skaffa vår begäran respekt
äfven om derför skulle kräfvas ingripande med vapenmagt. Olof Jonsson i Hof, Cavalli,
Berlin, Andersson och jemväl Östberg slöto sig till Afzelii mening, Cederberg ansåg sig
ej än kunna bestämma sin åsigt och Rabe nöjde sig med att påpeka det otroliga i att de
utländska magter, som hade förbindelser med Norge, länge skulle tåla sig med att
Sverige blott svarade nej, utan att sjelf kunna etablera någon ordning för de norska utri-
kes angelägenheternas tillgodoseende. Odelberg och Wachtmeister yttrade sig icke.
Svedelius anslöt sig till Afzelius, om än med någon tvekan.

i dag kom han (Svedelius) emellertid upp till mig i mitt embetsverk och sade mig, att
han vid att närmare öfvertänka mitt förslag känt sig öfvertygad om dess öfvervägande
lämplighet samt att han vid relaterandet af vår gårdagsöfverläggning på det bestämdaste
anslutit sig till mig. Prins Carl hade genast gjort detsamma; statsministern hade till en
början ”rynkat på näsan”, men vid fortsatt meningsbyte dem emellan börjat ändra sig-
naler. Inom regeringen tycktes man ha tänkt sig att väl begära riksdagens gillande af
deras vägran att erkänna norska omhvälfningen men att ändå föreslå förhandlingar med
norska regeringen i syfte att upplösa unionen; det fann Svedelius föga hänga ihop. Slut-
ligen bad han ock få säga mig, att han genom prins Carl fått veta det konungen med
verkligt tillfredsställelse upptagit mitt folkomröstningsförslag. 

Jag kunde förstå det.
I går f.m. hade nämligen exc. von Essen telefonerat till mig för att höra efter om jag

blifvit kallad till det beramade sammanträdet på qvällen. Jag visste ännu då ingenting
derom. ”Vill du då ej”, sporde han, ”infinna dig på min begäran?” – – Nej, det ansåg
jag mig icke kunna, då måste han laga att landshöfdingen S. sjelf kallade mig; ty när han
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berättat för kungen att ett sådant möte skulle hållas, hade kungen genast frågat om jag
skulle komma med – – det antoge han borde vara naturligt. Jag kunde deraf förstå att
konungen öfvertänkt hvad jag annandag pingst i saken yttrat och nu önskade att jag
skulle äfven vid mötet framlägga samma förslag, som jag då underställt honom. Slutli-
gen bad mig landshövdingen S. sjelf tala med Pehr Pehrsson i Törneryd, andra kamma-
rens vice talman, som nästa morgon skulle anlända hit. Såsom förslagsställare borde jag
kunna göra det bäst. Och jag åtog mig detta.

Den 16 juni 1905

I dag på morgonen har jag samtalat med Pehr Phersson. Han förstod mig genast då jag
sade honom att med den slapphet, som beherrskade vårt folk, vår uppgift icke kunde
vara någon annan än att uttänka ett sätt för vårt återtåg, som ej ökade vår nationella
smälek mer än nödvändigt och ej innebure något för norrmännen kränkande. Jag funne
detta sätt tillvarataget i en fordran å folkomröstning i Norge rörande unionsupplösning-
en, med förbindelse å vår sida att om flertalet af Norges folk röstade för den, låta den
utan något vårt motstånd genomföras. Han sade mig att han kände sig tilltalad af försla-
get och skulle närmare öfverväga det.

Och så talade vi om andra våra förhållanden här i landet.
I lördags morse (10.6), då jag gick upp till kronprinsen, sammanträffade jag å Norr-

bro med sjöministern, statsrådet Palander. Under vårt samspråk uttalade jag min till-
fredsställelse med att det långa sträfvande, som kräfts för att få Göteborgsinloppet
befästadt, verkligen fått något resultat, så att norska flottan ej utan vidare kunde gå upp i
elfven och brandskatta Göteborg. Åh, sade han med sin lugna, färglösa stämma: ”det
behöfva vi väl icke befara!” – – Inför detta nya bevis på våra magtinnehafvares oförbrän-
neliga sorglöshet blev jag verkligen het. ”Huru djupt,” utbrast jag, ”måste vi ej ha sjun-
kit i dådlös försoffning, då vi ej ens kunna tillro andra folk någon handlingskraft!” – –
Och dermed lemnade jag honom.

Två dagar senare, den 13ds, berättade mig byråchefen Victor Almquist att han af
bankdirektören Frölander hört antydas, det norrmännen förstärkt sin flotta genom att
från England inköpa ett par stora pansarskepp, större än våra största.

Visste ej sjöministern detta den 10 dennes? Eller ansåg han icke ens detta köp något
betyda? Huru kunde herr Frölander ha reda på hvad Sveriges sjöminister väl borde veta
men icke visste?
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Gustaf Fredrik Östbergs anteckningar 8–16 juni 1905

Enligt avskrift gjord av Christian Lundeberg som förvaras instucken i en större anteckningsbok i
format 18,5 x 23 cm. Denna anteckningsbok vårdas i Christian Lundebergs samling, F 940s,
UUB. En maskinskriven avskrift finns i Arne Wåhlstrands samling, NC 893, UUB.

 

Juni 8

Sammanträde hos Statsm. Exc. Ramstedt. Närv. af 1a ken Afzelius, Boström E.G., Ol.
Jonsson, Tamm Hugo, Trygger, Östberg, af 2a ken, v. Friesen, v. Krusenstjerna, Mall-
mén, Staaff, Widén och Åkerlund. –

Tal om urtima. Boström, Östberg m.fl. önskade uppskof till efter midsommar för att
man skulle blifva i tillfälle att höra makternas mening m.m. v. Friesen och Staaff öns-
kade sammankallande snarast möjligt. – Staaff pläderade för eftergifter genast. – Tryg-
ger, Östberg varnade, åberopade folkstämningen i landet. Statsministern angav
regeringens mening, att man borde ordna för snar fredlig uppgörelse. 

Juni 14

Omkring 12 första kammare ledamöter hos Svedelius.

C .  N y s t r ö m  yrkade skiljedom.

v .  E s s e n . Föreningspolitik. Uppgörelse kallt.

W i e s e l g r e n . Ej erkänna förrän norsk folkomröstning skett. 

S ä v e . [A]nsåg krigiskt inskridande rigtigt. 

O l .  J o n s s o n  [F]ordrar säker bas för uppgörelsen. Kompensation skall lemnas. 

Ö s t b e r g . Sverige ej taga initiativ. Nu skall riksdagen protestera och låta med vidare
beslut anstå till annan riksdag. Ej lemna fullmagt åt regeringen. 

L i n d m a n  [H]åller på unionen, begär ny union eller uppgörelse med laglig regering.
Våld bakom. 

A f z e l i u s  = Ol. Jonsson & Östberg.

C e d e r b e r g  [V]ill ej krig. Gör sitt votum beroende på utländska magters mening.
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A l m s t r ö m  = Wieselgren.

A n d e r s s o n  A l b e r t  [K]amrarne böra stå eniga, vi veta ej hvad regeringen kom-
mer med. 

R a b e  Ej krig, eller åtgärd, som kan leda till krig. Helst = riksmarskalken v. Essen.

v .  E s s e n  [U]ttalade konungens, konungahusets o regeringens ståndpunkt. 

Juni 16

Ånyo sammanträde hos statsminister Ramstedt, som meddelande hvad K.M. ämnade
föreslå. 

Östberg [U]pprepade att Sverige ej bör taga initiativet, och att riksdagen ej torde
vilja gifva någon fullmagt. 

Utrikesdepartementets cirkulär av den 23 juni 1905

Den 23 juni 1905 förelåg en cirkulärskrivelse från Utrikesdepartementet i Stockholm, underteck-
nad av utrikesminister August F Gyldenstolpe. Den sändes till samtliga svensk-norska beskick-
ningar i utlandet. Tanken var att ambassaderna skulle överlämna skrivelsen till ledande
företrädare för främmande makter, informera om konungens och Sveriges syn på det unionella lä-
get samt erhålla upplysningar om dessa makters syn på situationen. Den 24 juni överlämnades
cirkuläret också till främmande makters beskickningar i Stockholm. Cirkulärskrivelsen, samt ut-
landsbeskickningarnas svar på denna, upplästes i särskilda utskottet den 1 juli 1905.

Den cirkulärskrivelse som distribuerades är avfattad på franska. Den svenska versionen som
här återges är den officiella. Den baserar sig på en översättning renskriven på maskin, som förvaras
i Utrikesdepartementets arkiv, volym 232a, 1902 års dossiersystem, Riksarkivet, Stockholm.

 

Öfversättning. Stockholm, den 23 juni 1905.

Efter att hafva med bevarande af sin fullkomliga individuella frihet njutit fredens och
frihetens välsignelser i en politisk union med Sverige af nära hundraårig tillvaro har
norska folket trott sig böra bryta med det förflutna och, glömskt af sina förpliktelser
mot sin Konung och sin bundsförvant, beträda statshvälfningens väg.
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Uppkomsten och utvecklingen af den kris, som utmynnat i den brytning i hvilken vi
nu befinna oss, är Eder bekant. Jag behöfver alltså ej ingå i en detaljerad redogörelse
härför. Det torde vara tillräckligt att framhålla de viktigaste hufvudpunkterna.

Sverige har som bekant vid flera tillfällen obetingadt erkänt att unionsförhållandena
borde ordnas på grundvalen af full likställighet mellan de båda folken. Senast i och med
sin mest auktoritativa form har denna princip fått uttryck i det af Hans Kungl. Höghet
Kronprinsen, i egenskap af Regent den 5 sistlidne april, framlagda anbud att på sådan
grundval öppna nya underhandlingar, hvilket förslag vann godkännande såväl af Reger-
ingen som af Riksdagen i Sverige, men förkastades af den norska regeringen. Långt
ifrån att ansluta sig till detsamma föredrog man tvärtom i Norge att välja sin egen väg
och utan föregående öfverenskommelse genomdrifva en lag afsedd att upphäfva den
sedan unionens stiftande bestående gemenskapen i konsulatväsendet.

Då en dylik lag om upprättande af eget norskt konsulatväsen, som antagits af Stor-
tinget, den 27 maj förelades Konungen, förklarade Hans Majestät Sig icke finna lämp-
ligt sanktionera densamma.

Vid fattande af detta beslut har Konungen endast begagnat Sig af den af Honom på
grund af § 78 Grundlagen tillförsäkrade rätt med afseende å lagstiftningsfrågor. Där
säges uttryckligen att ”om Konungen ej godkänner ett af Stortinget fattadt beslut, åter-
sänder han det till Odelstinget, under förklaring, att han för tillfället icke funnit lämpligt
att sanktionera densamma.”

Statsråden inlämnade då sin afskedsansökan under vägran att kontrasignera protokol-
let. Härigenom ansåg de sig kunna beröfva beslutet all laga kraft. Ett sådant påstående är
emellertid fullkomligt stridande mot såväl anda som bokstaf i grundlagen, i hvilkens
30:de § uttryckligen förbehålles Konungen ”att fatta beslut efter Sitt eget omdöme.”
Skyldigheten att kontrasignera är dessutom uttryckligen fastslagen i lagen, om icke för
annat så åtminstone för att tjäna som bevis på protokollens riktighet, under det att
ministärens afsikt var att genom sin vägran göra Konungens beslut om intet.

Men det är icke endast med afseende å inre frågor af konstitutionell natur, som
ministrarna hafva inkräktat på Konungens prerogativ; de hafva jämväl drifvit den satsen
att ej behöfva taga hänsyn till den andra unionskontrahentens rättmätiga intressen. Ifrå-
gavarande lag kan nämligen ej från opartisk synpunkt betraktas som rörande uteslutande
Norge: det gällde afskaffandet af en institution, som alltifrån unionens tillkomst funk-
tionerat för båda rikena. Lagen kunde förljaktligen icke genomföras utan att det andra
landets intressen däraf berördes. Förändringar i de för båda länderna gemensamma insti-
tutionerna böra på grund af sakens egen natur genomföras endast under de former, som
i unionsfördraget föreskrifvas för ärenden, som angå båda länderna, det vill säga efter
gemensam öfverenskommelse.
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Hvilken uppfattning man än må hafva angående omfattningen af den gemensamhet
som unionsbestämmelserna skapat, är det dock fullt klart, att konungamakten är en uni-
onell eller gemensam institution. Denna Konungens ställning såsom icke blott Konung
i Norge eller i Sverige utan som båda de Förenade Rikenas monark gjorde det till en
plikt för Honom att icke, i strid mot riksaktens artikel 5 på förhand i det ena landet fatta
ett beslut, hvilket kunde återverka på det andra landet.

Han Majestät har fördenskull hänvisat ärendet till behandling i svensk-norskt statsråd.
Påståendet, att Konungen, genom att vid detta tillfälle taga hänsyn till de förpliktelser,
hvilka åligga Norge, på grund af dess förening med Sverige, skulle hafva gjort ett
ingrepp i landets själfständighet och suveränitet, är så mycket mindre grundadt som
norska grundlagen oförtybart sammanknyter konungarikets själfständighet med dess
förening med Sverige, i det att uti § 1 stadgas, att Norge är ett fritt, själfständigt odelbart
och oafhändbart rike, förenadt med Sverige under en Konung. 

Ni har Eder bekant, huru händelserna utvecklat sig efter den 27 maj. På grund af
den koalition mellan partierna, som tack vare en häftig agitation bildat sig i konsulatfrå-
gan, var det för tillfället omöjligt för Konungen att bilda en ny ministär, och Konungen
såg Sig därför nödsakad att vägra att bevilja ministrarna det af dem begärda afsked. De
fortsatte att funktionera till den 7 juni, å hvilken dag de – då allt var förberedt för den
planlagda statskuppen – nedlade sina mandat hos Stortinget. Jämte mottagande af
minstrarnas afskedsansökan har Stortinget uppdragit åt dessa att konstituera sig såsom
regering med den makt, som tillkommer Konungen enligt författningen med de änd-
ringar, som nödvändiggjorts därigenom att föreningen med Sverige under en Konung
blifvit upplöst.

Denna plan var tydligen sedan länge förberedd och utgjorde endast ett förverkli-
gande af de separatistiska tendenser, hvilka sedan lång tid hysts af vänstern i Norge, i det
att konsulatfrågan fick göra tjänst som medel att förvärfva högerns röster och samtidigt
medföra en brytning.

Genom beslutet af den 7 juni har Stortinget företagit sig icke blott att förklara
konungamakten ur stånd att funktionera utan äfven att godtyckligt upplösa en union,
som grundat på ett af de lagstiftande församlingarna i båda länderna ingånget aftal, och
som endast kan upplösas genom ömsesidig samverkan.

Det är öfverflödigt att här granska Stortingets tillvägagångssätt från synpunkten af lag
och rätt. I detta hänseende kan det icke finnas mer än en mening; det är äfven tyfligt, att
Stortingets beslut icke på något sätt kan ”de jure” medföra unionens upplösning.
Denna union grundar sig på ett för båda rikena förpliktande aftal, som icke kan genom
ensidigt beslut af ettdera rikets representation sättas ur gällande kraft. 
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Enligt allmänt erkända rättsgrundsatser skulle Sverige därför vara fullt befogadt att
fasthålla vid sin på fördrag grundade ställning och, där så erfordras, använda maktmedel
för att återställa ”status quo ante”.

Å andra sidan kan det ej förnekas, att vi befinna oss inför ett faktum, som åtminstone
såvidt man kan döma, synes vinna gillande af en stor majoritet af norska folket och att
en provisorisk regering finnes, som tyckes hafva landets stöd. För att häfda sin rätt och
förmå den norska regeringen att återvända inom lagligheten råmärken vore man nödsa-
kad att göra sin vilja gällande genom användandet af tvångsmedel.

Emellertid är Konungen emot att med dylika medel upprätthålla unionen. Hans
Majestät anser med rätta, att den politiska unionen mellan de två rikena på den skandi-
naviska halfön, som grundats i tanke på fred, styrka och ömsesidigt framåtskridande,
skulle blifva istället en källa till svaghet för båda folken, materiell tillbakagång och fara,
om den upprätthölles genom ett broderskrig.

Om således den svenska regeringen icke önskar använda sådana medel för att upp-
rätthålla en union, hvars grundvalar hafva blifvit rubbade, måste den ej desto mindre
fasthålla vid det faktum att upplösningen af denna union icke rättsligen kan komma till
stånd utan svenska statens medverkan. Regeringen önskar ej, att Norge skall tvingas att
vara kvar i unionen mot sin vilja, men den vill, att unionsupplösningen icke skall ske,
utan att det fredliga förhållandet mellan de två folken garanteras för framtiden. Själfva
deras geografiska läge intill hvarandra, gör detta för dem till en nödvändighet och
många frågor, som härflyta af detta deras läge, måste ordnas för att underlätta deras
framtida förbindelser. En uppgörelse fordras också på de områden där de Förenade
Rikena haft ömsesidiga förbindelser af annan art än med utlandet i allmänhet.

Att genast upplösa unionen och lämna oafgjorda frågor af större betydelse, skulle
hvarken vara rätt eller klokt, om man vill försäkra sig om ett godt samförstånd för fram-
tiden.

Besjälad af dessa känslor har Hans Majestät på regeringens förslag beslutat, att sam-
mankalla den svenska Riksdagen till urtima möte, för att med folkombuden öfverlägga
om de mått och steg, som kunna föranledas af de allvarliga tilldragelserna i Norge.
Riksdagen samlades den 20 innevarande månad och förslag har förelagts densamma att
bemyndiga regeringen att ingå i underhandlingar med delegerade för norska Stortinget
för ordnande af de frågor, rörande hvilka en förberedande öfverenskommelse kan vara
nödvändig. Om detta förslag antages af Riksdagen och den förutsatta uppgörelsen kan
vinnas, kommer icke Sverige motsätta sig att för sin del lämna medverkan till unionens
definitiva upplösning utan vidare uppskof.

Men intill dess Sverige kunna lämna sitt definitiva godkännande fasthåller regeringen
sitt beslut att icke erkänna den olagliga regeringen, som upprättats i Kristiania genom
beslutet af den 7 juni. Detta är så mycket nödvändigare som tid måste vinnas för att
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oron i sinnena må lägga sig och en utväg finnas att ordna förhållandena på ett sätt, som
kan tillfredsställa det svenska folket, hvars känslor med rätta blifvit i hög grad kränkta
genom Stortingets tillvägagående.

Sådana äro, Herr [Lucka.], de känslor af tålamod och måttfullhet, som besjäla Hans
Majestät under nuvarande förhållanden. Jag vågar tro, att de skola vinna de utländska
regeringarnas fulla förståelse, när de klart och tydligt framläggas för dem.

Ni äger, Herr [Lucka.], att bringa denna redogörelse för den nuvarande situationen
och Hans Majestäts afsikter till regeringens kännedom. För detta ändamål bör Ni för
herr utrikesministern upplösa denna depesch samt öfverlämna till honom en afskrift af
densamma, om hans excellens därom uttrycker en önskan.

Mottag, Herr [Lucka.], försäkran om min [Lucka.] högaktning.
(undert.) Aug. F. Gyldenstolpe
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X. FÖRSTA URTIMA RIKSDAGEN 1905

A. Särskilda utskottets officiella protokoll

Urtima riksdagens högtidliga öppnande i Rikssalen på Stockholms
slott den 21 juni 1905. (Bernadottebiblioteket).

Dessa officiella protokoll finns i en inbunden volym (inte en pärm) på Riksarkivet i Stockholm.
På ryggen av denna inbundna volym står det ”1905 Urtima 20 juni–3 Aug. Särsk. utskottets
Prot. och Handl.”. Protokollen är handskrivna med vacker sirlig piktur. De är undertecknade av
H J Modigh, Carl Törnebladh eller S Wåhlin.
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X. Första urtima riksdagen 1905
Justeradt
Lundeberg

No 1 

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott i Stockholm den 28 juni
1905.

§ 1

Genom anslag, som af Kamrarnes Herrar Talmän blifvit utfärdade, hade det Särskilda
utskott, till hvilket Riksdagen beslutat öfverlemna Kongl. Majts proposition angående
de unionella förhållandena, kallats att denna dag kl. 11 f.m. sammanträda; och voro, en-
ligt från Kamrarne ankomna protokollsutdrag af den 27 innevarande månad, utsedde till

Ledamöter i utskottet:
Av Första Kammaren:
herr Cavalli,
 ” Lundeberg,
friherre Åkerhielm,
herr Billing,
grefve Wachtmeister, Fredrik,
herr Blomberg,
 ” Tamm, Hugo P.P.,
 ” Pettersson, Fr. E.,
 ” Säve,
 ” Walldén,
friherre Palmstierna,
herr Afzelius.

Af :
herr H. Andersson i Västra Nöbbelöf,
 ” C. Persson i Stallerhult,
 ” A. Petersson i Påboda,
 ” D. Persson i Tällberg,
 ” vice talmannen P. Pehrson,
 ” E.A. Lindblad,
 ” J.E. von Krusenstjerna,
 ” K.A. Staaff,
 ” A. Henricson,
 ” H.G. Hjärne,
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friherre C.C. Bonde,
herr T. Zetterstrand;

hvarjämte blifvit utsedde:

till suppleanter i Utskottet:
Af Första Kammaren:
herr Östberg,
 ” Lindman,
 ” Rettig,
 ” Hammarström,
friherre Klingspor, Carl,
herr Andersson, Gustaf (Kolstad),
 ” Lovén,
 ” Tham, Vollrath;

Af Andra Kammaren:
herr G. Odqvist,
 ” A.P. Gustafsson i Sjögesta,
 ” C.J. Ödman,
 ” A. Wiklund,
 ” O.F. Trapp,
 ” K.H. Bergendahl,
 ” K. Starbäck,
 ” K.G. Karlsson i Göteborg,
 ” S.H. Kvarnzelius,
 ” J.E. Biesèrt,
 ” H. Hedlund,
 ” E. Beckman.

§ 2.
Sedan Utskottets samtliga ordinarie ledamöter å utsatt timme sammanträdt, blef under
herr P. Pehrsons på stadgandet i § 44 Riksdagsordningen grundade ordförandeskap,
sammanträdet af honom förklaradt öppnadt, hvarefter val af ordförande företogs med
slutna sedlar, och blef därtill utsedd herr Lundberg.

Härefter verkställdes på enahanda sätt val af vice ordförande, och utsågs därtill herr P.
Pehrson.

Efter slutad valförrättning intogs ordförandeplatsen af herr Lundeberg.
261



X. Första urtima riksdagen 1905
§ 3.
Beslöts, att utskottets kansli skulle omedelbart tillsättas, samt, på förslag af herr ordfö-
randen, att detsamma skulle utgöras af två sekreterare och två notarier, hvaremot med
tillsättande af kanslistbefattning skulle anstå tills längre fram, om sådan skulle visa sig
behöflig.

Till erhållande af sekreterarbefattning hade endast såsom sökande endast anmält sig v.
häradshöfdingen O. Croneborg, men utsågos nu därtill utan ansökan professoren Sam.
Clason och riddarhussekreteraren John Stuart.

Till notarier antogos aktuarien S. Wåhlin och amanuensen C.G. Törnebladh.
Vidare beslöts, att åt ordföranden och sekretariatet öfverlämna bestämmandet af det

antal vaktmästare, som för uppassningen i Utskottet vore erforderligt, och desammas
tillsättande.

§ 4.
Beslöts, att utskottets sammanträden skulle äga rum kl. 11 f.m., därest icke, för särskilda
fall, annorledes bestämdes.

§ 5.
På hemställan af herr ordföranden beslöts, att tills vidare och särskildt under principde-
batten någon redogörelse för hvad inom utskottet förekomme icke finge meddelas
utomstående.

§ 6.
Vidare beslöts, att från H. Exc. Herr Statsministern samt från cheferna för Landt- och
Sjöförsvarsdepartementen genast infordra hos Regeringen infordra anhålla om medde-
landet af vissa upplysningar, hvilka om hvilkas beskaffenhet dock icke skulle finge i pro-
tokollet närmare redogöras få komma till utomståendes kunskap.

§ 7.
På förslag af herr Ordföranden beslöts, att kallelse till sammanträde inom utskottet
skulle kungöras i tidningarna Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet, Dagens Nyhe-
ter, Nya Dagligt Allehanda, Aftonbladet, Vårt Land, Dagen och, Stockholmstidningen
och Stockholms bladet, samt att dessa kallelser skulle utfärdas af sekretariatet.

§ 8.

Utskottet åtskildes kl. 1.40 e.m.

Vid protokollet
H.J. Modigh
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X. Första urtima riksdagen 1905
Justeradt
Lundeberg

No 2.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 29 juni 1905.

§ 9.

Tillhandahöllos utskottet vissa af de upplysningar om hvilkas erhållande utskottet vid
senaste sammanträdet beslutat göra framställning. 

I sammanhang härmed föredrogs en från Hans Excellens herr statsministern öfver-
lämnad promemoria i fråga om de till utskottets behandling hänvisade ärenden.

In fidem:
Carl Törnebladh

Justeradt
Lundeberg 

No 3.

Protokoll, hållet hos Urtima Riksdagens Särskilda utskott den 30 juni 1905.

§ 10.

Justerades de vid utskottets sammanträden den 28 och 29 innevarande månad förda
protokoll. 

§ 11.

Fortsattes meddelandet till utskottet af de enligt protokollet för den 28 innevarande må-
nad, § 6, begärda upplysningar.

§ 12.

Beslöts att hos Regeringen anhålla om meddelande af ytterligare upplysningar angående
de till utskottet hänvisade ärenden.

In fidem
S. Wåhlin.
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X. Första urtima riksdagen 1905
Justeradt
Lundeberg 

No 4.

Protokoll, hållet hos Urtima Riksdagens Särskilda Utskott den 1 juli 1905.

§ 13.

Justerades det vid utskottets sammanträde den 30 nästlidna juni förda protokoll.

§ 14.

Tillhandahöllos utskottet de upplysningar, om hvilkas erhållande utskottet vid senaste
sammanträdet beslutat göra framställning.

§ 15.

Företogs till fortsatt behandling den till utskottet hänvisade kungl. propositionen angå-
ende de unionella förhållandena.

In fidem:
Carl Törnebladh.

Justeradt den 4 juli 1905
P. Pehrson

No 5.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 3 juli 1905.

§ 16.

Justerades protokollet för den 1 innevarande juli.

§ 17.

Anmäldes och upplästes och bordlades följande, i anledning af Kungl. Majts proposition
angående de unionella förhållandena, inom Första kammaren väckta och till Särskilda
utskottet remitterade motioner, nämligen: No 1 af herr Wieselgren, No 2 af friherre De
Geer och No 3 af herr Unger. 
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§ 18.
Anmäldes och bordlades följande inom Andra Kammaren i anledning af Kungl. Majts
proposition angående de unionella förhållandena väckta och till Särskilda utskottet
remitterade motioner, nämligen: No 1 af herr C. A. Lindhagen, No 2 af herr E. A.
Trana, No 3 af herr E. Räf, No 4 af herr G. A. E. Kronlund och No 5 af herr O. A.
Brodin.

§ 19.
Fortsattes behandlingen af Kungl. Majts proposition angående de unionella förhållan-
dena jämte de i anledning af samma proposition väckta motioner. 

In fidem:
S. Wåhlin.

Justeradt
Lundeberg

No 6.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens särskilda utskott den 4 juli 1905.

§ 20.

Justerades protokollet för den 3 innevarande juli.

§ 21.

Anmäldes och bordlades följande, i anledning af Kungl. Majts proposition angående de
unionella förhållandena inom Första Kammaren väckta och till Särskilda Utskottet hän-
visade motioner, nämligen Nris 4, 5 och 6 af herr von Baumgarten m.fl.

§ 22.

Anmäldes och bordlades en i anledning af Kungl. Majts proposition angående de unio-
nella förhållandena inom Andra Kammaren af herr P. Zimdahl m.fl. väckt och till Sär-
skilda Utskottet hänvisad motion n:o 6.
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§ 23.

Fortsattes behandlingen af Kungl. Majts proposition angående de unionella förhållande-
na jämte de i anledning af samma proposition väckta motioner.

I sammanhang härmed tillhandahöllos ytterligare upplysningar rörande de till utskot-
tets behandling hänvisade ärenden.

In fidem
Carl Törnebladh

Justeradt 
Lundeberg 

No 7.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens särskilda utskott den 5 juli 1905.

§ 24.

Justerades protokollet för den 4 innevarande juli.

§ 25.

Fortsattes och afslutades principdebatten angående de till utskottets behandling hänvisa-
de ärenden; och bestämdes, att de närmast följande öfverläggningarna skulle afse fattan-
det af provisoriska beslut.

In fidem
S. Wåhlin

Justeradt
Lundeberg 

No 8.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens särskilda utskott den 6 juli 1905.

§ 26.

Justerades protokollet för den 5 innevarande juli.
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§ 27.

Utskottet, som vid nästföregående sammanträde bestämt, att de närmast följande öfver-
läggningarna skulle afse fattandet af provisoriska beslut, beslöt beträffande föredrag-
ningssättet att öfverläggningen skulle omfatta hvarje särskildt förslag för sig och att först
därefter utskottet skulle fatta de provisoriska beslut, hvartill öfverläggningen kunde gif-
va anledning.

In fidem
Carl Törnebladh

Justeradt
Lundeberg

No 9.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 7 juli 1905.

§ 28.

Antecknades till protokollet, att herr Cavalli anmält sig vara af en resa i Riksgäldskon-
torets ärenden hindrad att denna dag deltaga i utskottets sammanträde.

§ 29.

Justerades protokollet för den 6 innevarande juli.

§ 30.

Fortsattes öfverläggningen rörande Kungl. Majts proposition angående de unionella
förhållandena jämte vissa af de i anledning af samma proposition väckta motioner.

In fidem
S. Wåhlin.
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Justeradt
Lundeberg

No 10.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 8 juli 1905.

§ 31.

Justerades protokollet för den 7 innevarande juli.

§ 32.

Fortsattes behandlingen af Kungl. Majts proposition angående de unionella förhållande-
na jämte vissa i anledning af samma proposition väckta motioner.

I sammanhang härmed beslöts att hos Regeringen anhålla om meddelande af ytterligare
upplysningar rörande de till utskottet hänvisade ärenden.

§ 33.

Tillhandahöllos utskottet ytterligare sådana upplysningar, om hvilkas erhållande utskot-
tet vid sammanträdet den 28 nästlidna juni beslutat göra framställning.

In fidem:
Carl Törnebladh

Justeradt
Lundeberg

No 11.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 10 juli 1905.

§ 34.

Justerades protokollet för den 8 innevarande juli.

§ 35.

Fortsattes öfverläggningen rörande Kungl. Majts proposition angående de unionella
förhållandena jämte vissa af de i anledning af samma proposition väckta motioner.
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§ 36.

Tillhandahöllos utskottet de upplysningar, hvarom utskottet enligt beslut vid samman-
träde den 8 dennes gjort framställning hos Regeringen.

In fidem
S. Wåhlin

Justeradt
Lundeberg

No 12.

Protokoll, hållet hos Urtima Riksdagens särskilda utskott den 12 juli 1905.

§ 37.

Justerades protokollet för den 10 innevarande juli.

§ 38.

Fortsattes behandlingen af Kungl. Majts proposition angående de unionella förhållande-
na jämte vissa i anledning af samma proposition väckta motioner. 

In fidem
Carl Törnebladh

Justeradt
Lundeberg

No 13.

Protokoll, hållet hos Urtima Riksdagens särskilda utskott den 13 juli 1905.

§ 39.

Justerades protokollet för den 12 juli 1905.
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§ 40.

Fortsattes behandlingen af Kungl. Majts proposition angående de unionella förhållande-
na jämte vissa i anledning af samma proposition väckta motioner.

In fidem
S. Wåhlin

Justeradt
Lundeberg

No 14.

Protokoll, hållet hos Urtima Riksdagens särskilda utskott den 14 juli 1905.

§ 41.

Justerades protokollet för den 13 innevarande juli.

§ 42.

Fortsattes behandlingen af Kungl. Majts proposition angående de unionella förhållande-
na jämte vissa i anledning af samma proposition väckta motioner.

§ 43.

Sedan utskottet vid sammanträdet den 28 nästlidna juni, på sätt § 5 i då fördt protokoll
gifver vid handen, beslutit, att tills vidare och särskildt under principdebatten någon re-
dogörelse för hvad inom utskottet förkomme icke finge meddelas utomstående, beslöt
utskottet nu medgifva åt medlemmarne i utskottet att vid sammanträden under mor-
gondagen och senare med kamrarnas ledamöter lämna meddelande angående de hittills
fattade provisoriska besluten, dock endast i den omfattning, som af utskottet vid näst-
följande sammanträde bestämdes, samt med förbehåll att hvad sålunda meddelades icke
finge bringas till utomståendes kännedom.

In fidem:
Carl Törnebladh
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Justeradt
Lundeberg

No 15.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 15 juli 1905.

§ 44.

Justerades protokollet för den 14 juli 1905.

§ 45.

Anmäldes, att herr Afzelius enligt insändt läkarebetyg var af sjukdom hindrad att deltaga
i utskottets arbeten.

§ 46.

Fortsattes behandlingen af Kungl. Majts proposition angående de unionella förhållande-
na jämte vissa i anledning af samma proposition väckta motioner.

§ 47.

Uppdrogs åt herrar Billing och Staaff att jämte herr ordföranden granska förarbetena till
utskottets utlåtande.

In fidem
S. Wåhlin

Justeradt
Lundeberg

No 16.

Protokoll, hållet hos Riksdagens särskilda utskott den 20 juli 1905.

§ 48.

Justerades protokollet för den 15 innevarande juli.
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§ 49.

Sedan i öfverensstämmelse med utskottets beslut vid sammanträde den 14 innevarande
juli Riksdagens kamrar hvar för sig vid enskilda sammanträden erhållit del af de utaf ut-
skottet hittills fattade provisoriska besluten, beslöt utskottet nu uppdraga åt särskilda de-
legerade, tre från hvardera kammaren, att rörande de punkter, i hvilka enighet
kammrarna emellan icke uppnåtts, söka sammanjämka kamrarnas olika meningar; och
utsågos härtill från Första Kammaren Herrar Ordföranden, friherre Åkerhielm och Bil-
ling samt från Andra Kammaren Herrar vice Ordföranden, von Krusenstjerna och
Staaff.

In fidem:
Carl Törnebladh

Justeradt
Lundeberg

No 17.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 21 juli 1905.

§ 50.

Justerades protokollet för den 20 innevarande juli.

§ 51.

Företogs öfverläggning i de till utskottets behandling hänskjutna frågor, angående hvil-
ka, på sätt i protokollet för den 20 dennes förmäles, olika meningar yppats inom Riks-
dagens båda kamrar.

In fidem
S. Wåhlin.

Justeradt
Lundeberg

No 18.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens särskilda utskott den 22 juli 1905.
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§ 52.

Justerades protokollet för den 21 innevarande juli.

§ 53.
Sedan i öfverensstämmelse med utskottets beslut den 5 innevarande juli, § 25, utskottet
hittills fattat provisoriska beslut af innehåll härvid fogade, med litt. A, B, C och D
betecknade bilagor utvisa, beslöts nu att fatta definitiva beslut i ärendet.

Härvid framställde till en början herr friherre Åkerhielm, med hvilken herr Säve för-
klarade sig instämma, följande förslag:

”att utskottet måtte hemställa, att Riksdagen måtte för sin del besluta, att en upp-
fordran ställes till Norge att frånträda stortingsbeslutet af den 7 juni 1905 och att, om
denna uppfordran icke efterkommes, det af Norge brutna unionsförhållandet skall med
anlitande af därför erforderliga medel återställas i en form, som kan finnas betryggande
för den skandinaviska halföns framtid.”

Herr friherre Åkerhielms berörda förslag blef af utskottet afslaget.
Härefter uppläste herr ordföranden följande efter sammanjämkning af de olika

meningarna slutligen affattade med ledning af öfverläggningarna inom utskottet sam-
manfattade förslag till uttalande:

”Från Sveriges sida hafva upprepade försök gjorts att bevara och befästa unionen. Så
senast då H.K.H. Kronprinsen såsom unionsregent, med anslutning af det svenska stats-
rådet, den 5 april 1905 uppmanade de förenade rikenas statsråd att, å ömse sidor utan
ensidigt fasthållande af förut intagna ståndpunkter, omedelbart upptaga fria och vän-
skapliga förhandlingar angående en ny ordning af alla unionella angelägenheter med
den grundprincipen, att full likställighet mellan länderna bör sökas genomförd. Detta
anbud tillbakavisades från Norges sida.

Ehuru anbudet upprepades af svenska Riksdagen genom dess beslut den 3 maj 1905,
valde Norge – utan att dessförinnan till Sverige framställa förslag om unionens upplös-
ning eller ens uttala en önskan i sådant syfte – att gå revolutionens väg. I strid mot sin
egen grundlag och med brytande af riksakten har norska stortinget genom beslut den 7
juni 1905 förklarat, att Konungen upphört att fungera som norsk konung och att såsom
följd häraf unionen med Sverige är upplöst. Häremot måste Riksdagen inlägga sin kraf-
tigaste protest. 

Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst och den kan icke upplösas, med
mindre än att Sveriges Konung och Riksdag därtill lämnat sitt medgifvande.

I särskilda till Riksdagen afgifna motioner har framhållits, att Sverige icke borde
lämna sitt samtycke till unionens upplösning, med mindre det norska folket fått uttala
sig i ämnet, vare sig ett sådant uttalande komme att gifvas, på sätt en motionär ifrågasatt,
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genom nya val till stortinget eller, enligt en annan motionärs mening, medelst folkom-
röstning.

Utskottet kan för sin del ej annat än dela motionärernas uppfattning, att i ett ärende
af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande eller upplösning
är, och det icke minst för Norge, ett säkrare uttryck för det norska folkets vilja bör
gifvas, än som skett genom stortingsbeslutet af den 7 juni.

Hvilken af de ifrågasatta formerna för att bereda åt det norska folket tillfälle till ett
sådant uttalande bör väljas, anser utskottet böra bero af Norges eget afgörande. Men
tydligt synes det utskottet vara, att från svensk sida icke någon åtgärd för unionens upp-
lösning eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge kommit,
bör vidtagas, förrän sedan det norska folket haft tillfälle till att gifva otvetydigt uttryck
för sin uppfattning i saken och därvid uttalat sig för unionens upphäfvande, framställ-
ning i sådant syfte skett från Norge. Om sådan framställning kommer och om ur svensk
synpunkt tillfredsställande öfverenskommelse visar sig kunna träffas i fråga om de vill-
kor, som från Sveriges sida måste uppställas för erkännande af Norge såsom en från uni-
onen med Sverige skild stat, anser utskottet, att Sverige bör vara beredt att för sin del
medgifva riksaktens upphäfvande och unionens upplösning.

Vid eventuella förhandlingar bör med kraft och bestämdhet fordras och fasthållas,
hvad Sveriges välfärd och värdighet kräfva, men att här uttömmande angifva de syn-
punkter, som böra påaktas, finner utskottet vara hvarken behöfligt eller möjligt.

Med anledning däraf att under senare åren norska befästningar uppförts i närheten af
riksgränsen bör såsom villkor för Sveriges eventuella erkännande af Norge som en från
unionen med Sverige skild stat fordras fastställande af visst område på hvardera sidan af
södra delen af gränsen mellan de båda rikena, inom hvilket under senare tiden uppförda
befästningar icke få bibehållas eller nya sådana uppföras.

Vidare bör såsom villkor för erkännande af nyss nämnd art kräfvas, att flyttlapparnas
rättigheter varda så klart och bestämdt fastslagna, att denna befolknings fortsatta tillvaro
kan anses vara ekonomiskt tryggad.

Ehuru hänsyn till ömsesidiga fördelar torde lätt leda till öfverenskommelse rörande
frågor af gemensamt intresse, synas dock redan i sammanhang med den eventuella uni-
onsupplösningen bestämmelser böra träffas till skydd mot hindrande eller oskäligt
betungande af transitofarten öfver hvartdera riket från och till det andra samt mot obe-
hörigt intrång för ena rikets invånare vid begagnande af vattendrag, som delvis falla
inom det andra rikets gränser.

Sådana spörsmål, som ej innebära annat än en nödvändig afveckling af förhållanden,
som måste upphöra eller förändras i och med en upplösning af unionen, lära däremot ej
behöfva i förväg slutbehandlas.
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Naturligtvis måste vid en upplösning af unionen vårt lands förhållande till främ-
mande makter i de afseenden detta reglerats genom traktater mellan de förenade rikena,
å ena, och någon främmande makt, å andra sidan, tagas under behörigt öfvervägande.
Utskottet vill i fråga om denna punkt allenast framhålla nödvändigheten af att Sveriges
rättsliga ställning i internationellt hänseende blifver fullt klar, så att intet tvifvel vid
framtida tilllämpning kan uppstå vare sig om Sveriges traktatsrättigheter med däremot
svarande förpliktelser eller om dess fullständiga frihet från ansvar för Norge gent emot
andra stater. 

Frågan huruvida Sverige med Norge bör ingå skiljedomsaftal i en eller annan form
bör gifvetvis koma under öfvervägande; dock synes det utskottet ej nödvändigt att från
Sveriges sida i samband med en eventuell unionsupplösning upptaga denna fråga till
behandling. 

Med afseende fästadt på ärendets synnerliga vikt kan utskottet icke tillstyrka, att med-
gifvande lämnas åt Kungl. Majt att träffa villkorlig uppgörelse för ordnande af de förhål-
landen, i afseende å hvilka vid en upplösning af unionen sådant ordnande må finnas
erforderligt, men däremot synes Riksdagen böra förklara, att den ej har något att
invända mot att om framställning om riksaktens upphäfvande och unionens upplösning
i här ofvan angifven ordning från Norge ingår, förhandlingar af här ofvan antydd art
upptagas.

Beträffande de väckta förslagen att Riksdagen måtte i angifvet syfte ställa till Kungl.
Majts förfogande ett belopp af 100 millioner kronor, har utskottet velat erinra, att, om
än åtgärder böra vidtagas, på det att ett dylikt belopp må kunna vara för de i motio-
nerna antydda ändamål disponibelt, det dock icke synes vara af oundgängligt behof
påkalladt, att ifrågavarande medel omedelbart ställas till Kungl. Majts disposition, då ju
Kungl. Majt redan nu äger att förfoga öfver afsevärda tillgångar att för sådant ändamål
användas. Medlen synas nämligen böra anvisas att af Kungl. Majt först efter Riksdagens
medgifvande till större eller mindre del lyftas. Däremot böra enligt utskottets mening
sådana anstalter vidtagas, att dessa medel må kunna med säkerhet påräknas att ofördröj-
ligen vara att tillgå, då de enligt Riksdagens bepröfvande erfordras. För sådant ändamål
synes riksgäldskontoret böra erhålla bemyndigande att på villkor, som fullmäktige äga
bestämma, genom begagnande af krediter eller genom upplåning bereda den tillgång,
som bör vara för ofvan angifna ändamål tillgänglig.”
Det af herr ordföranden sålunda upplästa förslaget till uttalande i ärendet blef därpå
enhälligt godkänt, med öppen lämnad rätt likväl att däri vidtaga erforderliga ändringar
af formell eller redaktionell art. 
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§ 54.
Beslöts att beträffande dagens förhandlingar till utomstående skulle få lämnas allenast det
meddelande, att utskottet fattat definitiva beslut i ärendet.

I sammanhang härmed beslöts, att sedan utskottets betänkande blifvit slutligen juste-
radt, tillfälle skulle beredas pressens representanter att omkring ett dygn före betänkan-
dets bordläggning i kamrarna taga del af detsamma mot skriftlig förbindelse att icke förr
än efter det sådan bordläggning ägt rum offentliggöra dess innehåll.

Jämväl Härom skulle pressens representanter efter detta sammanträdes afslutande
erhålla meddelande.

§ 55.
Beslöt utskottet låta till tyska, franska och engelska språken öfversätta sitt betänkande i
ärendet för att detsamma skulle kunna bringas till utlandets kännedom.

§ 56.
Uppläste sekreteraren professoren Clason ett af honom uppsatt förslag till inledning till
utskottets utlåtande. 

In fidem:

Carl Törnebladh.

BIL. LITT. A.

Provisoriska beslut den 12 juli 1905.

1:o Frågan om gränsbefästningarna.

Den i herr Billings förslag gjorda framställningen bifölls.

2:o Flyttlapparnes ställning och rättigheter.

Herr Billings förslag bifölls.

3:o Frågor af gemensamt intresse för de båda folken. (t.ex. transitofart och vattenrätts-
förhållanden).

Herr Billings förslag bifölls, dock att framställningen, med särskild hänsyn till villkoren
för begagnande af gemensamma vattendrag, skulle till ett kommande sammanträde när-
mare formuleras af ledamöterna herrar Billing och Afzelius.
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BIL. LITT. B.

Provisoriskt beslut den 13 juli 1905.

Med 12 röster mot 11 beslöt utskottet att icke godkänna det stycke i herr Billings för-
slag till uttalande, som började med orden ”I ett ärende” och slutade med orden ”ställa
sig afvisande”.

BIL. LITT. C.

Provisoriska beslut den 14 juli 1905.

Godkändes följande af herr Billing gjorda förslag till uttalande: 
”Själfklart synes det utskottet, att från Sveriges sida icke något initiativ bör tagas för

att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge genom revolutionen kom-
mit. Framkommer åter från Norge hemställan om förhandlingar om riksaktens upphäf-
vande och unionens upplösning, anser utskottet, att Sverige till desamma bör ställa sig
tillmötesgående”.

Detta beslut fattades efter votering, som utföll med 14 röster mot 9.

Frågor af gemensamt intresse.

Godkändes följande af herr Billing gjorda förslag till uttalande: 
”Ehuru hänsyn till ömsesidiga fördelar torde lätt leda till öfverenskommelse rörande

frågor af gemensamt intresse, synas dock redan i sammanhang med den eventuella uni-
onsupplösningen bestämmelser böra träffas till skydd mot hindrande eller oskäligt
betungande af transitofarten öfver hvartdera riket från och till det andra, samt mot obe-
hörigt intrång för ena rikets invånare vid begagnande af vattendrag, som delvis falla
inom det andra rikets gränser.”

Utskottet beslöt godkänna det stycke i herr Billings förslag till uttalande, som började
med orden ”Sådana spörsmål” och slutade med orden ”i förväg slutbehandlas”.

Vidare godkändes det därpå följande stycket, börjande med ordet ”Naturligtvis
måste” och slutande med orden ”andra stater”.

Beträffande det därpå följande stycket, afseende frågan om skiljedomsaftal, beslöts en
omformulering af stycket; och uppdrogs åt ledamöterna herrar Billing och Staaff att
vidtaga nämnda åtgärd.

Slutligen godkändes följande af herr Billing väckta förslag till affattning af utskottets
hemställan:
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”Utskottet hemställer, att Riksdagen, under uttalande att den kungl. propositionen
icke kan bifallas, sådan den blifvit Riksdagen förelagd, må förklara, att den för sin del
vill medgifva, att förhandlingar af här ofvan angifna art må upptagas.”

BIL. LITT. D.

Provisoriska beslut den 15 juli 1905.

1o) På förslag af friherre Åkerhielm beslöts, att de tre första styckena i herr Billings för-
slag till uttalande skulle ersättas med två stycken af följande lydelse:

”Från Sveriges sida hafva upprepade försök gjorts att bevara och befästa unionen. Så
senast då H.K.H. Kronprinsen såsom unionsregent, med anslutning af det svenska stats-
rådet, den 5 april 1905 uppmanade de förenade rikenas statsråd att, å ömse sidor utan
ensidigt fasthållande af förut intagna ståndpunkter, omedelbart upptaga fria och vän-
skapliga förhandlingar angående en ny ordning af alla unionella angelägenheter med
den grundprincipen, att full likställighet mellan länderna bör sökas genomförd. Detta
anbud tillbakavisades från Norges sida.

Ehuru anbudet upprepades af svenska Riksdagen genom dess beslut den 3 maj 1905,
valde Norge – utan att dessförinnan till Sverige framställa förslag om unionens upplös-
ning eller ens uttala en önskan i sådant syfte – att gå revolutionens väg. I strid mot sin
egen grundlag och med brytande af riksakten har norska stortinget genom beslut den 7
juni 1905 förklarat, att Konungen upphört att fungera som norsk konung och att,
såsom följd häraf, unionen med Sverige är upplöst. Häremot måste Riksdagen inlägga
sin kraftigaste protest.”

Det stycke i herr Billings förslag, som började med orden ”Genom stortingets
beslut” blef af utskottet godkändt.

2o) Beslöts, att det stycke i herr Billings förslag till uttalande, som började med orden
”Något medgifvande”, skulle utgå samt att det därpå följande stycket skulle erhålla den-
na lydelse:

”Vid eventuella förhandlingar bör med kraft och bestämdhet fordras och fasthållas,
hvad Sveriges välfärd och värdighet kräfva, men att här uttömmande angifva de syn-
punkter, som böra påaktas, finner utskottet vara hvarken behöfligt eller möjligt.”

3o) På förslag af grefve Wachtmeister beslöt utskottet i så måtto ändra sitt den 12 juli
1905 provisoriskt beslutade uttalande angående gränsfästningarna, att samma uttalande
skulle afslutas sålunda: ”fastställande af visst område på hvardera sidan af södra delen af
gränsen mellan de båda rikena, inom hvilket under senare tiden uppförda befästningar
icke få bibehållas eller nya sådana uppföras.”
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4o) På hemställan af herrar Billing och Staaff beslöt utskottet godkänna följande ändra-
de lydelse af sista stycket i herr Billings förutnämnda förslag till uttalande:

”Frågan, huruvida Sverige med Norge bör ingå skiljedomsaftal i en eller annan form,
bör gifvetvis komma under öfvervägande; dock synes det utskottet ej nödvändigt, att
från Sveriges sida i samband med en eventuell unionsupplösning upptaga denna fråga
till behandling.”

5o) Beslöts, att herr E. Räfs m.fl. motion No 3/2 skulle anses besvarad genom de af ut-
skottet förut beslutade uttalandena. 

6o) I anledning af herr von Baumgartens motion i Första Kammaren N:o 4 samt de i
Andra Kammaren väckta motionerna af herrar E. A. Trana (No 8), O. A. Brodin (No

5) och P. Zimdahl m.fl. (No 6), beslöts till en början, att beloppet af de i motionerna
begärda medlen skulle af utskottet förslås till 100 millioner kronor. Detta beslut fattades
med 16 röster mot 7, hvilka afgåfvos för ett belopp af 50 millioner kronor.

Angående sättet för ifrågavarande medels disposition beslöts, att hvartdera af de båda
i 63 § Regeringsformen omförmälda kreditiv skulle tills vidare höjas med halfva belop-
pet eller 50 millioner kronor, att lyftas och disponeras enligt de bestämmelser, som gälla
angående de särskilda kreditiven. Detta beslut fattades med 13 röster mot 10, hvilka
afgåfvos för ett förslag, att de ifrågavarande medlen icke skulle få af Kungl. Majt dispo-
neras, innan Riksdagen därom fattat särskildt beslut.

Justeradt
Lundeberg

No 19.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 24 juli 1905.

§ 57.

Justerades protokollet för den 22 juli 1905.

§ 58.

Sedan uppgjordt förslag till utlåtande i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående
de unionella förhållandena äfvensom i samma ämne väckta motioner undergått förbere-
dande granskning af de vid sammanträde den 15 innevarande juli för ändamålet utsedde
delegerade samt därefter blifvit i tryck utdeladt bland utskottets herrar ledamöter, före-
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togs nu justering af berörda förslag, h[v]arefter och sedan utskottets beslut blifvit defini-
tivt fastslagna, bestämdes, att utlåtande i ämnet skulle omedelbart befordras till trycket.

In fidem
S. Wåhlin

Justeradt
Lundeberg

No 20.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens särskilda utskottet den 25 juli 1905.

§ 59.

Justerades protokollet för den 24 innevarande juli.

§ 60.

Anmäldes en från kamrarnas herrar talmän inkommen skrifvelse med förslag till aflö-
ning för kamrarnas, särskilda utskottets och Riksdagens kanslis tjänstemän och vaktbe-
tjänte samt en vaktmästare i konstitutionsutskottet under innevarande riksdag; och
beslöts memorial i ämnet, hvilket genast skulle till trycket befordras och i kamrarna ut-
delas.

§ 61.

Med anledning af en inom utskottet gjord erinran, att de i utskottets utlåtande före-
kommande kantrubrikerna blifvit på sådant sätt ändrade, att rubriken ”utskottets yttran-
de och förslag” influtit vid början af den historiska redogörelsen bestämdes, att i de af
utskottet beslutade öfversättningarna af utlåtandet skulle iakttagas den ändring, att vid
den historiska redogörelsen skulle införas ordet ”historik” och därefter vid början af ut-
skottets yttrande orden ”utskottets yttrande”.

In fidem
Carl Törnebladh
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Justeradt den 3 Augusti 1905.
P. Pehrson 

No 21.

Protokoll, hållet vid sammanträde med urtima Riksdagens särskilda utskott den 27 juli
1905.

§ 62.

Justerades protokollet för den 25 juli 1905.

§ 63.

Föredrogos och godkändes förslag till

1/ Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Majts proposition angå-
ende de unionella förhållandena äfvensom i samma ämne väckta motioner;
2/ Riksdagens skrifvelse till fullmäktige i riksgäldskontoret med bemyndigande att
bereda tillgång till ett belopp af 100,000,000 kronor att för angifvet ändamål vara för
Riksdagen tillgängligt;
3/ Riksdagens skrifvelse till fullmäktige i riksgäldskontoret, angående bestridande af
kostnader vid urtima riksdagen 1905.

hvarefter och sedan detta protokoll justerats, utskottets herrar ledamöter åtskildes.

In fidem
S. Wåhlin

Justeradt den 3 augusti 1905.
P. Pehrson

No 22.

Protokoll, hållet hos urtima Riksdagens Särskilda utskott den 3 augusti 1905.

§ 64.

Justerades protokollet för den 27 nästlidne juli.
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§ 65.

Då vidare ärenden icke förelågo till behandling, förklarade herr ordföranden utskottets
arbeten afslutade och justerades dagens protokoll, hvarefter utskottets herrar ledamöter
åtskildes.

In fidem
Carl Törnebladh

B. Anteckningar gjorda inom särskilda utskottets 
sekretariat

Sam. Clasons stenografiska anteckningar från första urtima 
riksdagens särskilda utskott i juni och juli 1905

Sam. Clason var historiker, docent vid Uppsala universitet och från 1904 professor i historia vid
Lunds universitet. Han var notarie i första kammaren och starkt drivande inom stenografirörelsen
i Sverige. Unionsupplösningens år utsågs han till sekreterare vid både första och andra urtimans
särskilda utskott. Från denna centrala utkikspunkt skrev han på stenografi sina berömda referat av
de politiska diskussionerna under dessa utskotts slutna möten. Han använde sig av Arends sy-
stem, som numera är övergivet.

Originalstenogrammen från första urtima riksdagens särskilda utskott finns bland Sam. Cla-
sons efterlämnade papper, volym 149, Riksarkivet, Stockholm. Materialet omfattar 120 A4-
sidor. De förvaras i ett stort brunt kuvert försett med ett cirkelformat sigill av papper med texten
RIKSDAGENS SÄRSKILDA UTSKOTT runt riksvapnet tre kronor. Kuvertets framsida
har påskrifterna ”Stenografiska memorialer i Särskilda utskottet Riksdagen 1905 juni–aug” och
”Professor Clason Norrmalmstorg 4”.

Den översättning till svensk klartext som Arne Wåhlstrand lät ordna på 1980-talet har varit
oumbärlig får den uttydning som här läggs fram. Wåhlstrand skrev: ”Anteckningarna är mycket
svårtolkade, enär Clason använde sig av ett starkt personligt modifierat stenografiskt system.
Tolkningen har för undertecknads räkning utförts av kassör Olle Qvarnström, Uppsala, med
efterkontroll av riksdagsstenografen 1:e tullkontrollören Agnar Michal, Stockholm. Vissa partier
forcerade först efter gemensam överläggning mellan ovan nämnda och undertecknad. Arne Wåhl-
strand.” Wåhlstrands översättning omfattar inte mindre än 569 A4-sidor. Den är utförd med
nutida svensk stavning. Den förvaras i Arne Wåhlstrands samling, NC 897, Uppsala universi-
tetsbibliotek.
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Oklarheter, ofullständigheter och andra problem i Wåhlstrands version har kontrollerats av
Carl Johan Petersson mot Clasons originalstenogram. Carl Johan Petersson är en av de få perso-
nerna i Sverige som behärskar Arends system. Eftersom ingen av oss behärskar svensk gammal-
stavning har vi tolkat det stenografiska till nutida svensk rättsstavning.

 

29/6

Om P.M. till statsministern, redogörelse för dess avlåtande. 

Från statsministern P.M. [oläsligt ord]:

1) Avvecklingen av den diplomatiska och konsulära gemenskapen[. F]örhandling om
löner etc. 

2) Skiljedomstraktat. I huvudsak lika med Schweiz. Gränsfrågor böra läggas under trak-
taten. Möjligen särskild organiserad domstol:

3) Grisbådarna[. B]ör avgöras eller hänskjutas till skiljedom:

4) Flyttlapparnas ställning och rättigheter. Avtal träffas till tryggande för tiden efter
1907. 

5) Samtrafik å mellanriksbanorna[. T]rygghet mot transitogods beläggande med oskäliga
avgifter. 

6) Sjöfartstrafiken mellan Sverige och Norge. Förordningen oförändrad under förut-
sättning att motsvarande norska (prop. 66:97) under samma tid blir oförändrad till 15/5
06. Efter tiden särskild traktat, norrmän icke större företräde än nu tillkommer mest
gynnad nation. Övriga bestämmelser: förordningen tarva[r] icke uppgörelse. 

7) Åtskilliga konventioner gemensamma:
1883 internationell äganderätt
1896 civil process ämnen
om deras tillämplighet mellan Sverige och Norge
Myntkonventionen mellan Sverige, Norge och Danmark: 
Norges tillträde har skett. ([SFS] 1876 nr 10). 
Unionsupplösningen[s] inverkan på traktater, som rikena avslutat med främmande
makter, är icke föremål för förhandling mellan Sverige och Norge sinsemellan. Icke
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tvivel om att dessa traktater behålla sin giltighet angående Sverige. Undantag dock
novembertraktaten. Angående lagstiftningsfrågor bifogas särskild P.M.

8) Neutral zon på ömse sidor om gränsen. Förhandlingar redan nu äga rum, såframt åt-
gärden ur svensk militär synpunkt önsklig, varom utredning pågår. 

BIL.

P.M.

1) Om kabinettskassa och konsulatkassa.

2) Skiljedomstraktat (förtroligt); norska stortingets adress (98). (Av Hammarskiöld1):
Frågan om vilka undantag skola göras och huru. Vidare redogörelse för den norska
utredningen. Rikets frihet, självständighet och odelbarhet skola undantagas, och myn-
digheterna själva i hemlandet avgöra om frågor hörde dit. 

”mera säkerhet på sin egen bundenhet än på kontrahenterna:”

Enligt regeringens mening bör avslutas traktat=Schweiz.

Vidare upplästes 2 bilagor.

3) Grisbådarna: Stadfästas

4) Lappfrågan: Historik. Lapplag från 1884 gäller i 15 år. Norska lagen har ett tillägg,
där man opponerar mot kodicill av 1751 i någon mån. 1904 förlängd med 3 år, utlöper
1907. Norska lappkommitténs betänkande hålles hemligt: får icke offentliggöras. 3 al-
ternativ. 1) nuvarande lagstiftning; 2) kodicillen gällande för all framtid; 3) 1882 års lant
[oläsligt, lantbruksproposition?], att vardera riket skulle få stifta särskild lag, men på an-
gifna grunder. 

5) Samtrafiken å mellanriksbanorna: Tvister i anledning av kontraktet underkastade
Konungens afgörande. 3/6 05 om frågan om nytt aftal. Järnindustri och grufdrift i
nordliga Norge: norska bruk borde få köpa malm till minimipris. [Oläsligt ord] skulle
ha villkor öppna för norskt tonnage att konkur[r]era med andra. ”för att betrygga de
svenska intressen, som här äro i fråga, o.s.v. – – ; Norge skall icke lägga tull, icke lägga
fraktafgifter högre än för norska villkor. Skiljedom om tvisterna.

Hänvisning till skrivelse av 8/4 angående anskaffning av malmvagnar (vagnantalet
tillräckligt, men vagnarna skall vara gjorda i Norge!)

1Enligt Harald Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet handlar detta om en PM av Hammarskiöld från 
1903.
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6) Sjöfartstrafiken ...

7) Konventioner:

7 ½) Lagstiftning: Grundlagar. Strafflagstiftning. Näringslagstiftning. Sjölagskorrespon-
dens mellan myndigheter. Legalisering av norska myndigheters intyg. Kommissionärer
för anskaffande af tjänstehjon. Fattigvårdslagstiftning. 

8) Neutral zon:

R a p p e : Tar frågorna i sin helhet. 
Under de senaste åren värnplikten utsträckt. a) linje, landtvärn, landstorm, tre lika
berättigade grenar. Linje och landtvärn organiserade så, att landtvärnet nästan mera
öfvat i[sic!] linjen. Visar lojaliteten mot oss. b) befästningarna med största energi och
kraft: hvar möjlighet att göra befästning har den ditlagts. Besättningarna äro svagare än
befästningarna, folk ligger [?]. 

1895–1905: 96 organisation för landstorm fastställd. 
97 mobilisering ... (en mängd saker) 
98: utsträckning av övningstid med 16–18 dagar för olika vapengrenar... (en mängd
saker)
1901: 4 gränsbefästningar ( [Clasons parentes ofullbordad]
1902[:] förslag till ändrad uppbådsindelning, Glommenlinjen, fältbefästningar stärkta. 
1904: drogs öfningar in, men 2 nya kompanier i Tromsö stift.

Jämförelse mellan svenska och norska hären:
Icke intaget i depåerna (d.v.s. blott vad som skulle gå i fält … ca 100.000 många [oläs-
ligt ord] år. 1 530 off. 76 787 + 46. 2839. 1 586. 79.
Norska armén. Linje och landtvärn. Landstormen kan icke röras. 
21 bat. 399 off. (värnplikt i subalterngraden. Hela subalterngraden icke fast anställning)
20.601

399 off. 20.601
11 off. ryttarekår 413 ______

809 41.615

Kavalleri  32 1136
32 1136
64 2272 (1540 hästar)

6 mitraljösavd. 96 personer / en fördel för dem.
Fältartilleri linjen 57 1749
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Landtvärn 57 1749
114 3498

Bergsartilleri 8 242 (fördel för oss)
8 242

16 484

Positionsart. 21 753
Sanitetstrupper 930
Ammunitionskolonn 18 1242
Träng 6279

1080 – 59016 man. 156 pjäser.
33 mitraljöser

Uppgifter om en del norska kan endast approximativt beräknas. 1905 års klass ingår
sannolikt i depôten.

Landstormen: finnes enligt uppgift: pappersiffror (16 000). Man anser att en del land-
stormstrupper möjligen kunna uppträda med fälthären, men störste delen som befäst-
ningstrupper.

Möjligen har linjebataljoner även erhållit mitraljöser. [Två oläsliga ord] kavalleri. 

Landtvärn har det.

[Kategori] 1904 03 02 01 00 1899

Linjeinfanteri: 60 72 96 120 120

Landtvärn: 126 – – –

Kavalleri: 114 114 136 162 186. All våra 2 års öfn.

Landtvärn: 178 – – – – – – 178 198 214

Artill.: 104 126 152 176

landtvärn: 178 200

Bergsart.: 60 72 96 120 144

Landtvärn.: 150 144 162
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Norska hästar mycket svårt att få.
156 snabbskjutande (100 kan samlas på 1 krig ...); 260 (84 snabbskjutande).
(+ 33 mitraljöser) (72 på en krigsskådeplats).
De norska skidorna äro sämre än våra. 

De norska befästningarna och positionsartilleriet:
En del artilleri förut [?] stationärt.
17 vid Fredriksten
18 Örje och Urskog
19 Kongsvinger
Glommen äro icke permanenta

Kongsvinger: 412. 68,4 (de siste gammalt fältartilleri)
Urskog 410 48,4 Örje 410,5 67,5 68,4 (befästn. icke ofarlig)
Fredriksten 812 i två fort, 47,5; 212; 22 av gammalt material. 76 pjäser förutom mitraljö-
ser. 

Det mobila positionsartilleriet stort antal pjäser, men personal troligen blott till ett fåtal
af dem.

6 batterier à 4 kanoner 24 (10,5)
En mängd förberedda ställningar finnas: de har studerat en mängd eventuella punkter,
slätter och fält. Gjort uppfarter för artilleri, mätt upp afstånd. 

Norsk militärkonsulent. Papper skulle konfiskeras: vi ha icke hemliga agenter [?] att
skicka. (Han följes af detektiv). Norsk officer tagen vid Värmlands regementes mötes-
plats.

Gränsfästningar sedan februari försetts med full mundering. Telegraf och telefoncensur
rådande i Norge, brefhemligheten icke alltid respekterad. 

Tidningarna tiga frivilligt eller efter befallning. 1 jägarbataljon i Kongsvinger, 1 i
Fredrikshall, 1 brigad innan man kommer till Glommen (infanteri med 3 batt. landt-
värnsartilleri). På samma sätt en brigad (söderut) + 1 bat. Armén för öfrigt ligger i Kris-
tianiatrakten sammandragen till hälften mobiliserad. De 3 klass göra hemmastyrkan. Af
5 klass 3 ännu på väg. Landtvärn tror man att af 5 klass de ha 2 inne. S=ma 30 000 man. 

Gränsfäst[n]ing[arnas] stridsvärde: de få icke negligeras. Vid Fredrikshall ganska
starka. Kongsvinger icke så lätt komma förbi. Icke någonstädes utan groft artilleri.
Öfriga är lättare. Armén hindras icke komma fram, ifall motståndaren icke vet, huru
man grupperat sig. Men sedan man kommit förbi, måste någon av fästningarna tagas.
Det kan göras snart nog, men ett villkor är att man möter med samma slags artilleri. 

Finnes tillräckligt vapen, ammunition? I fästningarna finnes tillräckligt. 
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De stora gränsfästningarna såsom baser för anfall mot oss. Svar: de kunna användas så-
som basis. Vid Örje bro kunna de skjuta in öfver Sverige. Kongsvinger och Örje borde
icke finnas. Norrmännen vilja med dem försvara Glommen: jag vill noggrant studera
dessa skäl. 

Frågan om den neutrala zonen vid gränsen; det är svårt att säga åt ett själfständigt folk
att det icke får göra ...

Obs! Faran af Norge mot oss.

30/6

General Bildt angående utredning:
Fråga 5; Arméförvaltningsintendent dep. 
a) personlig fältutrustning
b) träng utom fortifikation och artilleri
c) sjukvårdsmateriel.

Stannar mest vid andra frågan. Anslag i huvudsak ord[inarie] anslag till arméns munde-
ringsutrustning; extra anslag för små. Svårigheterna större, emedan antalet truppförband
blir större. Mobiliserings/styrkan ökas. Truppförbanden måste bestrida icke blott lö-
pande utgifter (slitage), utan ock nyanskaffning för depôterna. Detta sker i stor utsträck-
ning för dem, som i äldre tider hade större munderingskassa, men vid nybildade vid
trängen, icke så långt. Dess årsanslag är litet, mobiliseringsstyrka relativt till tjänstgöring
under fred mycket stort. 

Mobiliseringsstyrkan: vid linjen 117 000, vid depôten 40 000 man i runt tal (i höst).
Öfversikt lämnas årligen från regem., delas i fältduglig och depôteduglig. Någon stark
skillnad icke uppdragen mellan dessa. Borde till fältduglig endast hänföras absolut
oslitna: detta få reg. själva bedöma, den nya hänföres dit, men äfven den s.k. andra
(parad och permittering) till depôteduglig den som är i bruk under daglig exercis. De
fältdugliga äro till 2/3 nya (vid många helt nya, vid andra är det permitteringsmunde-
ring). Vidare sedan uppgifterna inlämnats i mars, har vid en del regementen nyanskaff-
ning skett, vid andra medflyttning. Det är ungefärlig ställning; reg. skall tillse, att
behovet av fältdugligt hålles uppe. Detta [kan] dock icke öfverallt ske; jag vill nämna
några brister: 

Linje siffra: 
Beklädnadspersedlar: Byxor 6 000, Kappor 6 000, Byxor 5 700, Vapenrockar 5 285,
Ylletröjor 57 939. 
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Bristen faller inom depôtens siffror, men undantag för persedeln ylletröjor. Utrust-
ningskommiss. [har] fattat beslut, att denna icke alltid skall medföras, utan bero på årsti-
den. Bristen kan genom användande av vissa siffror (från lägerförråden?) nedbringas till
under depôtesiffror d.v.s. till 31.800. Utredningspersedlar: mattornistrar 6.321, ränslar
18.297, skyddstältdelar 51.004 (per man räknat). 

Bristen på mattornistrar och ränslar täcks af depôtedugliga persedlar, men persedlar
måste skickas från landtreg. till trängen. Vad skyddstältdelar angår, skulle dessa dock icke
medföras under alla förhållanden, utan endast efter årstiden och ortsliga förhållanden.
Vid infanteriet omkring 36.000, depôten kan icke få några: den kan dock delvis täckas.
7.000 blir färdiga under närmaste veckor. Sannolikt endast vid trängen skulle brist göra
sig kännbar i detta avseende, men där också minst erforderliga. 

Ammunitionsgördel: Riksdagen gav 1900 anslag. Finnes nu vid intendenturförråd,
och kunna sändas till reg. Värdet af dessa som skulle fattas kan jag icke lämna exakt
uppgift, därför att utredningar i år äro icke färdiga med kostn. beträffar, men för utred-
ning i fjol: brist i fjol för personlig fältutrustning 2.389.000, sannolikt sedan dess något
minskad.

Träng: Frågan var lagd fram för riksdagen angående fyllande af vissa brister genom
extra anslag, dels persedlar jämförelsevis lätt anskaffa: hvilka man först tänkt köpa vid
mobilisering: kan fås i hvarje bod. Dels persedlar, som på förhand borde inköpas, och
hvarom arméförvaltningen redan nu gått i författning med ord. medel, som komma
täckas av extra anslag, som vi fått: 260.000, huvudsak selar och presenningar. Man
köper helst på förhand, ty man får billigare och bättre då. 

Fordonen: fr.o.m. i höstas ny plan för förplägning uppgjord, vilken fordrad[e] ökning
af trängfordonen. 96 köttvagnar: finnas ännu icke, därför att modellen icke fullt klar.
Dessa tillkommit för att trupperna skulle själfva kunna tillgodogöra sig tillgången på
slaktdjur. Köttet kan efter slakten afsvalna, för att följande dag utspisas. Till dess sådana
vagnar anskaffats, måste särskilda vid mobilisering anskaffade fordon inredas för ända-
målet. Detta nödfallsutväg: köttet blir icke så bra. 

Ammunitionsvagnar: 16 saknas på grund af 4 nya bat. Lockout har gjort, att icke
kontrakt kunnat uppgöras. Ett förplägnadskompani skulle enligt ny plan upprättas,
omfattande kadrar för magasinen, ett fältslakteri och fältbageri. Det skulle hela 6 fält-
bakugnar till fördelning: det är icke fullt, kan endast komma 3 till 5 af fördelningarna
och icke heller finns tillräckligt etappbakugnar: en del af bristen beställd, men till följd
af strejk har man icke kunnat komma längre: strejk vid en Bolinders innehafvande verk-
stad. Bakugnar i orten får man alltså använda delvis. 

Skodon: det förråd som reg. förvaltning har af skodon, är icke särskilt betydligt. Det
är inskränkt i huvudsak till garnisonerade reg. hvilka i allmänhet ha sitt mobiliserings-
förråd af kronomodell. Men vid förutvarande indelta truppförband har detta icke kun-
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nat ske, emedan beväringen till större delen inställer sig med egna skodon, och få
slitningsersättning. Dock föreskrifvet, att de vid mobilisering skola ha marschdugliga
skodon. Reg. har endast så mycket att lämna som till beväringsmän, som komma med
icke dugliga skodon. Man har gjort beräkning (%-vis). Huru kan komma i verkligheten
är svårt att säga: man har dock erfarenhet från förår [sic, kan betyda föregående år? förra
året?] mobilisering … 7 000 man infanteri hade då ganska goda egna skodon. Sedan
dess har behållningen af kronans skodon något ökat. Vid nuvarande förhållanden kan
man nog vid mobilisering reda sig, men blir svårt att ersätta afgången som kanske blir
ganska stor af icke fullt goda skodon. Undersökning i vinter huru saken skulle äga rum;
man har räknat på dels reg. verkstäder dels privatindustrien. Större affärer endast med-
räknade. Marschskodon skulle finnas på lager 35.000, låga skor 71.000 par. Ridstöflar
3.600. När lagret är som minst, går ned till hälften. Dessa skulle genast tagas i anspråk
för att få reserv. Produktionsförmåga pr dag: 6.000 marschskor om dagen; 500 ridstöf-
lar; 2.700 andra skor. Denna produktionsförmåga torde vara helt lågt beräknad. 

Sjukvårdsmateriel: veterinärmater[iel] finns för fältrupperna. För sjuka människor:
hvad fälthären angår, är den i fulltaligt skick med följande undantag: vid trupperna
10.000 ”första förband” fattas, men det finns i förråden 29.000, och kontrakterade i
sommar 20.000, afsedda att ersätta gamla modellen, som är användbar, men icke så
lämplig. Förbrukningsartiklar vid dagliga sjukvården finnas i förråd. Vid de ganska ordi-
nära fältart. reg. Boden, Karlsborg, Göta ingeniör och fälttelegrafkåren saknas dock en
del; men penningar finnas och saken sättes i verken undan för undan. Vad sanitetsmate-
riel för fältetappsväsendet beträffar: prop. vid årets riksdag. 6 etapp-sjukhus, 6 reserv-
etappsjukhus, 6 sjukhuståg, 6 sjukvårdsreserv. Af etappsjukhusen ha vi en del, men fattas
en del (saker, som på kort tid kunna ersättas). Reservsjukhusen sakna större delen af
utredning, men äger instrumentalutredning, som fordra längsta tiden anskaffa. Sjukhus-
tåg – af dem finns endast ett, som har fullständigt utrustning [här står det faktiskt utrust-
ning; annars skriver Clason “utredning”, som 1905 kunde betyda “utrustning”]; de
öfriga sakna en del materiel. (6 apparater att insätta, man har gjort endast med ett för att
pröfva. Sjukvårdsreserv är materiel och personal, afsedd att ersätta fältsjukhusen. Dessa,
som har fullständig materiel, och etableras vid slagfältet, men dessa skulle öfverlämna
sjuka till reserven. Den felande materielen skulle kosta ungefär 573.000, varaf riksdagen
beviljat 211.000 (under de tre följande åren).

Förrådsfördelning finnes ganska mycket kläde, ehuru man på grund af färgfrågan icke
kunnat anvisa de sist beviljade delarna af anslaget. 

Är hänsyn vid daglig tillverkning, tagen till mobiliseringsinverkan genom arbetar-
bortgång? Dessa uppgifter grunda sig på industriidkares uppgifter; de ha gjorts upp-
märksamma på den saken. Siffrorna ligga midt emellan största och minsta kapacitet. 
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Fälttygmästaren: Eldvapen 65 150 000 karbiner 40 000
      däraf åtgå   100 000 83 000
      dessutom 100 000 8 mm

7 cent. kanoner finnas 104; kunna påräknas inom en månad. 16 (à 20) (inom 14 dagar).
Beställa 168 (nya snabbskjutande). Alltså skulle vi få 296 (Bofors leverans på 36 pjäser
omkring 1. aug). För mobilisering af linje och depôter erfordras 96 stycken. (uppräk-
ning hvilka som skulle ha dessa).

8 cent. kanoner: 217: för mobilisering af de 4, som icke mobiliserade med denna mate-
riel, fordras 168. (Uppräknas ...[bortre parentestecken saknas]

Tyngre pjäser: 
12 cent. (85) 45 för positionsart. afsedda 16 med 8 depôt 
15 cent. (haubits) 8 (för Bodens rörliga bestyckning). 
16 cent. (haubits) 24 (af äldre modell) på Karlsborg.

Ammunition: 65 57.000.000 (500 skott pr gevär, 250 pr karbin). 
Det är efter mobiliseringsplanen 1901. Behofvet. Efter 1904 är det ökat till 1.000 per
gevär. 

8 mm (för landstormen): 18.000.000. 

7 cent. materielen, som skall mobiliseras i linje (84 gå i linje). 700 skott pr pjäs. 60.000
skott. 
Efter Kungl. Maj:ts senaste förslag skulle mobiliseringen vara 600; vi har öfverskott.
Det kommer att ej räcka då 2 reg nymobiliseras [?] i höst.

8 cent. 144 att mobilisera i linje. Finnas 400 pr pjäs. Det är hvad som skall finnas.
60.000 skott. 228 pjäser tillhöra alltså linje. 

12 cent. (Positionsart.) Finnas 13 000 skott: fullt tillräckligt antal.

15 cent. (Haubits). Finnes ingen ammunition: [tre oläsliga ord]: men har i dagarna gjort
förfrågan hos Krupp. De kunna leverera 5 000 granater. Likaledes en fråga om han har
färdiga haubitser att ge oss genast. 

16 cent. (Haubitser). Finnas omkring 1 700 skott. 

Vad kan ersättas? 

65. 3 à 4 millioner patroner i månaden från staten, Västerås måste göra hvad det kan.
Kan ej på annat håll få tillgång till hylsor, kan 6 mill. patroner i månaden: då köper man
utifrån. Förfrågan har utgått om leverans. 
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Krut. Kan tillverkas till omkring 15.000 kilo i månaden. Kontrakt redan afslutat om le-
verans af krut: 10.000 kilo. Deras krut profvat och godkändt. 

Tillgång på dubbelrör till granatkartescher: kan tillverkas för 7 cent. omkring 10.000 i
månaden med forcerat arbete. För 8 cent. kan tillverkas ungefär 18.000 i månaden,
också med forcerat arbete.

Ammunition för 8 cent. kanoner: 10 à 15.000 i månaden. 16 cent. granater torde kun-
na erhållas inom landet inom snar tid. 7 cent. för vår nya fältmateriel finns tillräckligt
antal. (för behofvet i höst). 

Efter planen skall finnas 320  50  2 000 mill. kanonpatroner. 
7 cent. kanon 296 [modell 96?] med 60 skott pr pjäs samtliga beställda. 

Mitraljöser: Positionsartilleriet har några 6 ½ mm. men äro icke mycket att fästa sig vid. 

Hvilka säkerhetsvakter finnas vid våra förråder, krutfabriker och ammunitionsfabriker i
detta nu? Där finnes daglig bevakning (nattvakter): Ingen främmande får inträde inom
området. Vid kruthus, bo krutvaktare vid varje kruthus? Huru är bevakningen vid
Ridö i Mälaren? Det är en krutvaktare.

Huru på västra sidan? 
66 kanoner i reserv 
66 kanoner i reserv. Vidare 8–10 för några år sedan. 

Ammunition skall vara alldeles lika efter … Mobiliseringsförråd är ganska välfyldt. Tro-
ligen 600 pr pjäs. 
Bestyckning på landfästningar består af moderna 10 ½ cent; jag kan icke upplysa. Dels i
brunnar, dels på fästen, där de t.o.m. ha pansartorn. 

Patroner: samma sort som vi: de har nog mobiliseringsbehofvet fyllt.

O r d f ö r a n d e n : Utrikesministern har icke haft uppgifter efter 7/6; de voro från en
oberoende [?]. Detta var de intryck de hade på grund af uppgift från sändebudet: icke
föreligger något som kan ge anledning antaga, att utländska makter skulle hafva för af-
sikt redan nu vidtaga någon som helst åtgärd för erkännande af vare sig norska regering-
en eller nya regeringen i Norge, men att det torde kunna inträffa att någondera makten
för bevakande af sina landsmäns intressen nödgas på ett eller annat sätt träda i förbindel-
se med provisorisk regering för skötande af löpande ärenden, samt att i samband där-
med förefinnes önskan om snaraste ordnande af konflikten. Denna förbindelse
förutsättes vederbörande att i händelse väpnad konflikt skulle t.ex. England vända sig
till sin generalkonsul i Kristiania och på det sättet möjligen få någon fråga klarerad. 
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Emellertid framgick af samtalet att förutsättning för denna uppfattning hos främ-
mande makt att de önska få frågan så snart som möjligt klarerad, berodde därpå, att
makten hade en bestämd uppfattning att svenska folket icke ville med maktmedel häfda
unionen eller sin ställning i unionen, och att under sådana förhållanden, när man ingen-
ting ville göra, vore bäst att klarera ut saken. Den uppfattningen hade de bibringats från
ett tidigare skede af årets mellanvarande, då äfven från riksdagshåll hade uttalats att man
icke ansåg unionen vara värd en droppe blod. Det uttalandet framkom under den förut-
sättningen, att unionen skulle på ett anständigt sätt upplösas, d.v.s. i öfverensstämmelse
med ett uttalande, som kronprinsen-regenten gjorde och som fick sin anslutning från
riksdagen att underhandlingar borde inledas för frågan om ordnande af det mellanha-
vandet, och där kunde man ju tänka sig [oläsligt ord, evt bakom] att om dessa icke
skulle leda till resultat, då däraf frågan om upplösning kan uppstå. Det var under denna
förutsättning [oläsligt ord] i Sverige gafs och framhöll: någon uppfattning af hvad som
inträffat efter 7 juni, stämningen i Sverige därefter, tycks icke vederbörande ha fått
utom Sveriges gränser. Vidare kan jag meddela, att från två makter har framgått, att det
framkallat synnerlig förvåning att Sverige utan vidare skulle finna [sig] i unionsbrottet,
och därjämte hade det framgått ifrån samma håll, som en uppfattning, att unionens
bevarande skulle vara av största betydelse för Europa. Den ena uppgiften grundade sig
på ett handbref från högt stående statsman, den andra grundade sig på uttalanden, som
från annan statsman i annat land gjorts till vår beskickning. Man tycks just icke på sina
håll så högt respektera den fromhet, som gjorts gällande på vissa håll här i landet att man
skulle finna sig i vad som helst. Något förslag från utländska makterna har icke kommit
fram: de, som strax efter 7 juni, framkom, gick i riksdagen jag nämnde.

B o n d e : Fatta beslut att hos utrikes[ministern] anhålla att få del af samtliga de medde-
landen, som kunna angå de ut [oläsligt] som af utländska makter visats angående våra
unionella förhållanden. 

O r d f ö r a n d e n : Beslut har icke kunnat fattas.

Z e t t e r s t r a n d : Af svaren beror på om man kan vänta ett utdragande af tiden till
nästa riksdag: 

: Utskottet sättes i tillfälle taga del af de uttalanden, som från utländska makter kommit
till utrikesministerns kännedom och som kan hänföra sig till de efter den 7 juni inträffa-
de unionella förhållandena.

Tal. hemställer om uppskof.
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Regeringens åtgärder angående Rye, och angående förhållandena på norska sidan!
Vederbörande skulle taga under öfvervägande och kanske meddela i middag. Rye lär
[ha] rest i går till Kristiania. ”Det kanske någon af herrarna känner bättre till än jag”.

A m i r a l  S i d n e r : 
[Norge] 

1880–95 byggt mycket litet. 
1896–03 4 pansarbåtar I klass. 

Torped och diverse. 
10 torped af I  84–102  23–31. 
1 torped af III 
Hvarjämte de 4 monitorerna moderniserats. 

[19]03 efter 03 har byggnadsverksamheten afstannat på grund af bristen. 

Kustfästn. byggdes under samma år. 
Kustsignalväsendet organiserat. 
Personal äfven undergått organisation: värnpliktiga användas vidsträckt, antingen såsom
befäl eller underbefäl, äfvensom manskap, utgörande hufvudstyrkan af bemanningen.
De fasta manskapet hufvuddelen endast rekryteringsskyldiga till underbefäl. Sjöfarande
och sjöfartsvana människor eldare och maskinister vid flottan och kustart. Med sjöfa-
rande förstås den, som nått minst halfbefogenhetsgraden, (24 månader utrikes, 20 utri-
kes, 12 år. fartyg af 20 ton). 
Tjänstgöring för utskrivning minst 6, utgör i allmenhet 7. 
18 års ålder: landstormen [?]. 
22 år tjänstgöring: utlottas och tjänstgöra 7 månader. Dessa kvarstå i sjöbeväring. Däref-
ter kan samtliga tills 50 år. 
02: 3.000 ingingo omkring i värnplikt. 
03: 136 off. (värnp. 103): Sjöart. underoff. 12. 

Tackel [?] uoff. 46 
konstabler 300 
maskinister 35. 

Handtverkmanskap. 55 maskinund:off 
minund:off 52 

27
36

39 75
Värvade eldare 120
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Nationaleldare 70
Inkallade värnpl. 750

Kustförsvarsmateriel: fast stam uteslutande till [två oläsliga ord] 
Personal i 5 fasta batt. Första och andra vid Oscarsborg, 

tredje och fjärde vid Bergen
ett vid riksgränsen. 
Tönsberg [2 oläsliga ord, kan vara ort, verkar sluta på ö]. 
5 minafdeln. 5 signalafdeln. 

Flottans materiel:
[Kategori] Sverige Norge
1 klass pansar 11 4
2 klass pansar 4 4
3 klass pansar 7
Torpedkryssare 5
1 klass kanonbåt 6 3
II klass kanonbåt 8
Jagare 1 1 (Sverige får 1 i år)
1 klass 18 10
II klass 18 19
III klass – – – 3

Dessutom undervattensbåt och ballonfartyg, hvilka typer så vidt vi veta, saknas. 
1 jagare och en första klass torpedbåt. 
Sverige med hänsyn till storlek 3 gånger öfverlägset. 

Stridsvärde: de norska första klass pansarbåtarna böra inrangeras mellan Dristighetens
och Ärans klass. Öfverlägsna våra 7 minsta, men underlägsna de 5 närmaste. (Oscar II
icke ny)
Norska monitorer = våra 3 om bestyckade. 
Första klass kanon = jämföras med svenska torpedkryssare. 
Öfvriga norska första och andra klass kanonbåtar, pansar och obestyckade båtar likasom
svenska kanonbåtar sakna egentligt stridsvärde. 
Valkyrian i alla afseenden underlägsen Mode. 
Norska torpedbåtar i allmänhet äro något större än de svenska, och på grund af [att de]
föra svårare torpedbestyckning kan anses något öfverlägsna i stridsvärde. Alla första klass
och en del andra föra 45 cent. torped, under det att de svenska (med undantag af den
under byggnad varande Plejad för 38) föra 38 således de något effektivare vid använ-
dandet mot pansarfartyg än hvad de svenska skulle vara. 
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Kustsignalväsendet: stationer omkring 40, bemanning af värfvat manskap, 1 styrman, 3
signalmän, 64 dagars utbildning. 

Kolupplag lära finnas vid Dröbak (1200)
Bergen (600)
Tönsberg (2.800)
[oläsligt ord] (600)
Topdal [?] (2.000) 
Karljohans värn (4.000). 

Detta under förutsättning, att flottan skulle använda enl. följande dispositioner: (99 år):
till olika platser av kusten. Bleve detta tillämpat, komme försvar att bli lokalförsvar, där-
vid svaga avdelningar kunde bli förstörda. Då emellertid strategisk regel är, att en un-
derlägsen flotta skall hålla sig samlad, kan man taga för givet, att ett sådant brott [?] icke
skulle ske. 

Sannolikt huvudstyrkan i Tönsberg forten samt svaga avdeln. (på lokalförsvaret på
vissa platser) (Trondhjem). 

Kustfästn i Norge.
Dröbak Sand och Oskarsborg uppgift hindra direkt angrepp på Kristiania. 
Västra loppet spärras av förband, östra (600 m) spärras av minlinje samt torpedbatteri.

Vidare befästn. på södra Kalfholmen: flere
  på norra: 1
  på Huvudön [Hovedøya]: ett par

Vidare ett par till på östra sidan av fjorden. 
Vidare ett vid västra sidan av fjorden, där försänkningarna sluta. 
Vidare en hel del stationer för strålkastare. 

Besättn. 60 off. och 1 650 [und]off. och meniga. Säkerhetsbesättning finnes en på södra
Kalvholmen. 

Bestyckning:
Vidare finnes befästn. vid Svelvik: att hindra en fiende som kunde sätta trupper på väst-
sidan av Kristianiafjorden att begagna Drammen som operationsbasis för att tvinga folk
att gå över Drammenlinjen. 

Tönsbergsfjorden: dels Tönsberg, dels marinens upplag vid (?) Melsomvik längst in i en
fjord.

Kristiansand: för att skaffa flottan en skyddad tillflyktsort. 

Bergen: Hufvudförsvaret kan kringgås, men det finnes också ett nordligt försvar. 
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Trondhjem: ett inlopp där åtskilliga batterier – anläggningarna kunna icke hindra en
modärn slagskeppseskader forcera inloppet, men kan hindra en större transport gå i
land. 

Den kontingent värnpliktige, som skulle inrycka 15/6, börjat 1/5, 20 maskinister, 80
eldare, 300 matroser. De ha således dubbel uppsättning tills de andra skulle utryckt. 

Upprustning för sommar upptog 2 pansar. 4 torped (18/4)
4 pansarbåts
torpedfartyg
torped av första klass 4
torped av andra klass 2
torped av andra klass 2 i ordning
och [oläsligt ord] i ordning.

Ställning [oläsligt ord]: båda amiralerna ha debarkerat på flottan.

Mineringar: synes icke vara utförda, ty de äro icke tillkännagivna i sjöfartsunderrättel-
ser. 

Kustfästn. lära enl. notiser i tidn. vara bemannade. 

3) Anfall från [oläsligt ord]:
Kusteskader: Förstärks med Mode + kan användas på Västkusten. Mode kan avgå 30/6. 
28/6 voro klara att avgå. 
Freja och Saga ha hemkallats, och lämna stambesättn. dels till Niord och Tapperheten,
som skulle erhålla besättningsmän dels till 2 pansarbåtar vid Stockholms station för
övning av värnpliktiga. 
Niord och Tapperheten skulle förstärka kust 8 pansar

2 torpedkr
1 jagare
8 torped av I
8 torped av II¨
1 hand. minfartyg
1 verkst. fartyg

De till Stockholm hörande kunna icke förrän allmän mob. anbefalles erhålla fullst. be-
sättningar. 

Detachement[et] på Elfsborg har förstärkts: tjänstgöring dygnet om på station i Bohus. 

Lotsstyrelsen: uppdrag noggrann utkik. 
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Hemliga instruktioner utfärdade att brytas om eskadern kommer att förläggas till väst-
kusten. 

4) Några mob. planer för särskilda fall kan icke för flottan uppgöras, ej heller upp-
marschplan, utan när den är rustad får den order att avgå. Mot Norge Göteborg primär
basis, Strömstad hjälpbasis. 

5) Mycket vidlyftig fråga: Såvitt man kunnat tänka: a) Skandinaviska halvöns betydelse:
 a) dess geografiska läge, som medger beherskandet av östersjö och sjöhandling. Denna
synpunkt minskas genom Kielkanalen; skulle vara mera vägande om danska skulle till-
höra Sverige, men av stor vikt. 
b) Kustens beskaffenhet gynnar i hög grad operation. 
c) Stränderna äro Sveriges rika naturliga hjälpkällor, som kan [oläsligt ord, dessa?] för-
lusten. 
d) befolkningens framstående sjömannaanlag. 

Fördelar i sjömilit. avseende av unionen. 
e) Möjligheten att på Sveriges västkust och under krig med Ryssland även på Östersjö-

kusterna kunna vid behov, utan att skyddandet av Norges kust åsidosättes, förstärka
svenska sjöstridskrafter. 

f) minskat behov av sjöstridskraft på Sveriges västkust; minskade fordringar på opera-
tionsbaser därstädes. Dess västkust kan med lätthet flankeras från norska flottan. 

g) sist utsikt att under krig kunna upprätthålla förbindelse med utlandet över Svenska
västkusten och norska västkusten, en fördel, som därest fördelar i e) och f) skulle för-
svinna; ävensom fördel av skyddet för handeln på egna västkusthamnar. 

[h]) förbindelserna med andra makter skulle ställa sig …
Sveriges flotta lämplig garanti mot uppskörtning i dylika fall. 

Vore Norge fientligt, bleve förbindelserna med utlandet så allvarsamt hotade, att landet
skulle komma att utsättas med [för] största fara.

Ingen sannolikhet med krigiska förvecklingar med Danmark, som nu är för svagt,
men med Norge kunde bli svårt [?] för oss. 

Sjömilit. nackdelar för Sverige genom unionen: Norge genom sina [oläsligt ord,
hamnar?] förunnats dem fritt tillträde till havet är i hög grad känsligt för anfall från sjön.
Norges motståndskraft mot landstigningsföretag. Sverige kunde riskera så stark nöd i
Norge, att kriget icke kunde fortsätta. Risken dock mindre än Ryssland.

Rysslands strävan att bemäktiga sig hamn på västkusten. En strävan från Ryssland i
detta avseende kan icke förutsättas annat än som första steg för erövrande av hela
halvön, ett mål, som Ryssland måste uppställa, om det överhuvudtaget eftersträvar
dominerande maritim ställning. 
298



X. Första urtima riksdagen 1905
En erövring på västkusten skulle splittra dess maritima ????1 Faran av grannskapet
med Ryssland hotar båda ländernas existens. En upplösning av unionen skulle komma
att högst väsentligt försämra vårt krigspolitiska läge. 

Ytterligare anordningar för försvaret.
a) Vidmakthållande av så stora sjöstridskrafter utöver behövligt, som erfordras för att
fylla de uppgifter, som fyllas av norska flottan (3/4 av den flotta Norge nu har)
b) anordnande av fullständig örlogsstation på västkusten. 
c) anordnande av för våra största fartyg användbar kanalförbindelse mellan Östersjö och
Kattegat.
d) en flotta, avgjort överlägsen Norges och Danmarks förenade flotta.

Engelska fartyg: äro de köpta; kunna de bemanna dem? Inga som helst större pansarfar-
tyg äro under byggnad för sydamerikanska republikerna för närvarande. De fartyg, som
de beställt i England övertogs av engelska regeringen och äro införlivade med engelska
flottan. De två andra köpte Japan. Detta är de enda, som man kunnat avyttra. I England
auktion på utrangerade fartyg, ganska stora, men såldes med förbehåll att de skulle slo-
pas, brytas ned. Detta villkor håller engelska regeringen mycket noga på. 

Hos Armstrong fanns icke misstänkta fartyg, tror jag mig kunna säga. Skulle de skaf-
fat dem, tror jag svårt att få besättning på sådana fartyg: de tarva mycket och väl övat
folk. 

Finnes till samtliga pansarfartyg tillbehör och fullt duglig besättning? På en del av
flottan, som f.n. är rustad, är väl övad och väl rustad besättning. Dels stam, (som varit
ute dels i 172 dagar, dels 2 månader, men det var mer utbildat folk som kom till sedan)
De ha genomgått signal- och skjutskola: Skjutskickligheten god. 

Skulle icke fartygsköpen vara orimliga till en stat i insurrection? 

Befästning i Göteborg? Är något gjort för att skydda Oskar II i Göteborg? Vid Göte-
borg är blott götiska batteriet färdigt: avsett till flankeringsbatteri för minlinjerna. Ha 4
snabbskjutande 57 mm kanoner tillräckliga för sitt ändamål. Huvudfortet skall enl. pla-
nen icke vara färdigt före 1908. Kan icke litas på. Kusteskaderns planerade avsändande
dit var just avsedd att trygga staden för överrumpling och för möjligt förstörande av
pansarbåten. Lindholmsdockans förstörande vore det värsta. 

Norska torpedbåtar utrustade med kraftigare torpeder? Vilken betydelse skulle detta
kunna få vid event. krig mellan båda rikena? Något större sprängladdning: om den träf-
far borde läckan bli något större. Huruvida de kunna gå på längre distans, vet jag icke,
men äro de allra modärnast, är skottvidden 3.000. Våra sista skjuta 1.500-2-.000! 

1Clasons frågetecken.
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Huru ställer sig frågan för alla fartyg: (de 3 återstående fartygen + alla torpedbåtar)?
Planerna är uppgjorda så att alla våra fartyg skulle kunna bemannas. Vi ha övnings-

fartyg ute som icke äro inkallade ännu. Där finnas stambesättning till övriga fartyg
(skeppsgosse, sjömätningsfartyg etc. etc.).

Maskinister finnas också, med värnpliktiga medräknade. Lika övade, som de, som nu
äro ute, äro de icke, men de ha varit ute förut.

I händelse av blockad på den kust, som har järnvägar till Kristiania, huru mycket?
För att instänga norska flottan måste vi avse dubbelt av pansarfartyg mot vad Norge

har + torpedbåtarna: nu återstå 3 pansarbåtar för stöd till blockaden. Fartygen äro icke
beräknade att ligga i Nordsjön. 

Till Trondhjem ligga de 3 återstående pansarbåtarna. 
Är det svaghet att icke gentemot Norge ha fler torpedbåtar? Ja, det är icke ofarligt.
Undervattensbåtarna? Det glömde jag att skriva, vad han sade om. 
Är svenska flottan 3 gånger så stark? Det är väl icke riktigt? 

Torped. 2 132 2 210
25 200 + 26 000
28 57 norska
60 tuber 65 norska 

av våra klass torpedbåtar svenska 84-1904; norska 96-01. 
Norge är stark rusta[t] för försvar, men svagt till anfall.

Det är slagflottan, som jag avsåg med 3 gånger så mycket: våra torpedkryssare och jaga-
re äro bättre. Men bland de norska finnas även sådana från 80-talet. De ha endast 10
första klass, vi ha 18. Ton-talet spelar icke någon roll, vår fart är lika god. 21-23,2 vi ha
något större. 

Kanoner på torpedbåtar spelar just ingen roll. 

Äro icke 4 nästan oanvändbara vid krig? Det kan bli vissa svårigheter, ju mindre båtarna
äro, att operera på öppet hav. De 4 minsta äro avsedda för Karlskrona och lokalförsvar. 

Skulle icke, om vår slagflotta uppfördes till västkusten, det kunna föranleda en kata-
strof? Om Norge gjorde en kupp? Jag skulle icke anse mig stå till svars med ett sådant
tillvägagångssätt. Högsta befälhavaren på vår flotta har nog studerat förhållandena vid
Port Artur. Blott med lätta fartyg, finge vi icke skydd där; de skulle icke kunna hindras
förstöra dockan. 

A m i r a l  R o s é n : 5) 
A) Intendentavdeln. Beklädnad finnes; kol finnes, 75 000 Waleska, tillräckligt för

samtliga stridsfartyg under 3 månader. Ostkustkol 46.500. Kontrakt uppgjorda så att
förrådet såsom behövligt om längre. 
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Olja och annan utredning finnes, eller ock kontrakt finnes, som skall omedelbart leve-
reras. Kan icke ligga i förråd. 
Proviant finnes; sängservis finnes. 

Kustartilleriet: beklädnad för stammen finnes; beväring 

Karlskrona 1.075 fattas 2.036
Waxholm 700 fattas 3.100

Bristen beroende på att beklädnad skall fullständigas på 7 år. I Waxholm finnes en del
till 1.000 man. Sängservis: samma förhållande som med beklädnad. Utr[ust]ning finnes,
eller ock kontrakt för omedelbar leverans. Kontrakt angående leverans uppgjort; räcker
även över mobiliseringsdagarna, 21 dagar. 

B) Artilleriavdelning: 2 utr[ust]ningar till samtliga fartyg finnas, dock uti den andra
utr[ust]ningen är en brist för 12 och 15 cm. kanoner ävensom 57 mm. utgörande för 15
cm. omkring 1%, för 12 cm. 7%, och 57 mm. 12%, detta beroende på att krutet till 12
och 15 cm. har icke kontraktsgiltigt kunnat levereras, har kasserats gång på gång. Men
krutet finnes kvar i förråd, och skillnaden mellan dess effekt och den minsta kontrakts-
enliga, så att man kan säga det är användbart. 730 m. utgångshastighet, 723-725 m. har
det givit. 57 mm. beträffar finns alla delar, sammansättning icke verkställd. Order givna
att fortast möjligt klargöra desamma. 

Vid fästn. äro ock en del smärre brister i andra utredningen, dock är allt av mycket
ringa betydenhet, utom med avseende på 57 mm., 7% brist. Vaxholm: komplett: 90
stycken saknas av 3.160 12 cm. laddningar.

C) Torpedavdelning: anskaffning har fortgått:
35 cm. torpeder finnes överskott av 6
38 cm. torpeder finnes överskott av 9
45 cm. torpeder finnes överskott av...
+ ?? 18 stycken hava mindre stridsvärde på grund av

att de använts för övning, dessutom slitits, men
kan dock i nödfall användas. 

Till alla befintliga torpeder är allt klart, komplett, för de beställda äro laddningar icke
beställda, men hinna fabriceras fullt ut under leveranstiden.

4) Minavdelning: tändrör och minammunition etc. etc. äro anskaffade och finnas i för-
råd. 
Minspärren kan skyndsamt och effektivt mobiliseras. 
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250 handminor. Finnes brist av 147 handminor, men de äro i summan inräknade. 155,
som skulle vara i förråd för exercis. En stor del ha varit använda för exercis, och kan
icke sägas vara fullt så goda som de andra. Den befintliga summan är större än vad bris-
ten skulle vara, om man undantar reserven. 

Sanitetsavdelning: Nödig utr[ust]ning för flottans sanitetsväsen är anskaffat, så långt där-
till anslagna medel ha räckt. Allting anskaffat, så långt som medlen ha räckt. 

Vad fordras för effektiv …

Intendentavdelning: 75.000 ton waleska kol för tre månader till; finnas icke inom lan-
det i tillräckligt kvantitet. 

Ostkustkol 20.000, men finnas inom landet tillräckligt, efter rekvisition.
Privata fartyg och båtar för mobilisering måste anskaffas: ha försökt göra kontrakt

med enskilda redare, men deras fordringar ha varit så överdrivna, att man icke kunnat
avsluta kontrakt. Man måste tänka sig, att detta behov får kompletteras efter rekvisi-
tionslagen.

Proviant och utr[ust]ning finnes utöver vad som är ombord (2 månader) och där
ligga i förråd (1 ett mindre förråd; det räcker dock icke till att proviantera ånyo för
samma tid, men man har icke tänkt sig att proviant skulle hämtas från Karlskrona. 

Kustartilleriet: förslag äro under utarbetande. Artilleriets effektiva mobilisering: åtskil-
ligt önskvärt att få fyllas. Beslutade åtgärder som bör [anstå?]: anskaffning av modern
ammunition för Oden, Tor och Niord samt befästning för 1905 års anslag. 

Anskaffning och bestyckning av privata bogserbåtar utrustade till bevakningsbåtar.
Bestyckning finnes för 20, ammunition endast för 10. Dessa skulle bestyckas av i förråd
varande äldre pjäser. Detta är ammunition, som man förut ansett skulle utgå, den
användes icke i övrigt. Anskaffning av order apparater och större avståndsmätare för de
9 äldre båtarna: finnas på fartygen, men icke de allra modärnaste. Mycket dyra (10.000
kr stycket): de nya. Utsträckt anskaffning av reservkanoner, så att åtminstone 10% fun-
nes i reserv. 2.400 skott pr kanon för reservkanon. 

b) anskaffning av reservförråd utöver de 2 bestämda utr[ust]ningarna, till storlek mot-
svarande 1 utr[ust]ning för fartyg och ½ för fästning.
Konsumtionen är kanske större än man förut beräknat. [Skjutning?? oläsligt ord] pro-
jektiler, i reserv för svårare och en del medelsvåra kanoner.

c) De särskilda fästningarna: Ökning av ammunitionsförrådets storlek i synnerhet för
snabbskjutande pjäser. 

1Parentesen ej ifylld av Clason.
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Torpedavdelningen: enda åtgärd, som kan vidtagas, att påskynda de 10 redan beställda
torpederna, möjligen hos fabrikanter få upphandla redan färdiga, möjligheten därav är
under utredning, men jag kan icke svara något nu. 

Sanitetsavdelning: två lazarettsfartyg för flottan vill man anskaffa: dessa genom rekvi-
sitionslag. Medel till utredning finnes. 

Huru kan ammunitionsersättning fyllas genom tillverkning i landet? Krutbruken äro
så upptagna, att någon ersättning svårligen kan under närmaste tiden ske. Vi ha beställ-
ning inne för nästkommande år för fartyg, som äro under byggnad, och för komplette-
ring vad man börjat konsumera under detta år. Jag tror icke förmågan medger någon
ökning. 

Kanoner för 20 bevakningsbåtar: finns icke reservpjäser för större handelsångare
blockad fartyg? Måste de då tagas från fästningar? Vi ha icke sådana utan att taga från
dessa under utrangering varande första klass kanonbåtar, men icke i förråd. 

Torpedavdelning: finns möjlighet att anordna provisoriska torpednät av plank? Är
förslag uppgjort i den vägen? Huru mycket torpeder ha vi i förhållande till antal tor-
pedtuber? Äro de som finnas inskjutna, så att de kunna användas omedelbart? Finns det
att köpa färdiga torpedbåtar på varv i Europa, färdiga undervattensbåtar i Amerika?

Svar: Inga förslag uppgjorda ifråga om torpednät. Man har icke ansett dem så lämpliga
för våra båtar. Det skulle trycka ned fartyg omkring 3 cm., och belamra det runt sina
relingar, hindra skjutning, vid träff försvåra. Utsikterna äro i allmänhet icke goda. –
Torped på tub. På varje båt medföres 3 torpeder pr tub. Den andra utredningen utgöres
av lika många. 

Torpeder 54 35 cm 
147 38 cm
24 för övervattens och 
25 för undervattenstuber. 

De äro inskjutna, men en del ha varit ute i bruk sedan de inskötos, och icke hunnit
skjutas in om igen, men inskjutning pågår; därvid visat sig, att de gått fullt tillfredsstäl-
lande. 

Vad tillgång som finnes, känner vi icke? Det är möjligt, att det finns, men för att veta
måste vara vid verkstaden, taga reda på det. Sannolikt skulle man med ombud kunna få
inköpa en eller par torpedjagare. 

Torpeder: kunna de tillverkas inom landet? Vad menas med mindre stridsvärde på 18?

Artilleri: teknisk svårighet att tillverka kanonkrut för 21 cm. kanon fanns för några år
sedan.
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Strålkastare: Torpeder inom riket: marinförvaltningen försökt flera gånger få anordna
en sådan vid Karlskrona, men det har icke länt till resultat. Men andra verkstäder anse
sig kunna åstadkomma sådan tillverkning. Dock icke beställning gjorda. De böra kunna
göra det. Nu riskabelt, men möjlighet finnes inom en framtid. 

De 18 med mindre stridsvärde: de äro slitna, icke fullt samma träffsäkerhet. 

Krutet till 25-21 cm. kan jag icke besvara. Svaret: ja. Torpederna: finnas de färdiga. Åt-
gärder äro vidtagna för att få veta, om torpeder finnas att få, och köpas om möjligt. Mi-
navdelning: handminorna skola icke vara så bra. Finnes minmaterial för Göteborg? Ja.
Men finnes för Strömstad? De lågo vid Fårösund. Vid upptagning kom rapport, att någ-
ra icke voro klara. 64 utlagda. (5 tuber tycks ha varit läck). Skadorna ej svårare än att
lätt kunna avhjälpas på platsen, större delen kunnat undvikas. 

Z e t t e r s t r a n d : I Italien skulle uppfunnits en apparat i ändan på torpeder, genom
vilken torpeden komme att löpa lättare fram och träffa på mycket längre håll. Finnes så-
dana torpeder av denna nya konstruktion: äro alla gamla? Kan man ändra dessa? Måste
tuben ändras? Vet man hurudana torpeder norska fartyg hava? 

Svar: Denna inrättning ha alla våra torpeder utom 30 35 cm. av äldre typ; typ som
icke kan sättas gyroskop i. 18 38 cm. ha icke heller det, men alla övriga ha det. De sitter
inne i torpeden, ha icke något att göra med tuben. Hos norska typen de flesta med
gyroskop. 

Svar: Kan man avstå till Strömstad? Handminfartyg kan användas där! De har 96. I
reserv finnas icke.

Fylgia? Kan icke något göras för Fylgia, Plejad och Magne, när komma de?

Överdirektören har haft underhandling med verkstaden om att kunna använda krono-
folk där, men jag kan icke upplysa om till vilket resultat. Stora svårigheter för kostnads-
frågan. Plejad har gjort verkstadsprovtur, blir färdig till augusti. Om Magne, har skrivits,
och man har bett underhand om leveransens påskyndande. 

Enskilda krutfabriker: ha de leveranser till Norge? Det påstås uteslutande för svenska
statens räkning.

1/7

Rye lämnade Stockholm, åtminstone buros hans saker ned. Vad regeringen gör för att
få upplysning från Norge, fann den icke lämpligt att meddela upplysningar om, och vil-
ka åtgärder den vidtagit eller komme att vidtaga med hänsyn till förhållande i Norge.
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P a l m s t i e r n a : Unionen är upplöst, sättet för upplösningen – Jag har satt största
värde på den, tror detta har föranlett en hel del statsmän till eftergifterna: unionen är av
största värde. Flere kunde ha tänkt erövra Norge. Generalstabschefen och Chefen för
flottans stab har framhållit huru vår krigspolitiska ställning blir försämrad. Vidare skill-
naden i den politiska tyngdpunkten av den skandinaviska halvön.

Första frågan: unionens bibehållande eller Norges erövring. Unionens bibehållande
tror ingen på. Union mellan två folk med makten hos stortinget i alla frågor. Norges
erövring skulle jag efter generalstabschefen och chefen för flottans stab, vilja råda till,
om jag vore säker det kunde göras. Vi kunna slå dem, men icke behärska dem, icke
behärska så ovanligt dugligt folk. Det vore dock den rätta konsekvensen: ingen makt i
Europa skulle förvåna sig över det, ingen lägga sig emot det, utom Ryssland. 

Ett kolossalt fel tror jag har begåtts genom att säga, vad som händer: krig blir det ald-
rig. Norrmännen ha gjort vad de vilja. Vid affärer sins emellan: ”huru det är, alltid ger
jag efter”: jag tror det har varit ytterst oförsiktigt. Unionen icke rättsligt upplöst, fak-
tiskt upplöst är den, men icke rättsligen. 

Felet är kontraktsbrott, som man icke vågar göra till annan än den, som man anser
degenererad, icke tror reagerar för skarpaste piskslag. Resultatet tror jag blir annat än
man tänkt sig. Skymf har skett dels mot kungen dels mot landet. Norge rår icke om sin
egen grundlag. Nationen har enl. min tanke vaknat.

 Kungl. Maj:ts prop.: ”Rättvisligen borde förekomma en med Sverige jämställd stat.”
”Använda maktmedel”– icke förenligt med Sveriges sanna intressen.” 

K.M. punkter 

1) avveckling kan ske när som helst icke göras såsom villkor. Jag går ut från det bästa är
avveckling sker så fort som möjligt. Ju längre man drar ut, dess mer beroende av ut-
ländska makter. Dröja vi för länge, sköta de sig själva, allting icke absolut nödvändigt
uppgöra förut, få uppgöra efteråt. Dela på möbler etc. etc.

2) Skiljedomstraktat: icke någon nytta med sig. P.M. uppfattar jag såsom skäl till avstyr-
kande. Vad tjänar det till med Norge. Det bryr sig icke om internationella avtal. Det
första vore i så fall fråga om unionen skulle upplösas eller icke.

3) Grisbådarna: att fiska hummern där.

4) Lapparnas rättigheter: hålla på status quo, den svenska gällande uppfattningen.

5) Järnvägstrafik: allt transitogods skall gå fritt. 

6) Sjöfartsförhållanden: kan jag icke se behövs något för unionsupplösningen, d.v.s.
traktat år efter år. 
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7) Vad angår gemensam konvention, föreställer jag mig, att det kan ske efteråt. No-
vembertraktat får tagas särskilt. 

8) Neutrala zonen tror jag icke på.

9) Norge skall begära en upplösning: annars kan man icke vara med om en sådan. 

10) Landavträdelser: kan icke ifrågasätta något sådant utan att man erövrar dem. 

11) Gränstfästn. rivande står för mig med frågetecken:

12) Folkomröstning tycker jag är teoretisk fundering; det är draga ut på tiden. Nytt
storting, vad tjäna till? Det angår oss icke, huru de sköta sina lagliga förhållanden inom
Norge, men huru de sköta dem mot Sverige, angår oss mycket. 

Villkoren böra sättas till knappast möjligt för att Sverige skall ha fått tillräcklig upp-
rättelse, så att det känner sig hemma i eget hus, icke behöver skämmas för en annan:
reducerade till minsta möjliga; men såsom ultimatum: svar inom 8–14 dagar. 

Tillräckligt medel, mobiliseringsorder, ja eller nej. Villkoren små, krafterna stora,
tiden kort; då behöva icke krafterna användas. Jag tror icke Norge för ro skull kastar sig
in i krig: skulle det bli vad man sökt undvika, äro de [tre oläsliga ord] för att höja
svenska känslan att vara ett folk: krig ohyggligt, men efter alla krig kommer den som
segrat använda alla sina krafter uppsving icke blott i nationalkänslan utan även i materi-
ella, allt vuxit upp, ty ... för var och en har känt sig tillhöra ett folk, som är något att
arbeta för. 

Vad de utländska makterna beträffar, tror jag de med glädje se uppgjort så fort som
möjligt: ingen har något emot att man tar ut sina rättigheter. Den enda, som jag tror
icke skulle ha emot, och som jag tror legat bakom, är Ryssland: ha tillräckligt göra för
sig själva.

Norska mobiliseringstelegrammet får nog tagas med kritik. 3 klasser kanske vid alla
regementen och placerat dem vid gränsen. Ett motdrag, som man skulle kunna tänka
sig, ehuru jag icke tillråder genast, men något längre fram, vore att inkalla tre klasser: 2
klasser skulle inkallas i sept. till repetitionsövning: ingenting hindrade tillbakarycka
dessa till juli istället för sept., skulle då avräknas på folkets värnpliktstid. Då skulle reg.,
med stam och tre klasser finnas på sina ställen: det vore ca. 70.000 på sina lagliga
övningar. Det skulle väl förebygga alla infall, vidare vara utmärkt övergång till mobilise-
ring utan särskilda kostnader, mera än halva är gjord, icke behöva köpa hästar osv.:
skulle man dela, kunde man tänka sig, att endast västra delen framskötes. 

Man står nu inför historiskt ögonblick, då det gäller att tillvarataga icke blott Sveriges
ära, utan självförtroendet inom svenska nationen, vilket är mycket värt.?1

1Clasons frågetecken ovanför ”värt”.
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T r o l l e , [E r i c  B i r g e r :] 7/6. Avlät telegram om vad som hänt: svenska riksda-
gen kommer troligen inkallas. ”Att kungen icke erkänner regering, då får icke träda i
förbindelse med den olagliga regeringen. En översättning av kända yttranden har skick-
ats.”

Danmark: 12/6. Icke mycket rena uttalanden, berättelse om opinionen. Tidningsur-
klippen visa, att intresset är stort och uppriktigt. Sympatierna icke utpräglade för något-
dera riket. Förhoppning att reglering måtte ske i fred och med ett enigt och starkt
nationellt Norden. – Artikeln: ”Hör oss Svea” meddelar: Viss förståelse av vad som fö-
regår i Norge, i betraktande av demokratiskt Norge. Å andra sidan icke mer än en dom
över tillvägagångssättet och tidpunkten. Bevisen på sympati för kungen otaliga. (Ra-
mel) .

Om Kungl. skrivelse: anfört delvis, andra skola anföras. Vidare om danska pressens
hållning. Man [framhåller] från auktoritativt håll i Danmark, att de icke tillåta dansk
prins komma på Norges tron, med mindre någon suggestion från svensk sida göres. 

Privatbrev från Ramel: Svenska regeringen väntade, att även om det komme dröja
en tid, icke något steg komme vidtagas för erkännande. 

Detta vore ”en självklar sak.” Att han – med – som svenska regeringen icke ville ha
våld gjorde gott intryck. Stämningen i Norge mycket nervös, men känna mer lugn på
grund av Sveriges.

Jag tror man önskar här, att en prins Bernadotte skall komma på Norges tron; annars
republik, vilket man anser stor olycka. 

England. 8/6. Meddelat Landsdowne. Att han beklagade vad som inträffat. Underrät-
telsen icke honom oväntad. 

De flesta Londontidningar uttala sympati för Kungens person, erkännande av svårig-
heter, Kungen haft att möta. 

10/6. Rodd (som var i London då) hade samtalat med Edvard. Kungen ville icke på
några villkor synas lägga sig i våra affärer. Endast sina rent personliga känslor, utan att
tala med Landsdowne. Han livligt hoppades, att det skulle bli möjligt för prins av vårt
kungahus att mottaga Norges krona. Trodde detta skulle bli till bästa för tronens vär-
dighet, och för Sverige Norge. 

17/6. Tillkommer icke mig oombedd giva råd. Frågan om ordnande ter sig så här: alla
lands pol. män hava enhälligt uttalat samma mening. För Sverige finnas två vägar öpp-
na: använda våld, eller finna sig i vad som skett. Då vi ej vilja det förra, endast förenligt
med vårt intresse och vår värdighet göra det senare: behålla Europas sympati, medverka
till upplösningen och fort och helt ... stå spela vackra rollen: icke förlora lugn och be-
sinning, trots oförrätt. Man väntar att vi skulle visa ”osjälvisk ridderlighet.” ”Ett van-
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mäktigt missnöje, som funnit sin [oläsligt ord] i tidsutdräkt och missnöje, skulle
förändra gynnsamma ställningen mot oss i Europa. Världspolitiska ställningen full av
osäkerhet”. Oro mellan Tyskland och Frankrike: ömsesidig period av misstro och bit-
terhet. Balkan: [två ord oläsliga] i Ryssland hotar resning. Österrike-Ungern förvirring:
vilka konflikter kan ej frammanas av Frans frånfälle!

Nya vittnesbörd om Tyskland o.s.v. Varje ny förveckling är för de fredligt sinnade
makterna ytterst ovälkommen. Avgörandet hälsas med tillfredsställelse. Skulle ordnandet
försänkas1, skall Europa glömma att det är hos Norge skulden ligger, och räknas Sverige
till last. Kan förstå harmen, men harmen är blott en känsla, en ofruktbar sådan: vi ha att
se våra intressen, dessa fordra trygghet på västra gränsen, kan icke få genom unionen,
måste söka den ändå i frånskilda Norges vänskap, nu kan vi få den, icke sedan. Vi kan
beredas obehag. Om icke vår prins får det, kan vi få se det söka en prins. Det får mora-
liska och nationella nederlag. Vill förvänta! Men vårt klara intresse är att leda Norges
första stapplande steg, hjälpa det komma i rättslig ställning, så att de kunna bli föremål
för neutralitet. Kanske uppnå förnyad garanti av 55 års traktat, kanske utvidgning, men
skulle mycket mera värdefull om den kan utsträckas att täcka vår västgräns. 

Icke erkänna, men vill vara fri, för löpande ärenden. Den som gör det först får grepp
på känslan. Det kan bli Ryssland eller Tyskland men vore icke bäst om bleve Sverige.
Sveriges politik: intet dröjsmål, Europa ... Inga villkor, vi kan icke genomdriva dem,
intet agg, ingen hämndkänsla, Norges vänskap oss icke blott värdefull, utan nödvändig.
Därför snart erkännande. 

Endräkt kan ersätta unionen, kanske ge oss nya fördelar. 

19/6. ”Times” tillråder försonlig medverkan. 

21/6. Han har överlämnat Kungl. skrivelse till stortingspresident[en] och en ledare där-
över. 

Österrikiska ministeriet i London har meddelat, att dess regering satte i förbindelse med
garantimakterna för att överenskomma om gemensamt tillvägagångssätt vid erkännan-
de; de som avslöto 12–13 års traktater. 

28/6. Cirkuläret den 23/6 lämnat till Landsdowne: har med stort intresse genomläst,
önskade behålla regeringen. Önsk[ade] att det måtte lyckas K[ungl.] regeringen medel-
bar och lycklig lösning. Ambassad [?] böra [?] framställa förfrågan om Englands ställ-
ning. Engelska regeringen under nuvarande förhållanden icke tänka sig skynda sig med
att erkänna denna ordning. Uttalade önskan, att icke erkännande måtte lämnas förrän

1Det står faktiskt försänkas, men det måste rimligen vara försinkas.
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riksakten upphävd. L. kunde icke utfästa bestämt, utan måste vi nöjas med allmän för-
säkran. 

Att komma dröja. 
Om det bleve nödvändigt, handlägga löpande ärenden har det förefallit, ”icke vad jag

vet.”
Jag tror England kommer icke lämna förrän riksakten kommer att upplösas. Såframt

icke det fördröjes. 
Wedel-Jarlsberg hade varit där och setts som privatperson. Vidare brev från en privat-

person, en statsman. Det skulle vi få senare. 
Efter att hava med bibehållande av en fullkomlig individuell frihet njutit fredens väl-

signelse och lisa i pol. union med Sverige i snart hundra år har norska i glömska av sina
förpliktelser beträda revolutionens väg. [U]ppkomst och utveckling av krisen är bekant.
Sverige har vid flera tillfällen erkänt att villkoren borde gå ut på full likställdhet. Nyli-
gen har denna princip fått uttryck i förslaget av kronprinsen. Utrikesministerns cirkulär
kallar Norge för alliére, hoppas är ”oavhängig.”

”Å andra sidan är man säker att vi befinner oss inför ett faktum, vilket åtminstone,
såvitt man sig bekant, synes vara föremål för gillande av stor majoritet av norska folket
och av en regering, som tycks hava landets stöd. För att upprätthålla sina rättsanspråk
och förmå Norska regeringen godkänna vore man nödsakad göra sin vilja gällande
medelst användande av tvångsmedel. Emellertid har Kungen motsatt sig varje förfa-
rande av detta slag för att upprätthålla unionen. Han anser med rätta att den politiska
unionen mellan de två rikena påskyndas, som grundar sig i tanken på styrka och ömse-
sidig välgång däremot icke blir orsak till svaghet, våda och fara, om den upprätthölles
genom broderkrig. Om således den svenska regeringen icke önskar använda sådana
medel för att upprätthålla en union, vars grundvalar hava blivit rubbade, kan den ej dess
mindre fasthålla vid det faktum att upplösningen av denna union icke lagligen kan ske
utan medverkan av svenska staten. Regeringen önskar ej att Norge skall tvingas vara
kvar i unionen mot sin vilja, men vill att unionens upplösning icke skall ske utan att
fredliga förhållanden mellan [de] två folken garanteras för framtiden. Även dessa böra
leda till [oläsligt ord] nödsaka dem härtill. Och mindre [?] fråga som för flera av deras, är
motståndet försvinner för att underlätta deras framtida förbindelser. En överens-
kom[melse] fordras alltså på områden där förenade rikena hava haft äro endast till
förf[ång] [oläsligt ord] annan är en mot utlandet i synnerhet. Att fullt bortbryt[a] unio-
nen eller lämna frågan oavgjord som vis[serligen?] icke skulle varken vara rätt eller rik-
tigt om man vill försäkra sig om godt samförstånd med sina känslor. Genomträngt av
dessa känslor har K.M. på regeringens förslag beslutat att sammankalla svenska [riksda-
gen]. 
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Ärendet, vilket var förberett inom kon [?], kan vara nödvändigt. Om detta förslag
antages, om den förutsatta enigheten kan ernås, kommer icke Sveriges regering [?] att
för sin del motsätta sig att utan vidare uppskov definitivt godkänna unionsupplösningen.
Men till dess Sverige kunnat lämna dylika goda fasthåller regeringen som konst[itutio-
nell?]. Det är så mycket nödvändigare, som tid måste vinnas för att svallningen i sinnena
må lägga sig, och en utväg finnas att ordna förhållandena på ett sätt, som kan tillfreds-
ställa det svenska folket, vars känslor naturligtvis blivit i hög grad kränkta genom stor-
tingets tillvägagående. 

Sådana äro de känslor av tålamod och måttfullhet, som före [förefalla?], än mer vid
detta tillfälle. Jag tror och hoppas att de skola vinna de utländska regering[arnas] fulla
förståelse, även de konflikter [?] tycks ha framlagt för dem.”

Samtidigt anmodades vederbörande, att uttrycka önskan, att vederbörande regering
icke måtte [lämna?] erkännande.

Frankrike har åt England överlåtit initiativ i denna fråga. Detta beror på novembertrak-
taten. 

Amerika: med anledning av telegrammet av 7 och 8 skriver Grip: han meddelade den
tjänstgörande statssekr. att K.M. icke erkänt den olagliga regeringen i Norge. Denne
svarade: ”Well, we will göra detsamma.” Presidenten tyckte uttryckte sig på det mest
bestämda och ogillande uttryck om stortinget. Har alltid ansett Nordens säkerhet bero-
ende på unionens upprätthållande. Pressen är ovänligt stämd mot Norge. 

11/6: skickat ytterligare en ovänlig artikel i Norge

13/6: insänder danska ministern vänliga artiklar mot Norge: 

14/6 också vänliga Norge. 

Agitation i gång för att göra petition till presidenten. 

Ryssland: hade cirkulär gått ut om dåvarande situationen. 
18/5 (Greve Wrangel) ”vid Lamsdorffs veckomottagning kom samtala. Lamsdorff sade
sig icke kunna fatta norrmännens anspråk på eller behov av särskilda konsuler. Om
sådana efter uppgörelsen mellan båda rikena komma till stånd, fölle (sig) av sig själv, att
de skulle stå under utrikesministerns myndighet. Då jag [Wrangel] härtill genmälte att
vore så ... långt från fallet, att man i Norge ... fullkomligt oberoende av Sveriges myn-
dighet, ... vore en av dem. Jag utvecklade härpå för Lamsdorff samt antydde, huru inga
utsikter förefunnes att f.n. komma till förståelse med Norge och dess styrande politiker.
Utrikesministern uttryckte sitt beklagande [av] situationen. Sedan jag talat om möjlig-
heten av provisorisk regering och då antydde att sådan regering möjligen kunde
komma att bliva erkänd av främmande makt, svarade Lamsdorff: ”men på vilken väg
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skulle en sådan regering framkomma?” Jag ägde icke underrättelse härom, men antoge
att det komme att ske genom främmande konsulat i Kristiania eller genom särskilt
utsänd ... Greven kunde ej för ögonblicket uttala sig om vad ställning skulle vidtagas
men lovade att vid nästa tillfälle återkomma till frågan. (Det har han icke hållit).

15/6: Det kunde icke komma ifråga att Ryssland skulle erkänna den provisoriska reger-
ingen i Norge, vars revolutionära karaktär vore alltför påtaglig för att den skulle kunna
påräkna någon sympati från rysk sida.

Hans excellens hade givit Rysslands representanter i Sverige och Norge, äro konsuler
i sistnämnda land, framställning att fortfarande utföra löpande göromål, men att icke
vidtaga någon åtgärd eller acceptera något meddelande från provisoriska regeringen,
som kunde på något sätt tolkas såsom erkännande av nya sakernas tillstånd i Norge. 

På tal om möjligheten av norsk emiss:[-arie] hitkomme uttalade Lamsdorff förhopp-
ningen att en sådan ej skulle ifrågakomma, då den skulle vålla en del bryderi här, och
antagligen ej skulle bli emottagen. 

Som jag [Lamsdorff] ej blott uttalade sitt stora beklagande av tilldragelserna, utan
dessutom sin fruktan att desamma kunde leda till väpnad konflikt mellan Sverige och
Norge med alla de oberäkneliga följder som sådan kunde draga med sig. 

Ansåg jag [Wrangel] mig böra säga honom att i varje fall från Sveriges sida icke
kunde bliva tal om något användande av vapenmakt mot Norge. En dylik åtgärd skulle
för all framtid omöjliggöra ny union, varför ej ännu ansågo allt hopp uteslutet. 

16/6: En kollega har sagt mig: Man här mer än allt annat fruktat, att en republik skulle
bli följden av en revolution, och ryska regeringen ansåg en sådan på grund av exemplets
smittande makt särskilt obehaglig så nära i Norden, där en sådan statsform aldrig före-
kommit. 

16/6 (Enskilt brev): [Oläsligt ord, förmodligen tvåledat personnamn] förklarar hans
sympati i de ledsamma omständigheterna och som bereda honom mycket obehag. Han
är mycket kategoriskt mot Norge, döljer ej på något sitt sätt att se saken. 

Till andra har han sagt, ... är att svaga punkten för oss är att vi ej vilja taga till några
maktmedel för att tvinga norrmännen till förnuft. Jag kan förstå de vilja och …

Men om icke vilja taga i med hårdhand[skarna] utan begagna sig av mildare meto-
den, huru skulle makterna då kunna upphöra att erkänna. 

[Oläsligt ord, sannolikt tvådelat personnamn] mycket intresserad, särskilt indignerad
att unionen upphör. Han rentav rasar över gatuinter [oläsligt ord].

Tyskland: 8/6[.] Gick samma kväll till Richthofen. Kom kl. 12 på natten. Erinrade om
kejsarens försäkran, att man icke kunde …
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Då man i Sverige syntes hava avstått från varje tanke på att med vapenmakt upprätt-
hålla unionen, det nuvarande tillståndet icke kunde in infinitum förlängas utan att efter
viss skälig tidsfrist icke bli möjligt för makterna undvika att erkänna. För båda rikena
förmånligast på Norges tron komme svensk prins, något varemot makterna icke skulle
invända något. I annat fall komme nog valet stanna vid medlem av danska, såvida ej
republik eventuellt finge överhand. Lovade meddela allt, som komme att göras från
norskt håll. 

16/6. Richthofen tackade för Kungl. skrivelsen till stortingspresidenten.1 Baronen
[Richthofen] fann helt naturligt att kung och riksdag protesterade om han än för sin
personliga del var av samma åsikt som Biss[marck] som sade att han aldrig protesterade
om han icke hade en bajonett.

Vid det förhållande att man i Sverige vore besluten att i ingen händelse använda
vapenmakt, något som av samtliga medrege[ringar] i alla tonarter försäkras, återstode
intet annat än att ”hålla god min i elakt spel” och så fort som möjligt komma till önsklig
uppgörelse. Vad riksdag och kung skulle säga, det förstår vi, men vad …

Då genom blott en passiv hållning det skedda ej kunde ändras. Det vore därför [att]
hoppas, att riksdagen accepterade enda verkligt praktiska sättet att komma ut ur situa-
tionen, av att de ge godkänt av unionsupplösningen, även som uttalade sig till förmån
för norska kronan åt inre krets [?].

Rörande detta var han livlig: framhöll ivrig fördelarna för båda parterna. Mesta
talade därför, i motsatt fall blir det sannolikt republik, som hade vare sig Sveriges eller
andra monarkistiska staters intresse. Här finge allt stå tillbaka för hänsynen till Sveriges
verkliga intressen. I dessa bör uttryckligen icke avvisa norska erbjudandet. Genom alla
reflektioner gick, att i betraktande att Sverige själv uppgivit parti för att på förhand för-
klara sig icke skola tillgripa våldsmedel.

I eget intresse skulle man därför handla. Han talade t.o.m. om stortinget. Jag förmo-
dade att man är monarkisk rättsstat som Tyskland. 

På min förfrågan om de sökt sätta ... medgav han sig genom generalkonsuln i Kristia-
nia fått mottaga åtskilliga aktstycken beträffande statsvälvningen. Han sade sig även hava
hört att meningen varit att få genast hitsänt särskilt sändebud (ackrediterad) men att
enligt nyaste underrätt[elser] inga [oläsligt ord] uppnåddes därmed. Då jag frågade, huru
man ämnade förhålla sig gentemot dylikt, svarade han undvikande att detta vore akade-
miska spörsmål, som vore lönlöst på förhand diskutera. På min erinran att jag fort ...
vore ... ja väl de jure, men möjligen de facto. 

På grund av stat [tvåledat ord, börjar med ut-] och prins: Sverige har ett eget
intresse, vilket i detta fall sammanfaller med Europas, endast att välja mellan följande

1Ovanför anteckningen av den 16/6 står namnet Taube fristående.
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tvenne alternativ: antingen att med vapenmakt återställa unionen. Detta såge makterna
helst (Det får stå för greve Taubes egen räkning) i det att svenska folk förening i för-
svarsförbund med gemensam kung betraktas såsom källan till styrka för båda stater och
[oläsligt ord] vore. Unionen kunde varit säker i händelse av uppgörelse på detta sätt för
varje inblandning, eller att godvilligt finna sig i skedda och med högsinnad [oläsligt ord]
komma i samförstånd med norska nationen. Ett medel till försoning vore i främsta hand
antagande av norska tillbudet om tronens bevarande i dynastien. Tronföljdens ordnande
på sådant sätt hade även vikt för utlandet, då annars Norge bleve republik, vilket [två
oläsliga ord]. 

Som det första alternativet synes uteslutet, tillråder man det andra. Ett tredje, att med
makt i Sverige [oläsligt ord] fullt besluten att icke använda maktmedel, söka lägga hin-
der i vägen för Norge anses här vara opraktiskt och ej förenligt med Sveriges egna
intressen. En sådan politik skulle icke kunna räkna på understöd från Tyskland. 

Trolle och Tysklands chargé d’affaires. 18/6. En tysk diplomat till Bülow: blott två vä-
gar. Antingen skulle Sverige med vapenmakt underlägga sig Norge som provins eller
ock ofördröjligen erkänna sakernas nya ordning, och acceptera erbjudandet av norska
kronan åt svensk prins. Med kännedom om den seghet, vilken norrmännen alltid lagt i
dagen, ansåg han varaktigt underkuvade av Norge vara omöjligt och höll före att senare
utvägen vore den enda som kunde för framtiden bereda endräkt och styrka åt halvön.
Denna chargé d’affaires hade fått detta från fürst Bülow. 

Österrike-Ungern: 18/5: (Falkenberg): Han talade om ett eventuellt revolutionärt
Norge. ”Ett fall, som kunde, men alls icke behövde inträffa.” Han tyckte klart, att ing-
en sådan lidelse skulle kunna anses såsom annat än revolutionär. Främmande stater pläga
i sådana fall framför allt taga hänsyn till huru de närmast intresserade själva taga saken. I
Brasilien försökte monarken icke något försvar.

”Visar sig, att er regering icke förmår upprätthålla det bestående, så ... makterna
skulle sannolikt rätta sig efter Sverige. Han kunde knappt tänka sig att något sådant som
unionsupplösningen ... Han trodde unionen ... och att Sverige nu kan bara finna med
resignation att den upplöses, syntes honom rätt egendomligt. Jag erinrade därom, att
stämningen i vårt land för ej många år sedan varit en alldeles motsatt, något som Hans
Excellens förklarade sig väl känna till. 

Mer och mer hos oss den övertygelsen rotfäst sig, att unionens upprätthållande med
vapenmakt skulle vara skadligt. Greve Goluchowski invände att hade en gång gått där-
hän att Norge utropat republik … Så vore stor svaghet för framtiden därvid skapad. Vil-
ken hållning republik då …
313



X. Första urtima riksdagen 1905
Man torde icke ha tänkt över saken. Troligen. Greve Goluchowski tycktes snarast
förorda, att Sverige skulle visa sig så omedgörligt som möjligt: han tycktes en gång peka
på Ungern, stannade i meningen.

8/6. Träffade icke Goluchowski

9/6. Tidningsartiklar. Intryck av saken.

17/6. (Förtroligt): Greven fick kungl. skrivelse: Att enligt hans mening det norska för-
slaget att utse prins av vårt kungahus obetingat borde antagas. Om Sverige icke är sinnat
att med vapenmakt upprätthålla unionen, måste det ligga i dess intresse att förhindra
både att Norge inkallar främmande dynasti och att det såsom yttersta eventualitet införa
en republikansk statsform, och [oläsligt ord] möjligen förhindra [oläsligt ord] för att er-
bjuda dem Norges krona. [Två oläsliga ord] antages, och Sverige så inriktar sig att leva
på bästa möjliga [oläsligt ord].

Tillfälle att grundlägga varaktigt gott förhållande mellan länderna synes mig ovillkor-
ligen böra begagnas, då det måhända icke återkommer på länge. 

Jag invände att jag hyst mina tvivel, huruvida erkännande skulle komma
Furst Bismarck om ett [oläsligt sats] filial ... Goluchowski tycktes ganska övertygad

att om någon av våra prins[ar] ..., han ska komma … bakom sig. 
Tyska ambass greve Wedel yttrade sig också i samma stil. Danska ministern förfäktade

med iver samma mening. Samma ovannämnda uttala förviss[ning], att om mot all för-
modan Sverige beslöte sig för krig, Sverige dock icke i längden skulle kunna med våld
bakom sig ... ”Man kan göra allt med bajonetterna, men icke sätta sig på dem”. 

22/6: Kabinettet i Wien satt sig i förbindelse med kabinettet i Berlin. Cederborg för att
måtte följa samma väg i fråga om event. erkännande av Norge. De skulle icke göra sig
någon brådska utan vänta på att Sverige toge första steget. I alla händelser till dess man
sett om Sverige med Norge kunde komma med någon upprättelse. 

Tysklands konsul i Bergen har blivit kallad till Berlin. Från fullkomligt tyskt håll:
Tyskland anser lagom tidsfrist icke så lång som till nästa lagtima riksdag.”

20/6 Sultanen (Beck-Friis): Sultanen: varmaste deltagande. Norrmännens trolöshet.
Tyvärr är han ju alltför van vid dylik nationalistisk förvirring, att här säkerligen förelåge
utländska intriger. Åtminstone hade han den erfarenheten, att källan till någon orolig-
het alltid vore att söka i utlandet. Redan för några veckor sedan berörde han norska frå-
gan: lyckönskade kungen till att icke behöva befara främmande intriger ”Vi hade nog
också farliga grannar” ”ja, men de äro upptagna på andra håll”. 

Livlig förhoppning att allt skulle lyckligt övervinnas. Framhållande faran av en för-
svagad motståndskraft mot även [..sk intressenter, två oläsliga ord] inblandning från
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främmande kapital etc. etc. Ej utan förvåning den likgiltighet med vilken man ser, synes
motse unionsupplösningen: nu gällde snarare vara förnuftig än hjärtat tala. 

Lyckligtvis [?] att få prins. Förutskickas visserligen av antagandet att från svensk sida
icke ifrågasättes en modus militare men han tycktes icke anse önskligt att vi giva efter. 

Yttrande att makterna icke kunde vara mera svenska än svenskarna.

L u d w i g  D r a k e : Vore för gammal, menade Goluchowski. Han fick icke fram
texten.

Vill icke Sverige åtaga sig vidare garanti, kan icke Frankrike och England ...
Man tycks vid Bosporen visa större ...
Det tycks kunna ifrågasättas om icke hjärtats och förnuftets språk i detta fall vore

samstämmande. 

B l o m b e r g : Utrikesministern sade, att svenska regeringen fasthåller vid en stånd-
punkt i den fråga, där regeringen icke har något att säga.

Vilka cirkulär förut?

T r o l l e : Cirkulär har gått förut.

Å k e r h i e l m : K.M. och regeringen uttalar 23/6, att inga som helst maktmedel
komma att användas. Det är naturligt att man får det svaret. Har en regering förut gett
något uttalande i samma riktning?

”Från vederbörande i alla tonarter försäkrats”, att man icke skall använda maktmedel.

18/5 har Falkenberg sagt något. Har något bemyndigande att uttala sig i sådan riktning
skett förut?

T r o l l e : ”Enstämmiga uppgifter från alla läger [?] ha förklarat att något upprätthållan-
de med vapenmakt icke kan ifrågakomma,” har nog stött den uppfattningen att reger-
ingen haft stöd [?] från olika håll i landet. 

H j ä r n e : Anses icke främmande makternas ställning befinna sig i allra första stadierna,
eftersom intet annat andrages än privata. Ingen enda not överlämnad med anhållan att
få svar. Ingen officiell svars[not?] gjord. Man behöver då icke alltför mycket taga ad no-
tam så bråttom. Befinner man sig icke i förberedande stadiet?

Svar: Det plär dröja länge, innan man kommer till officiella noter. Men officiöst ha de
väl uttalat saken. Men icke någon not ännu. 

H a n s  A n d e r s s o n : Huru länge kan dröja, innan erkännande kan komma till
stånd? Går det på några dagar?
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Svar: Det är absolut omöjligt att säga: stormakterna stå i sådan jalousie till varandra, man
får avvakta, vad någon gör. England tål ingenting från Tyskland, Tyskland tål intet från
England. Allt, som kan innebära intresseinflytanden från någon i Norge, kommer att ses
med ovilja från andra. Regering[arna] ha börjat fråga varandra. 

H j ä r n e : Österrikiska satt sig i förbindelse med tyska och ryska? Den engelska har
tills vidare icke velat inlåta sig på den frågan med de andra makterna. Makterna äro i ja-
lousie: därför icke så snart vänta gemensamt uppträdande. Blott förberedande steg: 

Svar: Vi meddelade vad Österrike sagt; därpå meddelades att England svarat: ”tills vida-
re dröjer ännu med erkännande.”

L i n d b l a d : Har norska regeringen kunnat komma i åtnjutande av samma svar, som
vi fått? Ha de kunnat inhämta detsamma genom Gude och Wedel-Jarlsberg?

T r o l l e : Emissarier ha icke skickats ut, utan Nansen, som dock blev mottagen av
Landsdowne före 7/6, men Landsdowne uttalade sig kallt till honom, sade ingenting.
England var på det högsta intresserat, att unionen upprätthölles. 

Vad åter angår de norskfödda ministrarna, så är jag visser [?] W[edel] var i Madrid, men
vad spanska regeringen tänker, har ingen vikt. 

[Oläsligt namn]1: i Rom detsamma; vad Gude angår, ha så mycket tillfälle varit till per-
sonligt sammanträffande, att han kan ha nog från ledande personer fått några uttalan-
den, men att utrikesministern skulle ställt sig på partisk ståndpunkt för Norge, kan jag
icke tänka mig. 

Norska emissariernas utskickande avstyrdes från en av mest kloka norrmän, emedan
det skulle haft tillföljd, att icke emottagas utomlands. 

– – Utrikesministrarna torde icke taga intryck av Lövland. 

T r o l l e : Från Tyskland ur ”auktoritativt håll”, att icke till nästa riksdag, men icke i
tillfälle nämna personens namn.

Norska artilleriet:
Fältartilleri: 132 7 cm. snabbskjutande med lösa sköldar. 
Kanonfordonen tyngre än svenska, sköldarna lämnar mycket skydd. 500 skott pr
kanon. 
Bergsartilleri: 4 batt. á 6 kanoner av 6,5  [cm]
Positionsartilleri: stationära 3 komp. fördelade på Fredriksten, Örje, Urskog. 

1Månne namn på sändebudet i Italien? Suddigt skrivet, omöjligt att tyda. Kort namn, synes börja på F.
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Bestyckning:
Kongsvinger 4 12 cm. stående i brunnar, sköldar 6 84

Urskog 4 10,5 modärna med sköld 4 84

Örje 4 10,5 6 7,5 12 84

Befästning 4 särskil[da?] verk
Fredriksten 10 12 cm. 4 7,5 24 8,4

12 cm. delvis uppställda i pansartorn.

Mobil            26 105 snabbskjutande
16 75

72 8,4 av dessa äro 16 7,5 på Oskarsborg, och sannolikt kan ej
mera än 6x4 erhålla personal. 

33 stycken mitralj[öser], vid fälthären sannolikt till kavalleri. 

B i l l i n g : Ingen tid på omdömen om Norge. Ord kan icke vara starka nog. Varför
har riksdagen sammankallats? Vill riksdagen att unionen skall behållas och maktmedel
strax användas? För min del har jag med tanke på den skada för hela vår inre politik,
som unionen medfört, allt mer kommit till övertygelsen, att här [från] denna synpunkt
sett det är fördel för Sverige att unionen upplöses. Jag vet annan mening finns här, före-
drag från militära myndigheter och från utlandet stärkt deras mening, att unionen borde
också med maktmedel uppehållas. Men synes mig, som om man må ha vilken mening
som helst, faktum är att den icke kan uppehållas. Då den icke kan uppehållas, bör icke
använda maktmedel för att söka åstadkomma någonting, som är övertygad om är omöj-
ligt. Jag tror också den allmänna meningen hos vårt folk är densamma, att unionens be-
varande skall framkalla krig. 

Om man däremot nu ville anställa folkomröstning därom, huruvida några maktme-
del eventuellt skulle böra användas mot Norge för att hävda det svenska folkets ära, så
tror jag, att där skulle blir en stor pluralitet för den saken. Det är förunderligt att ge akt
på huru inom olika klasser från de lägre till de högste och i alla landets trakter sinnena
äro i högsta grad upprörda och djupt och bittert känna den kränkning av Sveriges ära,
som Norge har tillfogat oss. Och om man vill ha ett rätt starkt bevis härför, ser jag ett
sådant i synnerhet i vad som tilldragit sig i [oläsligt ord] ”folkets hus”, där man, när man
ville avfatta en resolution, som sedan skulle antagas i alla dessa med absolut myndighet
styrda fackföreningar i landet, icke vågade uttala annat än en önskan om fred. Och då
därtill lägges att t.o.m. inom detta absolutistiskt styrda parti man icke kunnat åstad-
komma fler s.k. folkmöten än som hållits, de ha varit märkligt få. Där de hållits ha de
varit mycket ringa besökta; man kan därmed med allt skäl säga, att det försöket, som
från det hållet utgick, har misslyckats. Nu hör man från somliga håll sägas: Ära, känslor
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för Sverige, ära, ett folks ära, det är en chimär, det är en uppjagad stämning, det är
något, som icke har verklig realitet. Ett folks ära, det är för folk detsamma, som för den
enskilde ett gott namn och rykte och ett gott namn och rykte det är en realitet, lika
verklig som vilken annan realitet som helst. Vad ett gott namn och rykte betyder, ja, på
den frågan kan jag svara (med katekesen): ”ett gott namn ... är en stor skatt, emedan
framgången i vår kallelse därpå kan bero.” Och ett folk har en annan kallelse än sina
materiella fördelar, ett folk har en kallelse i den stora folkfamiljen. 

Under debatterna i tidningarna och även vid remissdebatten i riksdagens kamrar ha
två meningar gjort sig gällande rörande om förevarande saken. Den ena har uttryckts
mycket skarpt, att man skäms att vara svensk; den andra har uttryckts så; ett folks ära
kan icke kränkas av någon annan än vårt eget folk, det är icke Sveriges ära som blivit
kränkt, utan det är Norge, som kränkt sin egen ära. 

Jag förmodar att herrarna med mig känna, att bakom dessa mot varandra synnerligen
skarpt stående uttalanden ligger någon sanning. Men lika viss som jag är därom, att det
ligger sanning bakom båda, lika viss är jag om att ingendera av dessa två innehålla fulla
sanningen, utan att man från bådadera hållen har gjort sig skyldig till en begreppsför-
blandning. Man har förblandat de två sakerna: det ena en persons eller ett folks mora-
liska värde, å andra sidan ett folks goda namn och rykte. Det är icke detsamma: jag kan
ha ett moraliskt värde, och jag kan bli utskämd och förtalad och ... inför all världen, det
sista minskar icke mitt eget personliga moraliska värde, men det gör [att det?] lägger
hinder i vägen för mig, och gör mig ur stånd att utföra den kallelse, som blivit mig
given i min ställning. 

Det är frågan, när kränkning av ens goda namn och rykte begås. Om det kommer
någon [och] säger: ”du är ful som en apa eller dum som en gås” kan det icke vara en
personlig kränkning, ty det är varför de skälla. Det blir betänkligare: ”du är högfärdig
som påfogel” ty då begynner närma sig avsedda skäl, men kränkning begås då man
[oläsligt ord] om jämföra folk med något [oläsligt ord]. ”Jag är falskspelare eller mene-
dare”, då vill ingen kunna neka att den kränker min ära eller skadar mitt goda namn
och rykte och fördärva [det], såvida jag låter sådan sak opåtalad passera. Fråga kan bli
om huruvida man har rätt och plikt att låta sin ära kränkas huru långt som helst utan att
däremot reagera. Ja, jag känner väl den högstes auktoritativa ord, att om någon slår på
den vänstra, jag skall vända högra till, och jag tvivlar icke ett ögonblick på sanningen av
det ordet, men jag vet också att samma auktoritet har andra utsagor som visar att saken
alltid också har en annan sida, och då jag icke går längre än till de allra närmast efterstå-
ende orden: så är det ”om någon tar från livrock, så låt ta mantel”; den, som sade, att
man har rätt att reagera, om man tar ett stycke land, kan icke förneka att man har rätt
och plikt att reagera om man tar från ett folk dess ära. 
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För min del synes mig att vad som skett är av beskaffenhet att det är omöjligt att bara
från svenska folkets sida helt enkelt låta sig däri finna, utan i någon mån måste upprät-
telse ges. Jag tänker vid denna upprättelse alldeles icke så att man skall fordra någonting
som gör Norge skada, jag fordrar icke annat än att man skall göra något som i någon
mån återger Sverige sin ära, och som alltså, djupare sett en ära för Norge att erkänna.
Icke någon lust bereda Norge en skada eller någon svårighet. Ser jag nu på vad som är
först att göras av regeringen, så syns mig som en man i någon mån har kanske missför-
stått den Kungl. propositionen här första sidan, och också jag själv har missförstått den:
jag vill försöka tyda den på annat sätt.

När jag läste den prop. först, så fick jag intrycket, att regeringen föreslog att svenska
regeringen eller svenska riksdagen skulle inbjuda Norges storting till förhandling; att
det var svenska folket, som skulle göra anbudet. Det förolämpade folket göra anbudet
till dem, som gjort uppror. Man är dock icke tvingad till anlägga den meningen. Den
kan tolkas så, att man vill föreslå lämna åt regeringen fullmakt ingå i förhandling, jag
måste förutsätta, såvida Norge därom gör hemställan. Det är för ens känslor gruvligt
påkostande att ingå i förhandlingar med upprorsmän. Det är gruvligt påkostande, att
ingå förhandlingar med ett folk, som visat att det icke har respekt för sina egna grundla-
gar, icke för grundlagsfäst kontrakt med det andra, icke för tro och loven och icke för
ed. 

Men icke förty, ty saknas nödvändighet lär väl icke kunna förnekas, så är det väl nöd-
vändigt att ingå förhandlingar då man icke vill med krig upprätthålla eller rättare sagt
omforma unionen. Men för mig synes alldeles tydligt att det minsta man kan fordra av
det upproriska Norge det är att det skall gå in och begära förhandlingar och således
åtminstone i den milda formen erkänna att, vad det gjort, det är orätt gjort. Således för-
utsätter jag, att det är de, icke vi, som skall bjuda förhandlingar. 

Blir sedan fråga om villkoren, så är för mig blott en sak klar, och det är den, att
Sverige icke skall uppställa något villkor, utan med bestämd föresats att också genom-
driva det. Det är ju möjligt att uttala allehanda önskemål ... av annan art, men villkoret
skall icke uppställas utan med bestämd föresats att genomdriva det. 

Ser jag nu på de av regeringen i dess P.M. framställa ämnen för förhandlingar, så
synes det mig, som om samtliga de 7 första äro av den beskaffenhet, att de icke kunna
utgöra villkor, om också de äro nödvändiga ämnen för förhandlingar. De äro allesam-
man av ekonomisk eller kommersiell natur, allesamman av det slag, att om dem måste
alltid bli förhandlingar, men förhandlingar, vid vilka Norge har väl åtminstone lika stort
privat intresse som Sverige. 

Av de av regeringen framhållna punkterna synes mig 8e vara enda av någon politisk
betydelse. Det är den angående neutral zon. Och vad då det innebär närmare, vill jag
icke nu inlåta mig på, men där synes mig vara givet ett uppslag, ty huru man än måtte
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bedöma sakens [?] värde och icke värde, så är man ense om att för så vitt [unionen] har
och haft något värde, så bestod det uti att giva oss en trygghet åtminstone västerut; och
att bereda sådan trygghet så vitt möjligt det är vad man nödvändigt också måste fordra. 

Jag tror icke mycket värde på det hela, därför att jag har mist förtroendet för det
norska folket. Jag vet icke varför jag skall tro på några papper längre, när jag icke kan tro
på deras egen grundlag. Jag vet icke vad en skall tro den om, som utan att knappast en
enda röst höres, bryter ed mot sin kung och sitt broderfolk. Men de ha väl icke annat
nu att göra än att skriva nya papper. Men jag tror de papperen mistat redan från begyn-
nelsen ganska mycket av sitt värde, om Sverige i dessa dagar helt enkelt sade: ”Ni få gå
med oss ... bryter vilket avtal som ni vill, så det gör detsamma. Svenskarna säger ja och
amen”

B l o m b e r g : I huvudsak till två föregående talarna. Saken måste ses ur något mera
rättsliga synpunkter. Unionen lyder under svenska riksdagen med bestämmanderätt,
och icke i den omfattning, som skymtar fram i regeringens framställning och särskilt ut-
rikesministerns not, då det är frågan om traktat som regeringen kan fasthålla vid eller
avstå från. Unionen har sin grund i bestämmelser, rättsbestämmelser, lagbud, till vilka
såväl den svenska staten genom sin lagstiftande myndighet som norska gåvo sitt bifall.
Redan vid norska grundlagsrevisionen i oktober och november [1814] så framträdde
den grundtanken alldeles klar, då däri uttalades att grundlagen var antagen under förut-
sättning av svenska riksdagens rätt i de delar, där denna rätt beröres, och det blev seder-
mera slutfört och realiserat genom riksaktens antagande som en lag antagen i båda
landen. Denna lag kan sålunda icke brytas, utan att båda kontrahenterna i lagstiftnings-
väg därvidlag medverka. Sålunda är oundgänglig förutsättning för normalt tillvägagåen-
de att båda parterna göra framställning om ändring i ett lagbud, om att den
[fram]ställning[en] sedan av andra parten upptages till behandling. Ett sådant faktum att
man lade sådan bestämmelse i dessa rättsnormer ur [inlagan? oläsligt ord] och gav på så
sätt här har ske[tt?] kan icke på något sätt betraktas inom rättslig ram [som] vi böra röra
oss; Det är en ovillkorlig fordran på oss själva att förklara, att vi må vara huru villiga
som helst till uppgörelse, fordra att den saken skall behandlas i rättslig form. Sålunda
först och främst, då vi icke ha anledning göra framställning, detta må göras från andra si-
dan. Det är mitt villkor, mitt huvudsakliga villkor. Jag kan icke finna något [vakt?,vikt?
oläsligt ord som slutar på -kt] med anledning av propositionen som [försvar? oläsligt
ord], förklara icke kan bifalla densamma, utan att svenska riksdagen för [sin del?] avvak-
tar att framställning från Norge blir gjord angående den unionella upplösningen, som
de faktiska förhållandena för oss angiva, att därifrån önskas. På det att därefter saken må
kunna av oss upptagas till prövning. 
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I den utredning, som då man har att göra, kan nödgas framlägga vissa synpunkter,
som tills vidare bör …[ofullbordad mening]. Dessa bör vara av mycket ringa omfattning
och endast av rent politiskt innehåll. De får avse de politiska förutsättningarna för en
eventuell unionsupplösning, men får sannerligen inte röra [oläsligt ord] angående detta
och ordningar, som den kungl. promemorian i rikligt mått innehåller och som tillhör
ett helt annat läge av frågan [än] nu före. 

Spörsmål, som kan avvecklas när som helst, är beroende på vår egen lagstiftande
myndighet, när helst vi finna skäl. Dessa gälla i all synnerhet om de [befintliga?] papper
om rättsbest[ämmelser], som bör ändras. Kan vi göra när vi vill och alldeles oberoende
av hela frågan. 

Men de politiska punkterna få icke lämnas obeaktade. 1) Är novembertraktaten. Det
är politiska förpliktelser, som unionen ikläder sig mot västmakterna, innebär å andra
sidan ett politiskt berättigande av mycket stor omfattning och bärvidd, som är för övrigt
unionen, Sverige–Norge, icke Sverige och Norge. Den saken måste ovillkorligen vara
klar, innan unionsupplösningen kan genomföras, av hänsyn till och vill[kor?] för främ-
mande makt, med vilken unionen slutit detta avtal och, som och det är för mig av vikt,
Sveriges intresse, i att detta upprätthålles så länge som möjligt, även för den framtid,
som kan ligga bakom eventuellt genomförd unionsupplösning. Klart huruvida dessa
makter vill tillerkänna Sverige denna förmån, som dessa traktater innebär, om Sverige
löser unionen, och om Sverige vill.

Vi behöva icke träffa avtal för Norge, men även den frågan kan vara värd beaktande,
huruvida Sverige intresse kan köpas att det undersökes, om och i vilken mån främ-
mande makter kan anse denna traktat böra genomföras även med Norge, och då kom-
mer frågan fram i tredje linjen. Huru ställa sig till eventuellt genomförande av denna
traktat, överförd på Sverige och Norge gent emot västmakterna, med avseende å deras
inbördes ställning till spörsmål av liknande innehåll: det är rent politisk fråga, som ovill-
korligen måste beaktas vid upplösningen.

En annan fråga är den, för att icke tala om neutrala zonen, frågan om lapparna.
Sverige kan fordra, att Norge erkänner den fortfarande giltigheten av en traktats
bestämmelse, vars giltighet ända in i senare tid i Norge erkänts. Här gäller tillvarataga
rätt och intresse för en fattig grupp av vårt folk. Där plikt icke släppa efter.

Man kan fråga sig: skulle detta medföra något som helst förmynderskap för oss på
grund av eventuellt erkännande. Nej, alldeles icke. Den fordran, som härvidlag från
Sveriges sida framställes, och som icke innebär annat än att Norge skall, om det önskar
upplösning av rättsurkunden, först göra framställning om det. Om en sådan fordran
framställes, tror jag icke att någon makt skall förrän alldeles utomordentliga omständig-
heter inträffat, erkänna Norge. När den undandrar sig en sådan billig och rimlig och på
rättsliga grunder byggd fordran. Ingenting av det vi hört uppläsas ger en antydan i
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annan inriktning. Jag vill icke tala om, huru svenska regeringen själv lagt orden i mun-
nen på makterna. 

De främmande makterna vilja icke att saken skall leda till svårighet; deras egna intres-
sen ha föranlett dessa uttalanden, men dessa kunna icke fordra att Sverige skall göra
erkännande utan att andra parten begärde det. 

F r i h e r r e  B o n d e : Unionen är [oläsligt ord, slutar på -ning]. Fr[ö]n till upplös-
ning i omöjligheten att upprätthålla unionen mellan två stater av så olika storlek och
med så olika förhållanden som Sverige och Norge. Den större måste bli dominerande,
och det måste hos den mindre uppväcka missnöje. Men att den inneburit en viss styrka
visas av ett århundrade, man har ansett den ha betydande värde. Jag opponerar mot
dem, som säga att man måste se unionens upplösning med glädje. Den kan bli ganska
olycklig: det vore önskvärt att om möjligt upprätthålles eller hopfogas. Att upprätthålla
den med vapenmakt är omöjligt, ingen vill använda maktmedel för att upprätthålla den.
Den är ohjälpligt bruten. Huru skola vi bete oss? Det har sagts [att vi] skall upprätthålla
Sveriges rätt och Sveriges ära: det har sagts, att det är nödvändigt att hävda äran. Jag slu-
ter mig till dem, som icke kan finna att Sveriges ära skulle blivit kränkt genom avtalet.
Norge kan icke kränka vår ära.

Om jag med en annan träffat avtal, avtal för evärdelig tid; hjälpas åt i nöd och lust,
om den andra säger till mig, det är tråkigt, det vill jag icke, adjö, icke skulle jag finna
min ära kränkt. [D]et vore ledsamt och tråkigt, han vore ärelös person, men icke kränk-
tes min ära genom hans beteende. Tror farligt att alltför mycket tala om kränkt ära. Det
kan i längden framalstra nationalhat, som vi främst av allt måste söka undvika. Ty även
om den är bruten och måste vara bruten, kan icke den förening brytas, som ligger däri
att vi äro delar av samma halvö, dömda att hänga tillsammans. Alltså nödvändigt för
bådas välfärd att vänskapligt och gott förhållande råder mellan dem, och den stora faran,
som alstras genom att framkalla nationalhat. 

Sagts att man skall använda vapenmakt för att tvinga Norge till underkastelse.
Genom vapenmakt alstrar man icke vänskap och endräkt för evärdelig tid. Detta tal om
våldsmedel för att upprätthålla äran tycks ha alltför mycket tal om and[a]n i tyska uni-
versitet och tyska kasärner. Avtal med blod. Man begår samma fel, som dessa tyska
punschofficerare så ofta anledning [?]. Tror icke med blod och vapenmakt tilltvinga sig
ära; med försonlighet hellre. 

Om någon brutit vinner jag mera, om jag säger: jag skall glömma, låt oss vara goda
vänner, än om jag tar upp min hand och ger örfil. Jag tror det senare anses både oklokt
och brutalt i våra dagar. Vad göra? Skola [vi] utan vidare finna oss [?]. Ja, lär icke kunna
hjälpas, måste finna [oss]. Avtalsbrott, vi måste finna oss i det, när vi icke ser till att i
godo upprätta vad som är brutet, och icke kunna bevara det i [det] oändliga [?]. Jag tror
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meningen kanske allmännare [att] man måste finna sig i allting. Finna sig i vad som är.
Man säger: man skall få äran upprättad genom att tvinga dem till steg att de be om för-
låtelse. Anstränga dem, komma in med begäran om upplösning, och bara det bör vara
ära [att] få. Jag tycker skillnaden är liten: ju mindre man bökar, ju bättre är det, ju fred-
ligare, lugna förhållanden på halvön, om man icke uppställer några villkor. [V]i skall
icke framställa villkor, som äro av beskaffenhet att kunna fram[kalla?] ovilja. De villkor,
som regeringen föreslagit oss, äro de flesta av beskaffenhet att de icke äro värda att fram-
ställas såsom villkor. 

Alltså icke villkor: bara fordra på ett rättsligt sätt! Kan man tänka sig avtal brutet på
rättsligt sätt? Kan icke finna, om det skulle brytas på rättsligt sätt, där åter stå ju ”evärde-
lig tid”. Det är brutet om båda gå in på det. Tror icke att man kan finna form för att
Norge skall rättsligt uppsäga kontraktet. 

Tror icke alls heller därför, att det är lämpligt att vi på samma gång som vi säga att [vi]
icke erkänna förhållandet, vi erkänna icke regeringen: Stortinget har begått uppror, icke
kan vi vända oss till det. Det är högst olämpligt att med dem vilja underhandla! ”Man
skall sätta fram villkor såsom ultimatum, makt bakom ordet, anslå tillräckliga medel.”
När man icke tänker anlita dessa medel, tror jag det är bra oklokt tillgripa dem.

Tror bäst och klokast icke alls ingå i underhandlingar, ”som Norge brutit det fördrag,
som [det] haft med Sverige, förklara vi å vår sida riksakten förverkad.” Norge berövar
sig därmed alla förmåner, som riksakten tillerkänner dem. [D]ärmed må vara slut. 

Sedan finnes alltid åtskilligt att reglera såsom alltid beg[agnade] kontorsmöbler att
dela. Grisbådarna. ... sådant som kan regleras efteråt såsom vänskaplig stat, i fall man
icke har på något sätt brutit för framtiden goda förhållanden mellan båda länderna. 

Utfartsvägarna. Den saken är ju reglerad. Kan regleras efteråt. Det är enkel traktat-
fråga, som måste vara överensstämmande med Norges fördel, som med vår och den
bleve reglerad. 

Det enda stora villkoret och för vilket man skulle insätta all sin kraft det är den s.k.
neutrala zonen. För tidigt yttra sig i den frågan, ty P.M. om den har icke kommit. Men
det kan ju vara ganska tvivelaktigt, huruvida överenskommelsen om sådan zon kan ens
för regeringen vara fördelaktig, ty icke nog med att vi ålägga Norge rasera sina, de
måste lova att icke själva uppföra. Huruvida detta kan vara klokt, kan vara tvivelsmål.
Dessa gränsfästningar på norra sidan egentligen avsedda för att betrygga Norge [mot]
anfall från Sverige. ”För att kränkt vår ära” genom upprätta dem. Men, man får väl
också sätta sig in i deras förhållanden; de ha ansett sig icke önska [sammansatt ord, bör-
jar med en – eller av –, slutstavelsen -het ?], direkt skulle alltid kunnat få eftergifter, som
de varit vana att få: de ha tänkt sig skulle göra revolution och satt sig i försvarstillstånd
för revolution. Något så stort brott alltså icke. Hoppas på allmänt kompromissande i
utskottet i slutet. F.n. enda kloka, vad vi ha att göra, är att …
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Jag tror icke vår ära komme att lida för Europa. Tvärs[om] anseende för klokt och
högsinnat folk, i fall vi förklara faktum nu vara faktum, riksakten bruten; uppdrar åt vår
regering att med blivande regering i Norge träffa avtal om avveckling av förhållandena. 

P a l m s t i e r n a : Förfrågan om prinsen. Jag skulle för det första beklaga den perso-
nen, som skulle bli kung i Norge. Stortinget härskar: Han kommer att lyda: skulle detta
vara en svensk prins och allting, som han tyckte, som icke var urnorskt, skulle det heta:
ja, det är svenska åsikterna. Brevväxling med släkt och vänner; jag tror, att Sverige på
det viset skulle få röna ena förödmjukelsen efter andra ytterliga. Icke bli av med Norge
såsom vi skulle önska det. Troligtvis finge han till sist flytta tillbaka. 

Men de utländska makterna sagt det vore bra. Ja, från deras sida. Det vore bra för
dem att få så litet rubbat som möjligt. Två stycken av samma vilken vore minsta[sic!].
De äro rädda för andra prinsar och för republiken. 

Det är deras intressen, men överensstämmer icke med Sveriges intressen. Svenska
riksdagen borde uttrycka en bestämd åsikt: det icke vore fördelaktigt. 

Ja, om blir republik, det tar jag för givet, att blir troligen genast, annars ganska snart. 
Ernoul blev avsatt i Frankrike för att han verkade för Bourbonerna, ty Bismarck ville

icke att de skulle ha det bra. ”Vi behöva icke hjälpa Norges första stapplande steg.” 

B o n d e : Oklokt om utskottet oåtsport skulle komma fram med något uttalande i
denna prinsfråga. Saken kan ses från flere olika sidor. Makterna tycks önska det. Jag tror
icke så stor fara, misshälligheter kunna uppstå. 

Jag tror man måste tänka sig på andra alternativ: tysk eller engelsk, det vore nog icke
bra. Kanske för ögonblicket bra med tysk på grund av rivalitet mellan Tyskland och
Ryssland. Engelsk också svårighet. Dansk prins skulle vara kränkande för vår ära. Såle-
des republik. Jag tror Norge kan bli mycket lyckligt under republik, men för dem som
hålla på monark. princip. och för hoven i Europa, är republik, i synnerhet om den
skulle bli lycklig, farlig. Tror många skäl tala för prinsförslaget, icke uttalande nu.
Utskottet och riksdagen böra icke i den saken oåtsport uttala sig utan se tiden an. 

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Efter vad som på senare tid passerat misströstar jag alldeles
om möjligheten att på långliga tider komma i sådant gott förhållande till Norge, så att
en union mellan båda staterna skulle kunna lända till Sveriges verkliga fördel. Och där-
för skulle jag numera icke ens vilja vara med om, även om vore lyckligt, att på fredlig
väg söka lappa ihop unionen. Därav följer tydligt, att jag icke vill med våld, med makt,
söka tvinga till unionens uppehållande. 

Med om att upplösa unionen, besluta riksaktens upphävande. Men då nu vi i Norge
ett gränsland, numera en främmande makt och en främmande makt, som efter allt man
kan döma av där har skett, efter långa förberedelser vi icke kan anse såsom en vänlig
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granne, utan snarare såsom motsatsen, så kan jag icke förstå annat att omsorgen om Sve-
riges trygghet bjuder att såsom villkor för unionens upplösning ställa sådana villkor, som
påkallas av vårt krigspolitiska läge. Jag vill icke ställa upp alls villkor, som, såsom yttrat
förut, kunna vara Norge särskilt förödmjukande, och som skulle vara omöjligt för dem
att fylla. Men jag anser att vi kan se saken ur ren svensk intressesynpunkt. Här skall stäl-
las upp villkor för vår säkerhet. Inga små villkor, icke landavträdelse. 

Men ett villkor, det är sista punkten: villkoret synes mig, så vitt jag förstår, innebär[a]
en verklig fördel för Sverige, och det synes även erbjuda en bestämd fördel ... och därpå
lägger jag sådan vikt ... att det ligger någon upprättelse för Sverige i detta, att gränsfäst-
ningarna försvinna. Jag kan icke dela den för Norge ursäktande uppfattningen om deras
tillkomst. I deras tillkomst ligger krig ... mot Sverige. Därför kan det vara upprättelse
för oss att dessa försvinna, och det synes mig icke heller omöjligt att detta villkor Norge
går in på det. 

Ett sådant villkor är bättre än Billing[s], att norska stortinget skulle först begära för-
handlingar med Sverige angående unionens upplösning. Detta synes mig vara omöjligt
för Norge utan att erkänna, att vad det har gjort, har varit orätt, och ett sådant erkän-
nande lär icke kunna fås från norska stortinget utan våld. Och om detta villkor vill jag i
likhet med andra att då vi framställa det, icke vi säga, vi hålla icke på det. Utan bakom
det villkoret skall också stå makt och bestämd föresats att genomföra det. 

L i n d m a n : I alla uttalanden har jag förgäves spårat några allvarliga ansatser till att
tänka på: är unionen icke till nytta att bevara? Varför kom [den] till stånd? Jo, därför att
Sverige och Norge skulle mot främmande makt vara starkare land än … Man vet också,
att den kom icke till stånd frivilligt, utan den är en påtvingad union. Vi veta att norr-
männen försökte att komma ifrån denna union. De valde sin egen konung, försökte
med vapenmakt hävda sin självständighet. Det lyckades icke. 

Men från svensk sida idag värd uppoffr[ingar] och de hade blivit gjorda i mycket
större om[fattning] om Norge om [sic!] hade varit behövligt att få ha kvar. Man säger
från alla håll: den är icke värd något. Faktum upplösa. 

Jag undrar, om icke är ett slagord blott, men om rannsakar sig själv och frågar: skulle
icke vara värt göra något att bevara den. Det är den enda stora synpunkten: skall ha kvar
eller icke.

Vill man stryka bort unionen, kan upplösningen tänkas på flera olika sätt, men jag
skulle icke som sagt vilja att man så helt utan vidare bara därför att den ena parten, vi
bryter sönder unionen, att vi därför skulle vara färdiga att bara säga ja till den saken och
godkänna det skedda. Det är faktum, att den är sönderbruten: om en person ingått
avtal, är hans rättighet att bryta, men om han upplöser, kan vara tråkigt, men ett faktum
att han gjort det, det är ingen ärekränkning. 
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Men om faktiska förhållandet är det, att jag har avtal, som ena fick bryta sönder,
d.v.s. frivilligt avtal. Detta är icke frivilligt avtal. Sverige har inteckning i Norge. Det
kan icke ensidigt upplösas: man bryter rättsligt ett avtal. Den enda parten har rätt om
han vill, att hävda att det skall vara kvar. Det bör den parten vara ... Unionen för oss av
så stort värde och betydelse att måste göra det.

Uttalanden från cheferna från generalstaben och flottans stab. Båda uttalandena gick
så starkt i den riktningen, att om Norge bleve självständigt, stor svårighet att kunna för-
svara sig krig mot ryssen. Har varit svårt förut, bleve [då] kanske omöjligt. Vi får emotse
så stora svårigheter, pålägga oss så stora utgifter. Man får best ... Må vara ett krig skulle
uppriva känslorna, medföra förbittring? Men det är något mer, som kan föra sig och
även om icke komma genast kan komma med tiden. Tror herrarna den förbittringen
kommer att utplånas under de närmaste åren? Vi komma länge känna den kränkningen:
den har gått svenska folket mycket mer till hjärtat, än vad man i allmänhet föreställer sig,
de må säga unionen icke värd något.

Först av allt: undersöka, göra reda för ...; skall icke göra någonting för att bevara
unionen. Det är verkligen icke: vi vill ha den kvar. Vad skall då göras? Då säger jag: Sve-
riges ära kräver att göres någonting. Sveriges ära icke kränkt för att andra parten ...,
men Sverige hävdar icke sin ära om den kränkning säga; bryt, kränk, som är begången
får vi lida, ha vi erkänt att icke kan taga vara på: vi är folk, som man kränker och
behandlar huru man behagar. Jag är övertygad, ja länge komma säga hut: till tyskt eller
romanska land skulle icke finna något land, som skulle kunna ha den uppfattningen om
nationell ära, som har blivit uttalad från flere håll, att man bara utan vidare skall låta
kränkning komma till stånd mot vårt land, utan att man på något sätt reagerar mot det.

Från den synpunkten skall uppgörelse ske så att fullt ärofullt [?] för Sverige nås. [D]et
tror jag svenska folket fordrar att så skall ske. Detta skall gå till så att under fullt lagliga
förhållanden skall upplösningen komma till stånd. Norge skall återgå till lagliga förhål-
landen. Då skall underhandlas om avveckling av alla dessa mera betydliga saker. 

Vill man icke ha unionen kvar, skall man bevara sin ställning såsom fritt och själv-
ständigt land och bevara den ära, och det kan icke ske på annat sätt än detta.

Bakom en sådan fordran skall ställas makt. Icke något skall framställas, utan [att] åtföl-
jas av oryggligt fast vilja att den skall genomdrivas. Annars icke ställa upp något alls.

S ä v e : Väntat en stund få höra litet svenska talas här; nu har jag äntligen fått höra det.
Herrarnas begrepp om nationell ära och skadad ära något konstiga. Begreppen

annorlunda hos andra folk. Vi äro efterblivna i att fatta våra nationella intressen.
Det sista århundradets nationella idé är nationalitetsidén. Vi fick vår känning av det

1813–14. Huru ha vi utvecklat den idén? Se på Italien, se på tyskarna, huru uppfattar
amerikaner, de liberala amerikanerna, 1861–65. Jag skall be att herrarna icke misstycka
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om jag erinrar om händelserna 1861. För det första är stridsfrågan den, om deras s.k.
union. Om vad förhållande de särskilda staterna stå till unionen i dess helhet. Huru
långt sträcker sig unionens makt, hur långt sträcker sig enskilda staternas självständighet.
Det kom till lösning. Det måste bli lösning. Lincoln kom såsom president; den förre var
sydstatsman. Man beredde sig inom sydstaterna, såsom norrmännen gjort nu, på unio-
nens upplösning, samlade vapen och förråd, vidtog förberedelser. Nordstatsregeringen
gör ingenting. Så kommer presidentombyte (Lincoln i mars 61). Redan i november 60
hade en av staterna sagt upp kontraktet. Sju andra följa efter. Så kommer Lincoln. Hans
första manifest andas försonlighet. Ni få ordna slavfrågan hur ni vill. Nej, det hjälpte
icke; De genomglöddes hela Norden av varma känslor. Lincoln höll på unionens enhet.
”Därför sitter jag här för att bevara unionens enhet, därför går jag icke.” Där vill man
icke slåss, dock icke unionsförbundets brytande (fira ned flaggan). Då bröt löst genom
sydstaterna attack. Nordstaterna äro underlägsna i avseende på militära förberedelser;
stormakterna hade givit sympati för sydstaterna. Frankrike och England. Därtill kom
fördel, som norrmän ha nu, att regeringen är tillfälle att taga diktatorisk myndighet,
handla hur [den] behagar, oberoende av gällande grundlagar och ändra bestämmelser.
Trots detta tar nordstaterna upp kamp, fullfölja med styrka, den räcker i 4 år. Vad resul-
tat. Sydstaterna tvingas in i unionen? En så beskaffad: om vi tvinga Norge till eftergift,
aldrig kan få för oss något värde.

Har det gått så i Förenta Staterna? Ha de försökt resa sig? De äro kuvade och Förenta
Staterna i enhet. Detta faktum har berömts ideligen hos oss. Historien kommer ställa
upp Lincoln såsom en av förnämsta. Därför att fast håg följa en princip, som vi nu äro
färdiga kasta överbord. Kan man säga skiljaktigheterna mellan Sveriges och Norges folk
äro större än skillnaden Norden och Södern? Skillnaden är ofantligt mycket större. Se
på Tyskland: hela den stora politiska utvecklingen har hållit strikt fast vid denna idé.
Men vi få icke hålla fast vid den, skall slopa den. Vi ha skött uppgiften illa; nu har man
ett tillfälle göra om kontraktet. Åstadkomma bättre därtill det är frågan, som kan upp-
ställas. Det är först: vad skall uppställas. Ha dock icke uppgift, skyldighet mot unionen
att bevara det, icke skyldighet mot Europa. Utländska makterna: kan ni icke upprätt-
hålla, er skyldighet, och Bernadotte. Men kan jag icke hävda detta, så jag ställer mig på
den åsikt, som bäst uppfattar Sveriges ära: Wieselgrens förslag rätt tillfredsställande.
Norska folket skall i respektabla former uttala sin verkliga mening. Val eller referendum. 

H a n s  A n d e r s s o n : Jag kan förstå mycket väl, att sätta upp först den fråga, som
siste talaren satt upp. Först bör den frågan avgöras: därigenom kan en hel del prat kom-
mas ifrån. Jag har i likhet med en del talare tyckt, att det [är] märkvärdigt att man så litet
håller på den, naturligtvis skulle få mycket stor betydelse, därest vore möjligt att sam-
manhålla de [båda] folken. 
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Nu hör man i alla fall överallt: den skall vi icke hålla på. Jag är tveksam om den kan
ha stor betydelse, ifall vi skulle med vapenmakt tvinga på dem ny union. Jag tror icke att
det lyckas. Jag har den tanken: nästan rädd att uttala den: om skall bli krig, kan det
hända, att det kommer till att sluta att en av [oss] upphör att vara nation. Norrmännen
de sluta icke ett krig som vi börja gent emot Norge, de sluta icke med det första. Och
äro vi så alldeles säkra, om vi skall börja, att vi bli segrande. Det är kanske icke så absolut
säkert. Serbien skulle besegra Bulgarien. [V]em skulle tro lilla Japan skulle besegra
Ryssland? Man får betänka sig mycket innan man kastar ut ett folk i en sådan sak som
krig. 

En hel annan sak är om Norge skulle gentemot oss vidtaga en sådan åtgärd: då får
saken helt annan vändning. Få helt annan tanke om huru skall ställa sig. Men icke är
Sveriges folk i allmänhet [benäget att] gå ut i anfallskrig, men är fråga om försvarskrig,
tror jag vi skulle stå eniga. 

Den skillnaden har mycket stor betydelse. Han inlade en ofantlig betydelse i detta,
vilken betydelse det har för befolkningen i landet. Vi ha sett med ledsnad; icke en som
icke känt en känsla av vrede. Mer och mer får man söka taga saken kallt, och kanske
känslor, som blossar upp i första ögonblicket kan komma att något lägga sig vid närmare
eftertanke. Vad skall ställas upp för mål? Ja, vi vill rädda Sveriges ära, kan herrarna finna
upp ett verksamt medel, tror jag alla äro med. Men om vi ställa upp målet, att icke
underhandla, med mindre Norge vill säga: vi äro villiga underhandla med Sverige om
upplösningen. Det tycker man är så enkel sak, det är billigt, men jag tror icke lätt att
göra det. Unionen är upplöst, det är faktum, det kan vi icke begära få underhandla om. 

Annorlunda ställer sig saken om regeringen får bemyndigande att underhandla om
avvecklingen av unionen. [D]å blir annat, det kan de gå in på antagligen. Vad sker då?
Äro vi då beredda med vapenmakt tvinga – till vad? Icke till unionen kvar. Ja, det enda
vore att inkorporera. Jag har mer än en gång tänkt det vore det enda möjliga. Men då
kommer den tanken på en: det kan nog göras, men behålla det, det lyckas icke! Skillna-
den är för liten [? tiden?]. Det tror [jag?] det är. Det skulle vara utrota den nationen,
innan vore möjligt.

Ställningen så mörk den kan vara: vet icke huru föreställa sig saken ordnad. Tror icke
svenska folket villigt börja anfallskrig för chimär. [A]tt börja anfallskrig för att få norr-
männen säga: ”Vi har burit oss dumt åt,” det icke vara med om. 

Men sätt upp reella punkter: de räcka att klarera, då kan man sätta vapenmakt
bakom. Vad som är givet är det går icke an att vi ställa oss som icke vore fråga om krig,
det kan komma ovetande: vi skall följa med norrmännens åtgärder, vidtaga detsamma
som de.1

1Clason har markerat detta avsnitt med några grova streck i kanten.
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Det vore det lyckligaste, som skulle kunna hända Sverige, om de gjorde ett sådant
där angrepp.

Icke ställa upp mål att strida med vapenmakt för, som vi icke vilja nå! Om vi säga, att
vi icke vilja upprätthålla unionen, då komma de utländska makterna icke att tycka om
att vi använda vapenmakt

[Här börjar vol. II av de Clasonska anteckningarna. Omfattar 3/7–5/7 på 42 blad].

3/7

Uppläsning av inkomna motioner:

P e t t e r s o n ,  F . E .: En synpunkt kom icke i lördags: K.M. villkor äro blott skräp-
saker (möbler etc). Unionen en mycket djupare betydelse, har haft i det sista en så stor
betydelse för Sverige, att vi böra göra allt för att söka bevara den i det allra sista. 

Generalstabschefen [Rappe har sagt]: vilka ohyggliga militära bördor måste vi under-
kasta oss, när unionen är slut. Vår karta blir fullt omändrad med ett främmande land
med landgräns med över 100 mil. I händelse av hastig avveckling kan vi få domen, att vi
handlat för hastigt. 

Jag ser saken rent affärsmässigt. Icke i affärer handla för fort. Finns intet sätt att se
tiden an. Man har invänt: europäiska staterna erkänna. Jag kan icke inse, att det skulle
behöva ha avgörande betydelse. I Norge får den insteg, som blir förlagsgivare för norska
affärer. Det tror jag icke vi bli. Icke den, som först erkänner [?]. 

Om saken kunde uppskjutas och vi får nya val, cirkulär till främmande makter, vi
godkänna icke detta beslut, men vilja se nya val. En sådan förklaring kanske gjorde, att
staterna icke kappades om det. ”Tiden skulle icke sättas så långt som till nästa ordinarie
riksdag.” Sagesmannen för det uttrycket ville han icke uppgiva.

Det finns intet mål för förhalningspolitik. Jo, man kan [nära] förhoppning om, att
tillståndet icke blir samma i Norge som nu. Hur länge tror herrarna Norge står enigt?
Det blir missnöje där snart, men man kan med dem uppgöra ganska ordentliga och
hyggliga villkor. 

Fördelen skulle vara, att vi stödde dess första stapplande steg, skulle vi förvärva evig
vänskap. Jag tror icke på det. 

Har detta storting fullmakt att röra sig på denna bas? Vi står inför nya val. Vi ha för-
sökt med eftergifter och eftergifter förvärva deras vänskap, skola vi ha vänskap, de
behandlas med fasthet. Så länge som man icke är fast mot norrmän, men visar man blott
bestämdhet och ärlighet, äro de det bästa folk man kan i ekonomiska saker. Den enda
gången vi visade fasthet, var då vi förskotterade medlen 1894. Ja, då gick Norge till-
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baka. Folkomröstning var mångas program 1893. Specialkommittén[s?] var upphävande
av konsulatgemenskapen 1/10 1905. Vi bör väl se tiden an, vad vi bör göra. 

Har icke ringaste fruktan, att de skola angripa oss. De känna bättre vår verkliga
styrka, än vi känna deras svaghet. 

C a v a l l i : Det är en fråga vid sidan av saken jag skall be få beröra. Det antages och
tros, att förtroligt samarbete mellan regeringen och utskotten äger rum. Det förekom-
mer i StockholmsBladet: Vogt och Brögger ha fastslagit villkoren med Ramstedt. Jag
skulle icke fästa uppmärksamhet vid den artikeln i den tidningen, därest icke en om-
ständighet i regeringens P.M. har låtit mig tänka såsom en möjlighet att skulle finnas
någon grund för artikeln. I sista punkten står ”neutral zon” ”varom utredning pågår”?
Först på sista sidan har man tänkt på det; Betyder detta icke, att det kan vara sant?

T a m m : Jag undrar ändå, om vi skall börja på att för varje tidningsrykte skall genast
anställas inkvisition med regeringen. Vi börja likna sekreta utskottet under frihetstiden.
Tror icke regeringen visat en så synnerligen stor fallenhet att taga maktmedel.

C a v a l l i : Icke överraskning att förslaget skulle möta motstånd. Man vill finna sig i
ämbetsmannastyre i Sverige sedan ålder: ser ut, som man icke skulle vilja ha något an-
nat. Mitt förslag pekar i någon mån mot parlamentarismen. Jag ser ingen hjälp ur det
politiska tillstånd vi – Gud hjälpe oss – kommit i, om vi icke gå i den riktningen något.
Jag skall icke göra något yrkande. Föreställer mig, att ligger i sakens natur att ordföran-
de[n] skaffa[r] kännedom om [ryktet].

S t a a f f : Strax före urtima riksdagens öppnande på ett sammanträde meddelade stats-
ministern även, att ett par norrmän varit uppe och sökt honom. Han meddelade detta
faktum åt flera medlemmar [av] kamrarna. 

”Icke [oläsligt ord] och brottsliga åtgärder”, som den Stockholmstidningen pådiktat
honom. Källan ”den sämsta”.

Z e t t e r s t r a n d : Skandinav sedan ungdomen. Önskat unionens befästande, under
möjligt [?] intimare [?] samförstånd. Har trott på lycklig utgång i det längsta. Jag känner
[mig] mera än de flesta ledsamt berörd; delar känsla av misstämning. Frågan får dock
icke bedömas efter ögonblickets stämningar utan efter vad framtiden kan bära i sitt skö-
te. Icke vidtaga sådana åtgärder, som skulle omöjliggöra framtida bättre ställning mellan
länderna ... 

Yttra mig om de olika förslagen. Det torde vara 7.

1) Sverige skulle med vapenmakt underkuva Norge [och] åstadkomma en stat. Jag kan
finna, att en sådan stämning skall finnas hos män med gammaldags uppfattning, känsla
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för tradition, ett land starkare ju flere invånare det har. På samma gång [som] jag kan
fatta den, kan jag icke dela den. 

Skulle icke resultatet kunna misslyckas? Lända till båda ländernas förfall och under-
gång[?] Även om så icke skulle ske, tror jag övervägande delen av Svenska folket hyser
den uppfattningen, försvarskrig heligt, anfallskrig icke försvarbart. Krig mellan så nära
besläktade nationer innebär ännu mera fasaväckande än mellan andra. Tror icke denna
punkt behöver bli föremål för längre övervägande. 

2) Med vapenmakt återupprätta unionen. Detta anser jag omöjligt för någon kunna hål-
la på. En union, uppehållen med vapenmakt, kan icke tänkas. Den nuvarande har, säger
man, inneburit frön till undergång. Tror en ny, med tvång, skulle icke kunna kallas för
sann union. 

3) Trana och Räf: Uppskov till nästa lagtima riksdag och nästa lagtima storting. Mycket
talar för det, för personer, som icke satt sig in i situationen. Efter upplysning, som har
lämnats, och som jag tror åtskilliga av oss delvis hade kännedom om förut. Tyskland
skulle icke längre än till årsskiftet: Österrike skulle föra samma politik; Ryssland ock.
Frankrike och England skulle icke låta sig nöja med att dröja längre än övriga makter.
Under sådana omständigheter är givet, att om man dröjer över årsskiftet, har Sverige all-
deles kommit ur spelet. Förlorat våra trumf, som vi nu ha. 

4) Wieselgren: ”Vänta på folkomröstning.” Om verkligen en folkomröstning kommer
till stånd, har man väl all möjlig anledning förutsätta, att den skulle ge samma resultat
som stortingsbeslutet. Då har man icke vunnit så mycket, ehuru jag medger något vore
vunnet. Men min övertygelse är att sådant resultat icke kommer till stånd: norrmännen
fasthölle vid: vi ha fattat vårt beslut, de svarade icke, drogo ut över årsskiftet. 

Då komma vi i den situationen. Eller ock svarade de nej. Då stode vi inför alternati-
vet antingen vapenmakt eller ock förlorat vår ära. 

5) Tvinga Norge göra framställning om unionens upplösning. Icke kan man förutsätta,
att norrmännen skulle tvingas göra framställning. Vill de icke det, skulle man använda
vapenmakt: utgången vet man icke. Jag tror icke det förhållandet skulle berättiga till va-
penmakt. 

6) de Geer säger: Först uppsäga riksakten, sedan förhandla. 

7) Regeringen: Först förhandla sedan uppsäga. Mycket svår sak avgöra, vilket skall vara
det bästa. Ur känslans synpunkt tilltalar företrädesvis det de Geerska: (se sista stycket sid.
3).

Detta var så bra, så att man skulle verkligen i första ögonblicket vara mest hågad för
det. Men jag tror icke vi böra överila oss i alla fall: se saken praktiskt juridiskt. 
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Regeringen säger: förhandlingar bör föregå. Man måste få granska dess punkter. 

Jag vill då icke yttra mig om punkt 8), vill höra vad regeringen har att säga. 

Icke yttra mig om frågan om novembertraktaten, som jag icke mäktig att bedöma. 

Övriga villkor vill jag dela i olika grupper. 

2) Skiljedomstraktat: alla borde vara ense om det, förslaget bör icke föregå uppsägning.
Jag har icke höga tankar därom, tror icke vi böra med norska statsmakterna ingå i för-
handlingar därom. Anstå till dess Norge fått legitim regering.

3) Grisbådarna på samma sätt. 

[4]) Sjöfartsförhållanden äro alldeles indifferenta.

[5]) Flyttlapparna måste vara klara först.

[6]) Zon-frågan måste vara klara först. 

Men vill man underhandla förut [sic!] om vissa saker, tror jag icke lämpligt att bara un-
derhandla om lappfrågan och zonfrågan men för att utfylla programmet skulle man taga
upp förslag i första punkten om avvecklingen. Jag tror icke nödvändigt att gå förut,
men tror för utfyllning kan det vara bra. Lika så om de internationella konventionerna
kan också vara en fråga: Alltså: frågan kan lösas alternativt. Antingen enligt de Geer eller
ock vad som synes mig något försiktigare, man går regeringens väg, förhandlingar om
diplomat. och konsulat, om flyttlapparna, samtrafik, möjligen om internationella …
Först efter fattar sitt beslut.

F r i h e r r e  Å k e r h i e l m : Jag kan väl förstå den leda vid unionen, som gripit om-
kring sig i vidsträckta kretsar i Sverige. Såsom de unionella förhållandena efterhand ut-
vecklat sig, är så, att unionen [bragt?] beaktansvärda och stora olägenheter. 

Det är min tro, och [jag?] bekänner att jag många gånger sagt mig: skulle icke vara
lättnaden bleve borta, om jag också alltid varnat för att uttala detta offentligt. Det icke
främst med hänsyn till unionens verkan på inre politik, som vi måste besinna frågan om
dess inre tillvaro, utan först och främst med avseende på frågan om vår självständighet
och vår ställning. Om jag i det fallet haft någon tvekan, om jag också föreställt mig, att
unionen icke kunde vara av så oerhörd betydelse, har dock den upplysning vi häromda-
gen hörde, övertygat mig om att det skulle vara en oerhörd svårighet för Sverige att
undvara unionen. Generalstabschefen erinrade, att i händelse den upphört, icke blott
skulle vara nödsakad ersätta det bidrag till gemensamma försvar, som man beräknar i
norska, måste också vara beredda möta på en gång fiende från två håll, och mig förefal-
ler nästan, som han ansåg så långt skulle icke våra krafter kunna räcka. På samma sätt
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chefen för flottans stab, som framhöll liknande. Jag undrar efter dessa upplysningar, om
man icke är skyldig att mycket väl överväga om icke allt bör göras för att kunna upp-
rätthålla unionen, i första hand om detta kan göras på fredlig väg (ett uppslag därtill
givet i Wieselgrenska motionen), och den bör sålunda icke alldeles lättvindigt kastas åt
sidan. 

Den andra frågan: äro vi försvarade om vi slopa den, utan att göra allt vad i vår makt
står att upprätthålla. Äro vi icke skyldiga att med vapenmakt upprätthålla den? Invänd-
ning däremot. Man har sagt till början, det kan icke göras. Skulle möjligen kunna vinna
en seger, men icke tvinga Norge kvarstanna. 

Jag vågar nu icke bedöma den frågan med något anspråk på auktoritet, men det före-
faller mig dock, som om en sådan seger alltid skulle kunna medföra att man hade uti sin
besittning den sydliga delen av Norge (Trondhjem) vore överlägsen till sjöss, skulle det
vara möjligt för Norge att ens någon längre tid stå emot? Det har sagts: Sveriges folk
huvudsak enigt om att aldrig föra anfallskrig. Ja, är detta anfallskrig[?] För min del
skulle jag betrakta såsom försvarskrig. Vad är det som är anfallet? Jo, det är unionen.
Vem har gjort anfallet? Norge. Om vi försvara unionen, föra [vi] icke anfallskrig, utan
försvarskrig i en vidare mening. 

Det har vidare sagts: Norge bör äga sin fria självbestämmelserätt, icke utöva tvång
mot folk som vill leva sitt eget liv. Jag vet icke om det heller är riktigt resonerat. Det
helas väl måste sättas framför önskningar, som hysas av en del, i synnerhet när dessa
önskningar äro framdrivna på en agitationsväg. Är det så att vi i Sverige äro livligt över-
tygade att unionens uppe[hållande] är nödvändigt både för Sverige och Norge, kan jag
icke förstå, att det skulle vara att bryta [mot] några förnuftsgrundsatser, om vi driva den
meningen fram, i fall vi verkligen behövde. 

Det är väl för övrigt så att en nation, som anser att en sådan åtgärd är för dess tillvaro
nödvändig, den kan icke räkna på att förstås, om icke den med kraft hävdar den grund-
satsen. – Vad nu detta [att] utöva tvång mot Norge beträffar, detta kallas för tvångsunion
icke skulle upprätthållas, är det fullständig dom över 1814 [års] union, ty den var fram-
driven med tvång. Jag har icke hört att någon [av] det skälet fällt någon förintande dom
över 1814 [års] män. Jag tror icke man kan uppvisa något, som kommit till stånd med
alla parternas fria vilja. 

Att upprätthålla unionen med tvång skulle vara att omöjliggöra det samförstånd och
den vänskap mellan de båda folken, vilken dock är huvudsaken för de båda ländernas
framtida existens. Jag hoppas mycket litet på något framtida samförstånd och vänskap
mellan svenska och norska folken. Det har uti en motion här sagts att det skall nog gå,
bara nu levande generation med sina fördomar gått bort och kommit ny generation till
styret. Ja, då undras om man följt med förhållandena i Norge: i Norge nog så att den
som nu har styret, där kan nog finnas många, som hysa vänskap. Men just i den uppväx-
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ande generationen, som man i många år utsått hat och bitterhet, ett hat som icke går så
lätt att utplåna. 

Blir Norge självständigt icke ha vi vänta oss en fientligt sinnad granne, som icke
betraktar frågan avslutad med unionsupplösningen [så står det faktiskt]. Det enda, som
kan bereda relativt lugn på skandinaviska halvön är att vi verkligen genom våra hand-
lingar kunna bereda oss respekt hos norska folket. Det är ingenting annat, som efter min
tro, och däruti delar jag föregående talares mening, som verkar på Norge än att de se
den, som de ha haft göra med, med kraft hävdar den. 

Vi har försökt två gånger, 1814, 1895. Vi sågo verkningarna, och vi skulle icke stå på
ståndpunkten [som vi] nu gör, om icke svenska politiken på så olyckligt sätt kastat om
några år därefter. 

När jag talar om, att man bör med makt söka upprätthålla [unionen], är det icke
såsom något bestämt betonat [?], menar jag att den skulle upprätthållas icke i sin nuva-
rande form. Att den går sönder, har icke berott på tvånget, utan på otillfredsställande
bestämmelser. Den skulle omformas med ett så stort tillmötesgående mot norska själv-
ständighetskraf som öfverhuvud taget vore möjligt. 

Velat framkasta detta till herrarnas övervägande: kunna vi stå till svars med att låta
unionen falla? Kunna icke med skäl i framtiden, då det blir vida svårare förhållanden på
halvön, den generation som nu lever säga: 1905 års män, de försummade ögonblicket:
då får vi draga följderna? I alla händelser skulle jag vilja såsom en bestämd föresats för
den politik, som man skall följa, den må gå ena eller andra riktningen, föreslå, att vi
måste göra klart för Norge både att vi ha goda viljan och vi ha makt att föra den viljan
igenom. Göra vi icke detta, kommer tillståndet på skandinaviska halvön att bli olidligt. 

A f z e l i u s : Vi måste utgå från läge varuti saken befinner sig, och icke från något som
vi önska. Det som gör detta läge så tryckande och pinsamt, det är efter min mening två
omständigheter. Den ena är det att det enda naturliga, riktiga svaret på den kränkning
av unionsfördraget, som kommit till oss från Norge, vore det att vi upprätthöll unio-
nen. Jag erkänner för min del att om jag såge därtill någon som helst rimlig utsikt, skulle
jag anse detta vara rätta politiken. Skulle instämma med Åkerhielm. Det är bärande tan-
ke, stor tanke, vi göra något för framtiden, få upprättelse för det som träffat oss. 

Men Åkerhielm sade själv: det är icke tänkbart att vi skulle upprätta den som nu fin-
nes. Det har visat sig omöjligt. Vi har själva utdömt den. Vad skulle sättas istället? En
union, tror jag han menat, som de svenska underhandlingsvillkoren angiva. Mina her-
rar! Jag ber få säga, fast jag varit så stor unionsvän: det var med yttersta tvekan jag var
med om dessa villkor. Ty en sådan där tillintet [tre oläsliga ord] förefaller ju tror jag
skulle föra till friktion mot vilken förnuft skulle befogad [?]. Jag tror sådan union med
känslor och påtvingad, som utmärker unionen, skulle för Sverige bli tryckande. 
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Men, mina herrar, att under förhållanden som förestå med det som vi hört från
Norge uppställa någon union, tror jag icke vore praktiskt. 

Det tredje alternativet staten [?] som man här skulle kunna tänka: det är allstaten
Skandinavien, provinsen provins av Sverige. I avseende på den tanken: vi äro icke mäk-
tiga att genomföra den. Det står absolut klart för mig att även om vi skulle kunna tänka
oss skapa något, icke mäkta upprätthålla. Detta moment, att upprätthålla: det är icke
något [med] vilket jag kan räkna. Kommer det andra faktum: denna fråga rör icke
endast förhållandet mellan Sverige och Norge, en fråga som vi på tu man [hand] ha att
avgöra, utan vi stå där såsom en länk i kedjan, äro beroende av en del makters omdöme,
och åtgärder. Jag kan icke neka till [att] den redogörelse vi fick på mig gjort ett starkt
intryck. Resultatet kan sammanfattas så: vill Sverige med vapenmakt upprätthålla en
union, skall det få det; vill Sverige icke, skall det finna sig i detta som faktum. Ja, så kan
en utomstående resonera. Så presenterar sig saken för den, som icke själv har känslan att
vara träffad av detta brott, och den, som icke lever under förhållanden, där folket har
också känt livligt, huru det har träffats. För den ter sig saken icke så enkel.

Det är något, som bör eftersökas och eftertraktas: kan icke på något sätt finna något,
varigenom svenska folket skulle känna sig icke endast plågat, något, som gjorde att
svenska folkets vilja, såsom den bör, kunde göra sig gällande. 

Två vägar ha framstått för mig: 
Mitt första intryck var detsamma, som flere uttalat. Det är olaglig handling, rätts-

brott, fördragsbrott. Vi taga icke befattning med detta. Först när i laga form beslut kom-
mit till stånd, är tiden inne. En sådan tanke skulle leda [till], att man ställer frågan på
framtiden, tidigast 1907. Den tanken övergav jag ganska snart såsom opraktiskt; tänkte
icke blott på förhållandet till utländska makter, utan tänkte ock på tillståndet under
tiden utan att unionen upprätthålles, utan att den vore borta. Tillståndet lika olidligt för
Sverige som blev för Norge …

Men jag kan icke ställa mig på rena passiva ståndpunkten (vilket jag minst kan efter
de diplomatiska). [D]å framträder såsom möjlig tanken i Wieselgrens [motion]. Visserli-
gen icke så, att man skulle proponera folkomröstning, men som vi måste säga där makt-
beslut är olagligt, d.v.s. ett storting, som var valt på annat program, det är det stortinget,
som beslutat det. Jag erkänner vad som kan tala mot ett sådant. Jag erkänner att jag för
min del icke har minsta tvekan om huru folkomröstningen skulle utfalla: jag vill icke
tala om folkomröstning, utan [om] ett storting efter nya val. Och därför kan man säga:
det har ingen reell betydelse, icke någonting. För mig, som ställer mig på rättens grund,
skulle det tillskapade i detta ligga däruti, att svenska folket icke erkänner detta brutala
maktspråk såsom rättesnöre; skapade själv en form. [Unionen] har intet värde, vi vilja
icke upprätthålla den. Vilja ha visshet att norska folket har denna vilja: den skall ge sig
tillkänna på rätt sätt. 
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Det kan efter min uppfattning icke vara rimligt betvinga ett sådant [folk] med vapen-
makt, såsom Wieselgren säger, utan där vore passivitet på sin plats. 

Vi äro underkastade den eventualiteten, att norrmännen säger nej. De utländska
erkänna. Ja, jag för min del anser en sådan begäran så billig från svensk sida, finner icke
något skäl, varför Norge skulle vägra, men eventualiteten finnes alltid, ehuru jag före-
ställer mig att man bra väl kunde på förhand förvissa sig om utländska makters ställning.
Där kan man säga: detta är formellt, icke tillfredsställande. 

Den andra vägen vore: Sverige sade: vi vill vara med på de och de villkoren, ställde
reella villkor. Ja, även på detta sätt skulle Sverige kunna göra sin vilja gällande gentemot
detta maktspråk. Jag skall vara med om detta under två förutsättningar: 
1) att villkoren verkligen innebära något verkligt reellt intresse för Sverige.
2) att villkoren äro sådana att de kunna av Norge accepteras. Ty uppställer man dem,
måste hålla på dem. Där duger icke passivitet, utan de måste fyllas. 

Vilka villkor skulle komma ifråga[?]

Skiljedom. Från första början tilltalande att vara fri från dessa kontroverser. Det förut-
sätter en generell, absolut skiljedom: underlag för äran och integriteten. Den part, som
vill göra gällande den invändningen, att avgörande istället därvidlag. Norge skulle säga i
saker, där chanserna vore dåliga [?], det gäller äran. 

En speciell traktat skulle icke ha sådan betydelse, att den borde indragas i detta. 

Neutrala zonen: det är ett kardinalt villkor.

Novembertraktaten: Det kan vara av stor betydelse, att denna särskilda introduktion till
västmakterna icke går förlorad. Huru detta skall ställas i samband med unionsupplös-
ningen, det är en ganska kinkig fråga.

Transitofarten: förtjänar ett noggrant omarbetande. 

Grisbådarna: instämmer den nuvarande faktiska gränsen fastställes för all framtid. 

Flyttlapparna: Det är nog liten fråga. Den rör få och obetydliga frågor. Men hur få det
är, det är livsfrågor för dem. Norge påstår 1751 års kodicill är uppsägbar. Man skulle få
erkännande av dem, att rätt att flytta finns. 

Men första frågan är den: skall unionen med maktmedel upprätthållas. 

T a m m: Beklagar vad som skett mycket. Har haft mycket [oläsligt ord, börjar med k].
När den ena drar sig aggressivt, den andra står på ”status quo”. Den som står på status
quo, organismen [?] i folk, han går under. 

Kan och skall unionen, sådan den är, upprätthållas med vapenmakt?
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Behöva icke mycket svara: exempel ur historien huru svårt det är för mycket starkare,
kraftigare, förmögnare folk att hålla sådana erövringar. Vi ha varken makt eller rätt att
på det viset söka upprätthålla tvångsunion. Men vill dock icke släppa tanken på att vi
två en gång skulle kunna komma tillsammans. Ligger för mycket naturligt i unionen för
att jag skall släppa den tanken och för att man skall stå såsom kastboll för större makt,
möjligen sönderslitning inom oss och med varandra. Har förhoppning att det skall
kunna enas, men då måste Norge gå igenom mycket förödmjukelse och Sverige måste
stärka sig betydligt. 

Jag menar icke militärt, utan socialt och ekonomiskt. Ingen vill taga stöd med svag
rygg. I den mån Sverige visar sig kraftigt, kan det komma att drabba ett folk, som kom-
mer att råka ut för många äventyr. 

När jag icke kan vara med för krig, blott se på två utvägar. Kan vägas, vilken man bör
taga?

Imperialistisk storpolitik räknar blott med krassa intressen, men den mera folkliga
politiken, som mera representerar fria stater, räknar med något annat än intressen. [D]är
räknas även med folks känslor och uppfattning. Är detta en sanning, måste vi göra klart
för oss vad verkan vårt beslut, den form det tar, nu kommer att ta åt olika håll. Det kan
icke nekas, att de upplysningar vi fått om svaren, ja, de kunde man gissa förut. Icke
svårt att leta sig till. Stodo klart på intressen, som för dem var klar. Gör upp med mesta
går, blott vi slippa orolig härd uppe hos er. Vill ni icke hjälpa till alls, icke kan ni icke
[sic!] begära vi skulle göra något. Dessa utlåtanden ha icke på mig gjort något så stort
intryck. På dem kommer, vad vi göra, icke verka mycket. Var och en gör som det passar
honom. 

Viktigare är för mig den verkan, som vårt svar kan ha på Norge och Sverige. För
Norges del tror jag: intet har sårat mig så djupt från norsk sida, som vad jag vill kalla
stortingets listiga skrivelse. Där kände jag icke igen nordmannasinnet. Det, som de mest
förakta [är] att man så att säga böjer sig hur som helst och icke har vågat. I den svenska
upprörda sinnesstämningen blandar sig nog mycket känslor, mycket kan vara konst[lat]
uppdrivet, mycket kommer [av] att man känner att man fått rapp, vill slå igen. Men det
ligger dock något allvarligare i den frågan. Och det är nog, att det är så många som
känna djupt att här har frågan trängt fram och tränger ut. [O]ch är det något som
utmärker Sveriges historia, [är det] kamp för laghelgd och lagfrihet och frihet inom lag-
bunden gräns, och när de två kränkas, är svensken mycket känslig för det. Det är en så
dyrbar känsla, att man får dock väl konsiderera den, innan man låter alltsammans rinna
ut i lösan sand. 

Jag måste taga med både vad jag anser bättre rättsuppfattning och viss känslostämning
i vad jag … 
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Då finner jag blott att finnes två vägar. Herrarna ha talat om dessa, att icke skall tagas
till vapenmakt i den stora grundfrågan, men det föll något yttrande att skall uppställa
[villkor]; men då måste vara makt bakom ordet. Jag undrar, vad dessa villkor äro, då
man, om man släppa de stora, vill riskera, att man vill draga i härnad för något av dessa
villkor. Kan icke ens tillmäta det värdet åt något, som en orätt, men jag finner det orim-
ligt, att jag kan icke finna, att om det skett folkomröstning, man just vann någonting
med detta; man vann vad man tror att man vet förut, tvungit Norge till något som icke
låge inom dess grundlags råmärken utan att få vinna annat än att få nej. Får man nej i
någon fråga, som man satt på sin spets och nöjer sig med det, vad har jag vunnit annat
än ni har fel. Och vill jag ställa vapenmakt: ja, står jag på rätt grund där, gör jag klokt
däruti. Jag befriar Norges ledare från ett ansvar till folket inom Norge, genom att tvinga
dessa till att godkänna dem. Vad skulle de göra med sin nuvarande olagliga regering? Jag
tror jag måste sluta mig till det, att när man vill icke för det stora gå in på vapenmakt, så
kan man icke gå in på den för det som är mycket mindre, för de små staterna, vilka icke
ha den valör, på långa tider, även om de läggas [tagas?] ihop som det andra. 

Vad vill man då?
Det är utväg: vi säga, nå väl, riksakten må upphävas, men vad det gäller det övriga,

vårt erkännande, så kan jag icke för min del fatta annat än att man gör icke en överens-
kommelse med den personen eller personligheten, vilken har trampat all grundlag
enligt ed och överenskommelse under sina fötter. För mig tilltalar den uppfattningen,
att: säga ifrån fritt: men ej underhandla, då illegitim regering. Vad händer? Jo, då är her-
rarna rädda för utsikterna. Ja, låt dem erkänna! Icke för att laga svårigheter för Norge.
Men det är hårdt att se [fullt? konstigt ord] lag och rätt trampas under fötterna och icke
ens ha modet, att man åtar sig, låt vara en ekonomisk förlust under den tid, för att hävda
rätten, utan säga: vi släppa alltsamman. 

Jag ser icke dessa svårigheter. 
Vi lägga oss icke i norsk handling. Vi upphäva deras rikslag, göra dem fria att handla,

men med den, som så förbrutit sig mot oss, gör vi icke överenskommelser, förrän den är
legitim makt, med vilken vi kunna underhandla. 

Vill man icke gå den vägen är resten mig likgiltig vilken man tar: underhandla före
eller efter. 

Vad menas med legitim regering: regering, som är tillsatt efter andras konstitution
[sic!]. Det gör de på 8 dagar med sina metoder, kungadöme eller republik. 

L u n d e b e r g : Jag tycker vi kommit något litet på sidan av ämnet. Vi går, tycks det,
ut från att upplösningen är fullbordat faktum, att endast några åtgärder för boskillnaden
skulle stå oss åter. Det är icke så mycket att undra på på grund av unionsledan. Men det
sätt varpå unionen tragiskt blivit upplöst, har helt visst gett oss något att tänka på, och
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som vi med allvar böra tänka på. Det gäller [för] oss att tänka på huru framtiden kan
komma att te sig för oss, bredvid ett folk, som så förrädiskt bryter sina förpliktelser, ha
så liten respekt för ingångna avtal, att [de] utav nyck eller fåfänga eller övermod, eller
[utav att] det faller dem lägligt, bryta sina avtal. Och tänka vi på den saken, då för oss
tanken lätt tillbaka till det motiv, som förelåg för unionens skapande. Det är helt natur-
ligt, att det svenska folket, som levat i fred efter 1814, som icke känt krigets fasor, icke
kan och har kunnat och icke kan nu sätta sig in i de skäl, som låg till grund för den uni-
on, som skapades 1814. 

Vi kan icke förstå så djupt som våra förfäder, som hade i många hundrade år lidit
under krigets mara, nödvändigheten eller behövligheten av denna union. [M]en kom
väl ihåg, att detta folk, som var nedtryckt i armod kan man säga, 1817 [sic!], då första
uppslaget, icke tvekade att offra sin sista skärv, att släppa till resterna av sin armé, att
släppa hela vårt lantvärn för att söka förverkliga det länge eftertraktade målet, en union
mellan Sverige och Norge. För det ville det offra det, ett land så innerligt försvagat,
nödvändigt att få denna union till stånd, och varför? Jo, därför att många års erfarenhet
hade visat dem, vad det betyder att på ena sidan ha Ryssland, på den andra sidan Norge,
Danmark. Det var för att vinna trygghet i detta hänseende, som de uppoffrade allt för
att vinna en union. 

Skulle vi nu nödvändigt och utan vidare släppa den tanken, släppa den unionen, som
skapades av våra förfäder till vårt skydd, för våra efterkommandes skydd. Skulle vi
lämna omvårdnaden av halvön åt det norska folket, som har visat sig så i saknad av all
självbehärskning, av mogenhet. Skulle vi lämna ledningen åt dessa, när vi själva vet med
oss att vi på ett oupp lyckligt sätt gentemot utländska förhållanden [?] ha lett halvöns
öden, skulle vi kasta våra barn in i den virvel av oro och ovisshet, som en unionsupplös-
ning komme att medföra. Ha vi rätt till detta? Det sägs från håll, vissa håll, att vi skulle
vara högsinnade mot vår fiende, ty det lärer man nu kunna kalla det förra brödrafolket,
skulle möta dem … 

Ja! För min del anser jag vi skola vara högsinnade mot våra krigsminnen, respektera
deras omsorg för sina efterkommande, högsinnade mot våra barn och icke genom vår
sorglöshet bringa olyckor och fördärv över dem; att vi icke skall låta vår svaghet, vår
slapphet [få] lägga grund för olycka och fördärv för våra efterkommande. Ty, mina her-
rar, slapphet är det, det är missmod, det är trötthet. Och Norge och de utländska mak-
terna förstå det mycket väl, trots vad som har sagts från våra beskickningar: vi kan läsa
mellan raderna, att de förstå att vår eftergivenhet det är slapphet och trötthet, och det
skattas oss därefter, därom kan vi vara säkra. 

Vad gör den enskilde, vad gör andra makter, när någon vill taga från [dem] deras
egendom. De försvara den. 
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Unionen är vår egendom, som vi köpt med blod. Skulle vi på detta lättvindiga sätt
släppa unionen, på tal om metoden för upplösningen, utan att tänka på framtiden och
dess faror. Och en annan sak! Äro vi beredda till de stora offer, som nu och för fram-
tiden framkallas utav en skilsmässa utan vidare på detta lättvindiga sätt. Ödet [?]: är vi
beredda till det? Ha vi tänkt vad det innebär, det betyder för oss gränsfästningar. Ett
befäst Göteborg; en oändligt stor utvidgning av vår flotta. [D]et betyder vidare att vi
måste också underkasta oss stora [offer?] för ökad utbildning av vårt försvar, stora kost-
nader på alla områden utav vårt försvar. Skall vi med tanke på detta sorglöst avvisa tan-
ken på alla de vådor som kan uppkomma av en unionsupplösning? Skall vi överlåta åt
våra barn, våra efterkommande, att reda ut den trassliga härvan, som förfädernas stats-
konst har skapat? Jag tror vi icke ha rätt att så obilligt, så pauvert uppge vår ställning. Vi
ha fått unionen till vår trygghet, till våra efterkommandes trygghet. Det är vår skyldig-
het att icke utan yttersta nöd förskingra det arv, som blivit oss givet. Det måste lämnas
till dem, som efter oss komma där [att] bo. 

Skall unionen upplösas, då måste vi hava motsvarighet till vad unionen avsåg att finna
fram åt oss, värnandet av vår västra gräns. Vi måste hava ersättning för vad vi lämna från
oss, något annat istället för unionen, och den fordran är alldeles naturlig att politiken
gör och icke känslan. Norge måste lösa sig ut ur unionen. Vi måste fordra säkerhetsåt-
gärder till skydd för oss på vår västra gräns. Fordra att Norge ej utan vårt medgivande
avstår någon del av sitt land till annat land, och ingår på det kontrakt, som i sådant syfte
avtalas mellan Sverige och stormakterna. 

Dessa äro efter min förmening de första reella villkor, som för oss äro av vikt. Att
pröva och undersöka möjligheterna för dess[as] genomförande. Kan man ordna sig på
det sättet, då kan man hoppas att trygghet skall ges våra efterkommande. Och då, mina
herrar, kan man hoppas säga: ha vi vunnit detta, är den oss tillfogade skymfen avtvättad
och utplånad. 

Andra villkor kan finnas: lappfrågan, transitotrafiken, men jag anser att två nu
nämnda är de viktigaste. Och jag skulle därför vilja hemställa att utskottet ville hos
regeringen anhålla om förslag till de villkor, som av oss böra av Norge fordras ifråga om
vårt värnande av vår västra gräns till skydd för Sverige. 

Och när jag säger detta, så kan och får det icke tolkas på något sätt som jag skulle
vilja blåsa i krigstrumpeten, tvärtom. [M]en jag anser det vara en samvetsplikt för oss i
detta ögonblick att tänka tillbaka på Sveriges ställning, då unionen skapades, förutsätt-
ningarna för dess skapande och möjligheten för oss att under andra för oss betryggande
former avstå från unionen. 

B l o m b e r g : Det sista i orden ansluter sig till ett yrkande, som jag framställde, att
hela unionsupplösningen måste förberedas av ordnandet av novembertraktaten, ingång-
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en för Norge och Sverige; denna sakutredning måste föregå unionsupplösningen. Jag
vågar påstå, att om den frågan ställes upp, skall ingen av de makterna erkänna Norge,
förrän den saken blivit ordnad. – Vad zonen angår, har regeringen sagt, att det skall
komma hän. … Jag anser den saken viktig också. 

Sedan kunna vi taga unionsupplösningen, vilken också har vissa fördelar med sig. 

A f z e l i u s : Norge har alltid protesterat mot 1751 års kodicill. Det är icke fallet, att
under de sista 30 åren, som den saken kommit till [och] förut att man erkänt motsatsen
i den norska statsrätten. 

W a c h t m e i s t e r : Jag är icke av den uppfattningen, att unionen varit till så stor
nytta och välsignelse. Jag vill icke förneka att den var till stor yttre trygghet, [men] så-
som den utvecklat sig under sista delen av förra seklet, tror jag icke den gav oss någon
egentlig trygghet. Hade vi kommit under politiska förvecklingar, tror jag vi väntat oss
en hjälp, som uteblivit. Man får icke mycket hjälp [av den], som väpnar sig emot en,
och gör allt vad den kan för att inför utlandet sätta ned ens anseende. Med den utsikten
vill jag icke gärna vara med om [att] med vapenmakt tvinga norrmännen att stå kvar i
unionen. Vill icke alls vara med om att [med] vapenmakt göra om unionen på ett mera
tillfredsställande sätt.

Men då kommer jag till 2 [andra] frågan: bör man gå in på upplösning nu genast utan
villkor, eller göra med villkor? Jag får säga det sätt varpå norrmännen ha gått tillväga
med oss [är] så kränkande för vår nationella ära, att jag icke kan gå med [på] att utan
några villkor tillåta att revolutionen får ha sin gång. Men då jag tänker på vilka villkor,
som bör uppsättas, vill jag endast tänka på något som har rent reell innebörd.

1) Jag tänker då först och främst på gränsfästningarna, som jag anser vara direkt hot mot
oss. Det faller av sig själv, att när jag talar om alla menar jag icke de[m] som höra till
dem [som] försvara kusten, utan de som ligger närmare gränsen, men jag skall gärna
vara med kalla det villkor för upprättande av neutral zon. På det viset har mindre krän-
kande för Norge.

2) Frågan om flyttlapparna. [D]å överenskommelse med Norge utgår 1907, tror jag
möjligt att stipulera status quo till dess att samstämmande beslut från båda rikena annor-
lunda överenskommes.

3) Men då jag säger, att jag vill fordra dessa villkor, så tror jag det blir nödigt, att vi på
samma gång besluta en hel eller delvis mobilisering. Det skulle visa, att vi menar allvar
med vad vi säga, och det skulle även visa, att vi anse att det är nödvändigt att landet icke
lämnas försvarslöst, då vi ha en fientlig makt invid våra portar, som har rustat. Jag tror
en sådan skulle för oss vara mycket nyttig i militärt hänseende, visa vad vårt försvar …
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Men jag tror att den för hela svenska nationen skulle verka mycket uppryckande och
väckande, och det är en sak, som vi sannerligen behöva.

Jag skulle vilja framställa om icke utskottet skulle vilja fråga Virgin, om han icke för ut-
skottet ville framlägga siffror som ådagalägga vad en sådan mobilisering kan komma att
kosta. Jag skulle även vilja att man så snart som möjligt finge till utskottet den utredning
som utlovats om den neutrala zonens inverkan på vårt försvar på västra gränsen.

Eftermiddag 3 juli

C a v a l l i : Icke karaktärisera Norges uppträdande. Två raka och klara vägar: krig eller
eftergift. 

Ingen man med ansvar går till krig annat än i yttersta nödfall. Andra skäl också för att
Sverige icke skall gå till anfallskrig. Krig Sverige påtvingat är en annan sak; då måste
Sverige använda yttersta makt. Den andra vägen (fullständig eftergift, godkänna 7/6
[det står 7/7], inträde i underhandling). Förslag ännu i denna stund under åberopande
av brödrafolk. Från det myckna, som tillvitats oss i Norge, är det ett par omständighe-
ter, som särskilt grott in hos mig. Den ena är den, då man i mars i norska pressen för-
klara[de] att trolöshet och löftesbrott vore karaktäriska egenskaper för den svenska
nationen. Den andra var en skrift, som norska stortinget sände till kungen, där det tala-
des om Sveriges högsinthet och ädelmod. Sammanställ dessa uttalanden, som kommer
från Norge, drag edra slutsatser därav. Det första är en förolämpning, för det andra vill
jag icke utsäga ordet. 

Det är möjligt, att norrmännen äro våra bröder, men ha bra besynnerligt sätt att visa
det. 

Genom en eftergift mot Norge denna gång skulle man förvärva sig trofasta vänner
för långa tider, fred och endräkt på halvön. Jag har antytt varför jag icke kan tro på det.
Genom en sådan eftergift visade man icke den högsinthet, varom norska stortinget talar,
utan man visade svaghet, slapphet, och det i egenskaper [?], som bra litet äro ägnade
ingiva aktning. 

Vad vill man sedan förresten med bifall till det förslaget? Jo, nya underhandlingar?
Om vad, om åtskiljandet, som resulterade i en eller annan traktat, konvention eller
överenskommelse. Vi ha till nyss haft en konvention i högtidligaste former med Norge.
Den revs sönder. Om en river sönder överenskommelsen, kastar bitarna till den andra,
icke blir den andres första åtgärd att försöka få en ny. Man skall gå sin väg och dröja en
tid. 

Jag vill varken krig eller ensidiga eftergifter. Vad vill jag då? Jag tror att det ligger en
stor styrka och en stor trygghet för Sverige, om Sverige helt lugnt säger nej … Vi vill
342



X. Första urtima riksdagen 1905
ingenting. Norge har brutit avtalet, vi godkänner icke löftesbrottet, vi göra ingenting.
Nå väl, har man sagt här, de främmande makterna skulle vid en sådan eventualitet säga.
Jag fick det intrycket av det fördraget: ”det var vådligt litet vad diplomaterna ha med-
dela.” Tidningsklipp. 

De skola erkänna, inom vilken tid? Jag vet icke inom vilken …
= En tysk statsman: är det Bülow? Jag är viss, att Sveriges ställning vore oantaglig om

det sade nej. Det vore för Norge det värsta som kunde hända dem, om vi sade nej. 
Gå vi in på tal om förhandlingar om villkor vilka som helst, bakom vilka man icke

ställer en armé, så stor att den icke gör intryck både i norska och svenska kretsar, ty hela
Norges historia är mest om förhandlingar, som från svensk sida lett till eftergift.
 = kommer aldrig skänka min röst åt svensk prins på Norges tron.

Att jag sålunda preciserat min mening däri att jag icke vill godkänna suveränt Norge,
icke vill att regering eller riksdag skall träda i förhandlingar med.

Den tid kan vara kommande, om vi intaga en avvaktande ståndpunkt, då Norge ber
att få det eller det förslaget underställt Sverige, som anmält sig hos Norge till att få upp-
görelsen till stånd. 

B i l l i n g : Några få ord om en detaljsak.
Uttrycker ganska stor förvåning över åtskilliga yttranden idag, och under remissde-

batten i första kammaren idag. 
Det är yttrandena om sympati för Wieselgrens förslag om folkomröstning. Intet till-

talar mig så litet som detta. Det förvånar mig, om jag skulle komma till annan uppfatt-
ning. Åtgärden vore praktiskt sett onyttig. Den kommer icke till stånd, men även om
skulle komma till stånd, förefaller de[n] mig motbjudande. Svenska riksdagen skulle
föreskriva Norge formerna för att ådagalägga norska folkets uppfattning, det är inte till-
talande för mig. 

Två saker äro väl odisputabla: 
1) att stortingets beslut är olagligt beslut. 
2) att norska stortinget är folkets lagliga representation. 
Stortinget är valt av norska folket i grundlagsenlig ordning; det har laglig fullmakt att
handla för norska folkets räkning. Fattar det olagligt beslut i en särskild fråga, är en sak
för sig, men det är lagligt. 

Det är valt på annat program! Skulle stortinget och kanske sedan riksdagen vara bundet
av valprogram? Skulle man vara bunden av imperativt mandat [?] Att på den grunden
fordra att norska stortinget icke vore lämpligt organ, strider mot min uppfattning av
riksdagsmannauppdraget. 
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Slutligen: att hänvisa till en metod som referendum etc. etc., det har använts [i andra
länder?], men aldrig satts ifråga i våra nordiska länder. Jag tror vi för vår inre politik
skulle begå stort misstag, om vi hävdade sådan form för svenska folkets representation.
Skulle vi nu erkänna det såsom lämpligt? Jag tror icke heller på sanningen av sådan folk-
omröstning. 

Ö s t b e r g : Har icke samma uppfattning som sista talaren, att vore utan någon bety-
delse att fordra från Norges sida ett nytt uttalande från norska folket.

Efter vad sagts, att man i Norge borde fordra någon laglig regering att förhandla
med. Det är ju sant, att lagar upphävas, institutioner falla vid revolution, men det står ett
sådant folk fritt att bestämm[a] nya former för sitt framtida politiska liv. Det är naturligt,
att man antar ny konstitution; först sedan detta har ägt rum, vinner man, att ordnade
förhållanden inträtt i landet. Därför naturligt att man från svensk sida begär, att innan
förhandlingar öppnas skall förhållandena i Norge inträtt i lagliga förhållanden. Man
invänder: vi veta nytt storting kommer på samma ståndpunkt som det gamla. Ja, det är
sant, men såsom inför domstolar: man begär det skall styrka sin befogenhet att tala. Det
är valt på programmet förhandling med Sverige. Det skall visa att det har vidsträcktare
befogenhet än som lämnades stortinget i det val, som ägde rum för tre år sedan. Jag
anser det alltså ligger fog för hans framställning. 

Men jag anser vidare, att initiativ skall tagas från Norge: Det har icke begärt erkän-
nande, det har icke begärt förhandling. Det överensstämmer icke med vår värdighet att
begära att få förhandla om upplösningen, vilket vi icke velat bryta och till vars brytning
vi icke ha någon skuld. 

Trapp begär 1) att få fullmakten, 2) träffa villkor [för] uppgörelse. Även om den göres
villkorlig, lärer svenska riksdagen bli bunden av densamma. Vi har erfarenhet, huru be-
traktades vid [konsulatförhandlingarna?]. Det var ett brott, när dessa förhandlingar
strandade. Vad skulle man säga om regeringen på uppdrag av riksdagen träffade en
överenskommelse, med vilken man sedan icke vore nöjd. 

2) Medgivande att få ingå i förhandlingar synes icke behövligt, men den rätten har
Kungl. Maj:t, och Kungl. Maj:t lär väl redan ingått i underhandlingar. Statsministern
upplyste, att redan varit resonement där man hade från norsk sida velat visa oss mycket
stort ”tillmötesgående”. Det stötte mig det uttrycket, att norrmännen skulle framhärda
att de ville visa oss tillmötesgående. Riktigast lämna det beskedet, att riksdagen ville gå
in på att medgiva upplösning av unionen, men endast på följande villkor:

1) Nytt storting uttalar sig för unionens upplösning.
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2) Norska stortinget eller (event. norska regeringen) begär ett erkännande från svensk
sida av Norges suveränitet och begär förhandling om sättet för avveckling av bestående
förhållanden. 

3) Vidare uttala sig för några bestämda villkor, som från Sveriges sida fordras, särskilt i
handel och sjöfart, ”bli behandlade som mest gynnad nation”. 

[4)] Gränsförhållanden: Grisbådarna tycker jag är viktig sak. 

[5)] Neutral zon: det skall man väl på båda sidor kunna anse såsom lagligt och fördelak-
tigt för återvinnande i en framtid av mera vänskapliga förhållanden mellan länderna. 

W a c h t m e i s t e r : En svensk, som varit med om förhållandet med Norge, men
icke medlem av riksdag[en], han utgår från att säga, att grundtanken med 1814 var att
[få] vår västra gräns skyddad. Vidare att vi icke vill upprätthålla unionen med vapen-
makt. Man skulle göra en bindande överenskommelse med Norge, som skulle bestå i,
att intet av de båda länderna skulle få ingå överenskommelse med några främmande
makter utan att förut konferera med andra landet, och icke överenskommelse kunna få
göras, såvida de på något sätt skulle vara stridande mot andra landets intressen. 

För att göra dessa överenskommelser bindande borde man stipulera, att tvistemål i
detta hänseende skulle hänskjutas till skiljedomstolen i Haag. Men för att vara säkrare på
att något effektivt skulle kunna uppnås, skulle vardera landet deponera 25 000 000 kr.
hos holländska regeringen, vilkas ränta skulle årligen betalas ut till deponenten, men att
domstolen skulle äga rättighet att om någon bröte stipulationerna döma de 25 millio-
nerna till den, mot vilken brottet ägt rum. 

K l i n g s p o r : Norrmännen skulle känna mycket stor tillfredsställelse, om de finge
höra denna debatt. 

Blott farhågor för att vi icke skulle kunna göra, vad vi borde göra. Man bör också
väga: vad har norrmännen att sätta in emot?

Vi skall taga i betraktande vad vi skulle gjort 1814 för att skydda vår västra gräns, om
vi icke skapat unionen. Det är en statsmannafråga. Men vi ha icke några statsmän, de ha
gått ut av brist på torka på statsmannatankar. När icke någon bär upp en tanke, utan allt
kastas på riksdagens initiativ, att själva Kungl. Maj:ts regering håller sig i periférien:
ingen vill bära upp en tanke, som kan leda till stort program.

Det är [en] brist att riksdagen skall behöva supplera detta. Det första är att få fram en
person som vill lägga fram ett förslag, som han vill bära upp och som riksdagen kan
stödja. Kinkigt att ur olika mening fått fram. 

Icke bråka för mycket med formaliteter. Begagna oss av tillfället, som de lämnat oss,
men icke såsom regeringen föreslagit: springa och taga chikanering för framtiden. Det
kommer icke finnas någon, som kan bära upp svensk känsla, om icke dessa chikaner och
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dessa olägenheter kan väcka nationen att vi skall försvara vår ställning. Kan vi [icke]
ryckas upp nu, är nationen såld. 

Det blir Branting och en del dylikt liberalt folk, som komma att taga ledningen.
Vi få inga gränser. Vi måste ha svar på den frågan, rent svar! Vidare, vilka gränser vi

borde ha efter ett krig. Vi skall ha fördrag över våra gränsförhållanden och våra försvars-
förhållanden. Det är strandremsan uppe i norr och vidare söderut. Vi äro förtappade [?]
för detta. Vad kostar mest att nu utveckla kraft eller ställa sig i eländig svaghet för all
framtid framåt. 

De där 25 millionerna. Jag tror icke sådan kontraktsupgörelse skulle få större värde.
När man [är] inne på schackrande med penningar, förstör man nationskänslan på det. 

Vad skulle vi göra för att ha västra gränsen skyddad? Kan inkorporering äga rum?
Skall det vara delvis? Vilken del? Att kasta fram på framtiden olidliga förhållanden, som
bli mycket värre. Det är först försvarskrig, om någon berövar oss en försvarsställning,
som man intagit, och man söker behålla den. 

Brev från Amerika: Norrmännens systematiska propaganda för att nedsätta Sverige
har pågått i åratal. Hos medelklassen finnes starkt utpräglad rättskänsla. De andra frå-
gorna ha de icke förstått (flagg- och konsulatfrågan), det finnes blott en känsla, vad
Sverige är skyldigt. Flaggfrågan var icke opportun, säges det, men nästa gång skola vi
reagera, säges det. 

B o n d e : Det är brist på statsmän, som är Sveriges olycka, sade den sista [talaren]. Jag
vill icke tvista med honom om den saken. En och annan statsman finnes. Klingspor en.
Men Wachtmeister kan också tala om en annan [som] ”lyckligtvis icke tillhör riksda-
gen”. Tror icke han kan tagas på allvar. Förslaget om ömsesidigt traktatstvång: icke nå-
gon traktat utan Norges medgivande. Sedan till domstolen i Haag: 25 millioner. Jag
tror det är ytterst motbjudande. 

Hänskjuta frågan till folkomröstning. Delar Billings åsikt fullkomligt: det stämmer
icke med våra begrepp. Utgången är alldeles given. Man gör den först, då man vet, att
utgången är given. Vi vet ju alla på förhand, att den kommer att utfalla precis som de
maktägande vilja. De komma få ytterligare starkt stöd. 

Icke valda på mandatet upplösning, utan på förhandling. ”Ingen riksdagsman är vald
på mandat.” Ingen riksdagsman finnes, som anser sig vara bunden av programmet. 

Stortinget och regering äro revolutionärer, därför borde icke underhandla. Man skall
icke ingå i underhandlingar med nuvarande regeringen, utan finna sig i faktum; därför
att unionen uppriven, anses riksakten vara förverkad. Vänta till dess regelbundna förhål-
landen i Norge. Först när den nya konstitutionen blir antagen, bör man förhandla om
villkoren för avveckling. Dessa villkor äro icke av beskaffenhet att på dem skall vara
beroende om unionen skall upplösas eller icke. 
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Unionens betydelse och värde. Men när den icke kunnat bevaras, behöver man icke
tala därom. Personer, som aldrig förut varit unionsvänner, ha i dagarna blivit det. Jag
tror icke på en tvångsunion. Vi kommer åter till vad som yttrades vid remissdebatten:
unionen vilar på osanning: det står att det var frivilligt. 

Men jag undrar, mot ordföranden, om han har rätt i påståendena om unionens för-
historia. Att det var för den som Sverige uppoffrade sista krafterna och sina sista besitt-
ningar. Jag tror icke det var varken det ena eller andra. Jag tror det varit yttre tvång, som
förmådde Sverige uppoffra såväl Finland som sista besittning och tvingades till unionens
brant. Andra förhållanden inträdde med unionen genom kriget [eg. genom kriget med
unionen], och att vi erhöll Kielerfreden. För att tala om Kiel-freden: varken fredsartik-
lar eller traktater hava betydelse för historisk utveckling. Den går sin gång utan traktat.
Det var nog icke en union, som man ville ha det: det blev bero[ende] något på annat,
kanske icke enligt beräkning. 

Krig lyser igenom på olika håll. Mobilisering är bra nära krig. När man sätter luntan
till durken, är det bra nära. Jag tror största faran att störta sig i krig, slåss för vår ära, som
vi skulle formulera i villkor: villkor som vi icke kunna ena oss om. 

Skulle vi söka villkor för villkorens skull och uppoffra Sveriges ära och frihet för
sådana chimärer. Krig har välgörande verkan, sade en. Segraren har alltid gått lycklig
framtid till mötes. Kulturen har sedan uppblomstrat. Det kan vara sanning. Men kanske
den beror på fientlighet mot tomrum. Där tomrum finnes, söker någon att fylla det. En
nation, som blivit utmattad av krig, får av naturen själv kraft att återhämta styrkan. 

Vae victis! är en sanning. Ja, [om vi] vore vissa att såsom segrare utgå ur detta krig,
kunde ju för dem, som anse att ett krig kan medföra välsignelse, finnas någon ursäkt för
det. [M]en om man nu hyser en viss tvekan, huruvida vi verkligen skulle utgå såsom
segrare, skulle vi underkasta oss att vi bli besegrade och norska nationen få skörda
segerns frukter och bli åter lyckligt land, där kulturen på grund av krigets segrar går
framåt[?] 

Dess krigsstyrka är stark nog, men vilken styrka har icke Norge mot oss. De anse
nämligen att de kämpar för frihet och oberoende. Men vad kämpa vi för[?] För några
villkor, på sin höjd för den s.k. äran. Jag tror [att] den, som kämpar för landets frihet
och oberoende har en ovedersäglig styrka på sin sida, och där betyder icke några 1000
man mer eller mindre, några dagars övning mer eller mindre, (ty vi hörde, att krigsdug-
ligheten uppskattades i dagars övning). Jag har den tanken, att de olika dagarnas övning
i krig som detta betyder bra litet. Där betyder den hos nationen inneboende kraften
och viljan att försvara sitt land mer än något annat. 

Vi skulle gå [mot] okända faror, om [det] vore anfallskrig.
Ja, om herrarna studerar historien litet, torde icke finna att något anfallskrig varit

börjat. Alla krig [har] varit försvarskrig på ena eller andra sättet. 1788 var anfallskrig.
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Norge har angripit oss, sade man. Vad anfallskrig och försvarskrig är, det tror jag fåfängt
att tvista om: varje krig blir alltid ett försvarskrig. 

Jag tror vi böra noga besinna vikten och betydelsen av vårt värn att vi icke genom
förhastade beslut i ena eller andra riktningen, (uppenbart börja krig för unionens skull,
vore en; men utskottet kan komma till beslut och uttalanden som kan medföra krig, ja
bara en sådan som mobilisering anser jag ytterligt vådligt i den riktningen): besinna att
vi söka värnet för Sveriges väl och lycka i framtiden. 

Om vi läte unionen upplösas, underkasta oss oberäkneliga utgifter för framtiden,
men i samma andetag säger han: vi anslå 100 millioner genast för att för framtiden slippa
utbetala några millioner mera för Sveriges försvar. 

Icke villkor för villkorens skull av ringa eller större betydelse, utan att nu finna oss i,
vad som skett, förklara riksakten upphävd och åt regeringen uppdraga att med blivande
laglig regering i Norge överenskomma om avveckling av unionella förhållandena. 

B l o m b e r g : 1) Tanken på omröstning i Norge. Den tanken tror jag icke bör uppta-
gas. 

Man kan komma fästa uppmärksamhet vid vikten och betydelsen av att saken ges ett
nytt storting. Det är i detta fall Norge som skall göra framställning. Den framställningen
kan göras av nuvarande stortinget, om det anser sig berättigat mot sitt land, sitt folk, att
göra dylik framställning. – Bonde sade: unionen var rättsligt bruten. Det fordras besyn-
nerlig uppfattning av rätten. Unionen är bruten på rättsvidrigt sätt. Förr än rättsliga for-
mer finnas, kan andra parten icke yttra sig om det. Riksakten kan icke ensidigt hävas av
någondera parten, äro alla ense om i Norge. Ett ensidigt åtgörande har ingen betydelse.
Vi måste avvakta en förklaring från Norge, om vi önska unionen upplöst. Jag skall svara:
vi äro villiga. 

[Bonde t]ror att det var efter kriget i Tyskland och efter Kielfreden, som Sverige kom
att få unionen. Innan [Sverige] gick till kriget i Tyskland hade det betingat sig att vinna
Norge. [Sverige] gjorde en ny kraftansträngning för att vinna Norge. Grundtanken var
att vinna trygghet gentemot den fara som en lång landgräns hade åsamkat Sverige.
Släppa vi unionen, måste vi tänka oss för att vi förlora den trygghet, som vi då vunnit. 

Man talar icke om Svenska tronen [?], utan om att hjälpa Norge, bereda lugn åt
Sverige, icke göra svårighet, icke krångla, icke lägga hinder i vägen för all utveckling i
frihet. Mycket gärna för mig men förutsättningen är att vi skall alltid beakta vad som för
egen välgång är av vikt och nödvändigt. Vårt intresse är n:r 1). 

Vi skulle förlora våra trumf, som vi ha på hand, om vi skulle erkänna? Vilka trumf?
Jag känner blott riksaktens bestämmelser om föreningen! Norges storting går icke in på
att framställa mera! Varför icke? Är det kränkande för Norge att begära det, då vi säga,
att vi icke fordra annat än som är oundgängligen nödvändigt för oss. Det är att säga: be
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vackert! Nej, det är en ärlig framställning. Man är icke löst från kontraktet, därför att
man rivit sönder sitt exemplar av det. Icke ens det har skett.

Vi skulle ursäkta dem. Gör detsamma: vi skall [ha en] uppgörelse i ordnade former,
som bliva tillfredsställande. Vi måste stå tillrätta även inför främmande makter. Vi äro
bundna av novembertraktaten: måsta tala med dem. Fråga dem, bestämma, vilka grund-
tankar man måste uppställa. Då Sverige och Norge underkasta sig den bestämmelsen,
kan vardera staten göra det också. Sedan behövs icke skiljedom, då garantier i former
[?]. Novembertraktaten förutsättes för varje annan förhandling. 

B i l l i n g : Om politiken 1814 gör detsamma. Vad nu skall göras, kan icke dikteras av
det. Bonde tycktes med en viss överlägsenhet som kom [den] ena med ett, den andra
med ett annat villkor: tycktes vara bevis att talet om villkor var ett tal, som icke kunde
leda till något. Han hade bort känna att motivet till villkor har icke varit därför att vi
lagt vikt vid villkoren, utan därför att allesamman ha det programmet, vi vilja icke ha
krig, om det är någon möjlighet att undvika, men att vi känna att vårt svenska folk be-
höver upprättelse i någon form. Det tycker vårt svenska folk att vi behöva: sedan må
formen vara vilken som helst, därpå mindre vikt. 

Man trevar efter något. Bonde tror icke detta, säger han, han behöver icke upprät-
telse. Men han kunde icke komma ifrån den känslan: ingen svensk man kan komma
från den känslan. Ett bevis därför gavs på ett eklatant sätt, då han sade: riksakten är för-
verkad. Med blivande laglig regering i Norge ingå förhandling, det var detsamma, som
han yrkade under debatten i fredags. Jag finner i detta hans yrkande också ett uttalande
att han också anser att någon upprättelse bör ges. Dels finner jag i ordet ”förverkad”
och dels i ”laglig regering” i Norge. Icke förhandling förrän laglig regering tillkommit.

B o n d e : Jag vill visst icke här ingå i någon historisk diskussion och har aldrig någon-
sin velat spela mästare på historiens område, allraminst skulle jag i professors närvaro
våga kränka deras [oläsligt ord som börjar med br och slutar med tt]. Men vill icke åter-
gå till saken. Men jag fäste mig vid att unionen såsom union var det, som vi uppoffrat
våra sista tillgångar [för]: det var en strävan, som Gustaf III sökte, jag vågar bara tala om
det, vill icke spela mästare.

Icke till historiska, här faktiska förhållanden. En liten utflykt. Inkorporering tror jag
skulle vara ytterst obehaglig: erinrar om Finland, huru Finlands alla strävanden utgick
på att lyckas slita sig från Sverige: vi veta från Gustaf III:s tid. Jag skall icke riskera bli
kuggad än en gång. 

Jag vidhåller mitt yrkande: det är riktigt antecknat. Jag sade uttryckligen, att däruti
fanns upprättelse: jag erkänner rätta tanke föregången [?]. Icke lämpligt underhandla
med revolutionsregering; men sedan vi förklarat riksakten förverkad. 
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I samma ögonblick vi förklara riksakten upphävd, tillkommer Norge att skaffa laglig
styrelse.

4/7

W a l l d é n : 1) Här hava under föregående dagar talats åtskilligt om olika hedersbe-
grepp och hederslagar och om den kränkning, som tillfogats oss. Men för mig står all-
deles klart, att en djup och allvarlig kränkning har blivit tillfogad det svenska folkets
rättsmedvetande, i sin aktning och vördnad av lag och rätt och helgden av försvurna av-
tal. Den känsla, som härigenom alstrats, kräver ovillkorligen någon upprättelse. Det är
vår plikt att söka, om möjligt, bereda en sådan. 

3) Då unionen upplöses, inträder i politiskt avseende en sämre ställning, och man kan
därför vara berättigad att vilja söka villkor, varigenom Sveriges ställning kunde få någon
ersättning. Man måste här, vid sitt bifall, fästa villkor. Vilka skulle de vara? De böra be-
reda upprättelse, tillgodose trygghet och säkerhet och icke innefatta någon förödmju-
kelse för det norska folket, att man på förhand vet, att de icke skulle bifallas. Åtskilliga
sådana föreslagna: jag har sökt pröva dem så gott jag förmått: kommit till den uppfatt-
ningen, att bland dessa jag fäste mig företrädesvis vid den tanken, som ligger till grund
för Wieselgrens motion, tillämpad på annat sätt, på så sätt, som Afzelius antydde: 

1) Sverige skall giva sitt bifall till unionens upplösande under förutsättning att norska
folket genom ett för detta ändamål enkom valt storting förklara sig för sin del besluta
unionens upplösning.

Det skulle icke praktiskt vara av någon betydelse. Jag undrar det. Det, som kränkt
svenska män, är icke att unionsbandet blir upplöst, ty unionen har varit löst för länge
sedan, utan det är att Norge har ensidigt utan den ringaste hänsyn till vår medbestäm-
manderätt förklarat att unionen är upphävd. Accepterar Norge detta, skulle ett streck
strykas över detta: Norge skulle erkänna att Sveriges bifall till unionens upphävande er-
fordras. Detta vore endast en formalitet, säger man. Men i internationella förhållanden
finnes formaliteter, som äro realiteter. Tror fordran från Sveriges sida icke är tom ford-
ran. Detta bör tagas under allvarligt övervägande. 

2) Villkoren för Sveriges trygghet: Novembertraktaten bör klareras i sådan riktning,
som angivits av ordföranden. Vidare neutrala zonen, såvida den utredning vi vänta på
visar att den är nyttig för Sverige och kan genomföras. Lappfrågan, en lag, som gör
svenska undersåtar rätta och bästa. Järnväg vid Narvik obehindrad trafik på densamma
för den svenska exporten. Till dessa villkor vill jag inskränka mig: intet av beskaffenhet
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att icke kunna accepteras av Norge. Mycket beror på formuleringar. Kan hända då ett
och annat måste falla eller utbytas. 

S ä v e : Med anledning av villkoren: det om novembertraktaten har förkastats av en fö-
regående. Det förefaller mig vara tämligen betänklig beskaffenhet. Märkvärdigt att nu
kommit fram, då man under sista årtionden så totalt ringaktat dess bestämmelser, att
svenska utrikesministrar – jag tänker på Lagerheim i andra kammaren – länge ville göra
den alldeles betydelselös. ”Må den vila i fred”, sa han i II. Jag har nu haft en helt annan
uppfattning om dess bindande kraft och fördel för oss. 

De makter som sign. den, sign. den på grund av politiska förhållanden rådande 1855.
Den kom till stånd, föranledd på grund av Oscar I initiativ. Ett av honom känt behov
att en medverkan av västmakterna skydda Finnmarken i norr, vartill han hade anledning
på grund av förhandlingarna 1851–1852 i Stockholm med anledning av lappfrågan och
Varanger, då ryssarna yrkade plats vid Varangerfjord att få under vintern uppsätta fiske-
bodar. 

Krimkriget kom upp på grund av en annan fråga. Situationen 1851–1852 var mycket
farlig. (Handling 1902 i D. Nyheter). Oscar I kände faran, inledde förhandlingarna. 

Det skulle vara stort intresse att få refererat av dessa förhandlingar, som icke kunna
publiceras på grund av tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Det ansågs att det var
inledning till offensivtraktat, och så betraktades den även av ryska regeringen. 

De synpunkter, som voro gällande då för svensk-norska regeringen och västmak-
terna, åsyftade då offensiva åtgärder, så kom dock freden. Gäller nu samma intressen för
oss? Det ligger något förödmjukande för oss i, att vi icke skulle kunna skydda våra
intressen själva. Vad man nu begär är hjälp, har sina anledningar. Nu upplöses unionen.
Skall man nu begära detta ytterligare stöd. Vore vi berättigade till att fordra så hade i vår
hand att kunna bestämma såsom godkännande för upplösningen skall upprepa sina för-
bindelser. Detta kan icke göras till villkor. Icke kunna vi fordra en sådan förbindelse av
västmakterna. Det vore önskvärt, om vi fick något sådant. Huru kommer det att ta sig
ut? Vår ställning bleve ömtålig ställning med Ryssland och det trätgiriga Norge. Par-
terna där måste sätta upp konfliktfrågorna med Sverige. Skall vi begära stöd av främ-
mande makter mot Norge? Skall vi tillkännagiva vår hjälplöshet, fordra förbindelse att
de skall hjälpa oss försvara våra gränser i norr? Men känslan revolterar något däremot. 

Förhållandena bör klaras, men att ställa saken i detta samband synes mig icke fullt
korrekt. Vi kunna, såvitt jag vet, svårligen framställa såsom ett villkor. 

Ett par villkor blev nämnda mot vilka jag revolterar: 
1) Skiljedomstolen, [d]et binder händerna på Sverige, men icke på Norge, som sätter
sig över alla fördrag och paragrafer. Sverige är en hederlig stat. Vi skulle binda våra hän-
der gentemot Norge. 
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2) Zonen: begär svenska riksdagen, att norrmännen skall riva ned dessa gränsfästningar,
vilkas betydelse jag icke [har] klart för mig – kanske icke mer än fågelskrämmor – det
kan ha sina sidor. Det skulle binda oss också, att icke befästa vår gräns i väster. Vi bygga
upp skansarna vid Eda och Morast och Frösö.

Jag faller då tillbaka på Wieselgrens motion: vi behöva en upprättelse i rättens namn. Vi
förhandla icke med detta, men äro beredda till förhandling med storting och regering,
som bär laglighetens märke, och det kan det på sätt och vis få efter nya val. Eller om det
dröjde för länge, falla in på frågan om folkomröstning. Billing stödde sig på den: preju-
dikat etc. etc. Har vi icke dylika plebiscit vid våra val! Ligger icke i programmet ett im-
perativt mandat. Vi måste förresten även taga hänsyn till övriga Europa. De övriga
nationerna vilja helst ha aktiv aktion. Då vill man visa övriga världen att vi fått någon
satisfaction. De begripa en dylik allmän folkomröstning. 

Resultatet är givet, säger man. Ja, icke blir det enigt. En minoritets farhågor kan
undertryckas ibland. Det finnes ett starkt högerparti ännu, som icke våga[r] träda fram,
men som beklagar de sorgliga förhållandena där borta. 

Stämningen i Norge är exalterad. Huru gick 1814? Erinra sig herrarna dessa gri-
pande intryck vid veto [?] valet? Dovre står ännu: enighet och trofasthet var borta,
övermodet och skränet var borta.

Då man icke uppställer något, som norrmännen måste säga nej till, då bör detta fast-
hållas. Det är ideell natur. Det ger och sprider över vårt handlingssätt ett sken av något
liberalt, storartat, vackert.

H j ä r n e : Lika djupt som någon annan, känner jag [den] skymf och skada, som
Sverige lidit och lider fortfarande. [M]en här sitta vi i ansvarsfulla överläggningar, som
skola utmynna i ännu ansvarsfullare beslut. Därför kallblodighet. Vad som kan och bör
göras just nu och i denna stund? 

Det är mångt och mycket, som tilltalar mig i ordf. och Åkerhielms åskådningssätt.
Sverige har obestridligen rätt f.n. att näpsa den rättskränkning, som Norge begått, även
med vapenmakt. Det är Sveriges obestridliga rätt, det är icke anfallskrig, utan försvars-
krig för vår rätt och för unionen. Unionen kan efter mil[itär] exekution ombildas till
bättre skick än vad förut haft. 

Jag har alls inga betänkligheter mot någon tvångsunion i och för sig. Jag tror det vore
lyckligt icke blott för Sverige, utan i längden för Norge, ifall unionen blev återupprättad
i fastare form och med vapenmakt. Tvångsunionen många gånger lycklig för många
släkten efter dem. 

Men det beror på huru den genomför[e]s, under vilka förhållanden. Lycklig för Eng-
land och Skottland, lycklig för Förenta Staterna, för Tyska riket. I vårt fall, särskilt för
närvarande, är en tvångsunion icke genomförbar. 
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Föredrag om våra militära krafter till lands och sjöss har övertygat mig om att våra
krafter icke är tillräckliga för upprättande för närvarande. Det är möjligt, att vi skulle
kunna besegra Norge, men jag anser omöjligt att med någon politisk framgång kunna
behärska och organisera ett med vapenmakt kuvat Norge. Däremot talar också, att
Sverige icke kan bjuda Norge sådana fördelar, som kan för Norge uppväga skadan och
skammen från norsk synpunkt. Åtskilliga av andra makter ha kunnat göra sådant: givit
delaktighet i stora politiska välden. Jag tror icke det skadar vår prestige och vårt anse-
ende i utlandet, ty det vore väl märkvärdigt om främmande makter skulle ställa på oss
sådana anspråk som icke kunde fullt realiseras av England under boerkriget. Efter detta
krig, torde makterna icke anse att skadat vår prestige. Eftersom f.n. en tvångsunion icke
kan genomföras, må detta alternativ lämnas ur räkningen. Utgå från nuvarande situa-
tion. 

Eftersom icke kunna nå det större målet, måste vi nöja oss med att uppställa ett annat
och mindre mål, och det beror på våra medel. Det är en större framgång, om vi lyckas
genomföra ett mindre politiskt mål utan användande av våld, denna politik skulle häv-
das av fast och målmedveten regering, men då så icke är förhållandet, få vi fundera var
för sig. 

Först och främst icke alls komma ifråga att vi skall med en elegant geste kasta unio-
nen ifrån oss och lita på att därigenom skall vinna norrmännens förtroende. Det vore
mycket bekvämt åtaga sig enkelt sätt: det vore lika med Gladstone vid Majuba. På detta
sätt kan vi icke åstadkomma någon vänskap och samdräkt. Norrmännen kommer att
tolka det icke såsom vi vilja, utom såsom svaghet, och gå vi till oss själva, måste vi
bekänna, att innerst inne är motivet för denna ridderlighet en känsla av trötthet och
svaghet. De blir därefter ännu övermodigare. 

Och vad som är ännu värre, det är att det kommer att tolkas precis på samma sätt på
utlandet, där vi ha att bevara eller förlora anseendet, trots vad världspressen säger och
diplomaterna kan säga. 

Det kommer icke blott bli nedsättande för vår ära (i utländska utlåtelser har jag tyckt
mig märka mycket stark anstrykning av förakt) utan det är ock i högsta grad farligt för
oss för framtiden, om de få sådan uppfattning. Ty när vi släpper taget gentemot Norge,
en så svag granne, f.n. förbundsbroder, som brutit mot vår solklara rätt, då är tydligt att
starkare makter kommer att uppmuntras, att först och främst skjuta våra intressen åt
sidan både vid reglerandet av förhållandet till Norge, och att förgripa sig på våra intres-
sen. Det är farligt för Sveriges intressen, som våra ridderliga friherrar uppskattat. 

Att de utländska makterna fatta en icke fördelaktig tanke om oss, kommer sig natur-
ligtvis därav, att vår regering har blott och bart inskränkt sig till att protestera och ingen-
ting verkligt gjort, och dessutom alldeles opåkallat, att all vapenmakt skall vara utesluten
från krisens lösning. Sådana där protester mot rättskränkning skattas i internationella
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politiken ytterst ringa, de väcka åtlöje hos statsmännen, och skada den, som protesterar
utan att ha makt bakom sig. (Påven protesterar). Regeringen borde ha låtit sin protest
åtföljas av ögonblicklig mobilisering: det betyder icke alls, att vi skulle skridit till fient-
ligheter. [E]n mobilisering är icke en anfallsåtgärd. Det är en förberedande åtgärd. 

En mobilisering skulle ha varit en åtgärd i defensiv-syfte. Men däremot har reger-
ingen lämnat därhän huruvida vapenmakt skulle användas eller icke. Regeringen kunde
ha förklarat, att den hänsköte frågan om vapenmakt till riksdagen, ock kanske också, att
den hoppades att icke vapenmakt skulle behöva användas. Det hade varit tillräckligt
enligt min tanke. Och regeringen borde åtminstone ha antytt det alternativet, att
Sverige kunde släppa unionen, men Sverige behövde hålla på starka garantier. 

Intet sådant hänt. [R]egeringen har handlöst kastat unionen från sig. 
Hade regeringen följt en annan politik, tror jag icke makterna skulle enträget påtru-

gat oss sina råd (till formlig kapitulation). Dessa råd äro ekon av svenska regeringens
egna diplomatiska förklaringar. 

Frågans ställning har blivit ytterligare försvårad genom regeringens utrikespolitik.
Tror dock icke alldeles ohjälpligt, om vi gripa oss an på kraftigt vis. De utländska mak-
terna äro icke illasinnade mot oss, icke sinnade att hindra självständigt och aktivt upp-
trädande. Vidare söndrade av motsatta intressen (Tyskland och England). 

Sverige kan gå sin egen väg, om vi vill det. Naturligtvis kommer erkännande av
Norge förr eller senare, men detta erkännande är, om det sker i otid, skadligt för
Sverige, bör därför undvikas i det längsta. 

Det kommer att ske mycket snart, om vi stå blott och bart passivt, om vi inskränka
oss att protestera. Kommer riksdagen att protestera är allt förlorat. Men uppträda vi
aktivt, vilket icke behöver betyda att vi tvärt eller i sista hand skall tillgripa vapenmakt,
förebygga vi Norges erkännande, så länge vi hålla på att handla på något sätt inom rim-
lig tid. 

Om någon främmande makt erkänner Norge mot vår vilja, medan vi förehava åtgär-
der, innebär det intervention av denna makt mot Sverige; den är icke neutral, utan
uppträder mot Sverige. Därigenom riskerar den framkalla konflikt med annan som har
motsatt intresse. Nu är spänningen så stark, att så länge vi gå aktivt fram, springer ingen
stormakt oss i förväg. 

Så snart som möjligt komma ur passiviteten: frågan kan icke behandlas såsom vanlig
utskottsfråga efter våra riksdagsvanor. Vi ha icke tid att sitta och förena oss: det vore
spela bort alla chanser. 

Denna aktion skall icke brådstörtas eller förhastas, ty blott vi gå över till att handla
kan vi ha någorlunda tid på oss. Vidare på huru den skall vara beskaffad. 

Men blott och bart formell upprättelse av vår ära genom något sånär laglig hemstäl-
lan om unionens upplösning är för mig av mycket ringa värde. Den är för Sverige lik-
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giltig, huruvida laglig ordning återupprättas i separerat Norge. Vi skall inte hjälpa
Norge till att få lag och ordning. Det är värst för Norge, ifall de börja sitt nya statsliv
med revolution. 

De utländska makterna kan omöjligen ha minsta intresse för sådan formfråga i våra
dagar. Vi kommer icke att stärka vår ställning genom att hålla på formell upprättelse. Ett
lindrigt hån framskymta[r] i depescherna, då det är fråga om formsak. Icke bry oss om
detta, jag har icke mot det, om norrmännen bjuda den, men icke sätta till särskild kraft
på det. 

Vi skola hävda verkliga, reella intressen både i sätt och sak, och därmed hävda vi
tillika vår ära. 

Då blir frågan huru vi ska bära oss åt?

1) Mobilisering. [O]ch om den företages öppet, då kan vi helt enkelt anföra de norska
rustningarna såsom tillräcklig åtgärd. Det är alldeles icke någon förbindelse till att ingri-
pa med vapenmakt, men det är nödvändigt för att vi skall kunna värja oss mot norskt
event. anfall. Vidare nödvändigt för att visa att vi vilja något och orka något. Den kan
vara nödvändig även med hänsyn till annat än Norge. Hela Europa stor svår kris. Värl-
den har icke upplevat sådan kris sedan Napoleons dagar. Det kan allt möjligt hända:
komma upproriskt ryskt pansarfartyg från Kronstadt till en svensk hamn. Därigenom
förebygga vi krig med Norge och för övrigt [sic!]. Den kommer att stödja vår uppgö-
relse med Norge. Den kräver i alla fall tid för att den skall kunna hinna verka i sådant
syfte. Först sedan trupperna komma på benen, stärks vår försvarskraft. Vi skall ha tid på
oss1. 

Det kostar penningar, men sådana penningar äro väl använda. De komma att före-
bygga krig. Norrmännen ha verkligen börjat [ett] slags mobilisering. Har mindre till-
gångar än vi. De taga förr slut. Ju längre vi håller oss på benen, dess förr avtaga norska
tillgångarna. I samma mån vår försvarskraft växer, minskas deras styrka. Vi måste vinna
tid för att detta skall verka. 

2) Vi måste komma i något slags beröring med norrmännen: detta utan att brådska med
dess definitiva uppgörande. Icke ringaste nödvändigt att vi nu till alla delar fixera vad vi
vilja uppnå; ännu mindre att vi offentligen tillkännagiva vad vi vilja uppnå. Tror icke
klokt att börja aktionen med att fastställa ultimatum. 

Kan icke vara med om Kungl. Maj:ts proposition. Regeringen vill inleda förhand-
lingar. Stortinget vill att Sverige skall inleda förhandlingar. Därigenom skulle stortinget
i förväg erkännas såsom laglig myndighet å Norges vägnar. 

1Ordföljd i stenogrammet: ”oss på”.
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Det är icke värdigt att inbjuda upprorsmännen till någon förhandling. Regeringen
bemyndigas att genom delegerade som regeringen utnämner antingen utom eller inom
utskottet ifrån Norge mottaga de förslag, som riksdagen väntar från norsk sida angående
garantier för rikenas intressen och säkerhet i händelse av Sveriges samtycke till unionens
upplösning. Stortinget vill, att önskningen skall komma från Sverige. 

Vi säga icke från vilken myndighet i Norge. Vi befinna [oss] ju i krigstillstånd, fram-
kallat av inbördeskrig. De som komma att förhandla äro icke sändebud utan parlamen-
tärer. 

Om Norge icke skulle bry sig om att själv taga första steget till att skicka delegerade
eller om förhandlingarna skulle brista, kan vi efteråt uppträda på annat sätt och formu-
lera våra villkor: men vi böra försöka detta först. Kunna taga tid på oss att vänta och se
vilket intryck det gör i Norge och utomlands. 

Jag skulle önska att utskottet i sin motivering till en sådan [förhandling?] i det mest
otvetydiga och skarpa ordalag protesterar emot norska unionsbrottet, som skall karakte-
riseras för vad det är. 

Vidare bör utskottet i densamma omnämna vissa punkter och önskemål, som man
fäster vikt vid. Men dessas omnämnande bör vara allmänt hållet att man icke bestämt
fixerar Sveriges definitiva ståndpunkt och fordringar: annars1 finnes icke något för-
handla om. 

Man lämnar oavgjort, huruvida vi vilja förhandla med någon bestämd norsk myn-
dighet. Omständigheterna få giva för handen huruvida vi skulle erkänna detta eller ett
annat. Jag fäster värde vid det sista endast om det starkare kan förplikta norska folket.
Regeringen borde taga ett par delegerade inom utskottet, om den utser delegerade.
Dessa förhandlingar skall bedrivas på det sättet att ingenting skriftligt skall förrän i sista
stund ges norrmännen i hand. 

Vad skall man förhandla om med dessa norskar? Man skulle försöka komma överens
med norrmännen om att de skall framställa ett förslag om garantier till Sverige. Kon-
ceptet kan förses med påteckning såsom gillad av svenska regeringen, men sedan skall
det gå ut såsom anbud från norska stortinget. Detta förslag skall sedan ligga till grund
för svenska riksdagens och regeringens beslut. Formen får icke vara någon traktat eller
annat avtal med de här upprorsmännen. Det skulle skada våra intressen vid uppgörelsen;
men jag tror vore lyckat få norrmännen på åtskilliga eftergifter, om det kunde framstäl-
las såsom förslag från norsk sida, som antogs från Sveriges.

Nu kommer jag till villkoren. Åtskilliga av regeringens punkter äro av större intresse
för Norge än för Sverige. Sjöfartsförhållanden och internationella konventioner: det är
av intresse för Norge, icke för oss. De kunna stå över till efter erkännandet. Grisbådarna

1Det står ”annat”.
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och gemenskapen i diplomatien. Men jag har ingenting emot att dessa punkter tagas
med i förhandlingarna, emedan det skulle kunna lätta uppgörelsen från norsk sida. Från
svensk synpunkt äro de viktigaste de av politisk och militär art. 

Jag lägger största vikten på frågan om neutrala zonen: jag menar därmed icke blott
slopande av de nya, utan även nya skansarna vid de gamla fästningarna; Kongsvinger
och Fredriksten. De äro [icke] farliga för Sverige nu, men kommer bli det längre fram.
Man kan tänka sig mycket lätt att Norge inlåter sig med främmande makt och denna
främmande makt försträcker Norge penningar; varmed dessa fästningar utvidgas, kom-
pletteras, skapas anfallsbasis mot Sverige. För att underlätta för Norge dessa fästningars
slopning, ömsesidig förpliktelse att vi icke befästa vår gräns på visst område. Icke någon
särskild nytta för oss att befästa vår västgräns. Den förpliktelsen uppvägs av vårt intresse
att de norska komma bort. För att underlätta för Norge att gå in på något, så skulle jag
vilja att man uppmuntrade Norge att förlägga sina befästningar och kanoner till annat
håll, till gränsen mot Ryssland, Narvik etc. etc. Därigenom vändes Norges politik till
annat håll: det skulle visa uppriktighet i Sveriges strävan att få bort dessa befästningar. 

Norges erkännande från svensk sida bör icke följa, förrän dessa fästningar verkligen
blivit slopade. Det anser jag vida att föredraga att det skall slopa än förpliktelse: det
skulle sedan kunna bli krigsanledning för oss. 

Vidare skulle andra punkter göras beroende för Norge av detta villkor: något bör
fordras med hänsyn till novembertraktaten, men jag kan icke vara med om Blomberg.
Det går icke an för oss att direkt vädja till traktaten, taga i anspråk Frankrike och Eng-
lands intressen, ty det skulle betyda en inbjudning till främmande intervention, som är
mycket farligt. Med hänsyn skulle vi kunna gå Norge till mötes, så att vi förpliktiga oss
att ingendera makten får avträda något av sitt område eller ge rättighet [däri], utan det
andras samtycke. Detta kanske främmande makter vill vara med [om]; ... 

Jag har icke emot att bjuda Norge en skiljedomstraktat i mest generella form. Ty på
det viset skulle vi kunna reda från oss allt möjligt gräl för framtiden: vi finge process,
sysselsätta sig med något annat: Norge kunde då lättare gå in på slopa fästningarna; de
finge fullständig garanti. Men jag gör denna traktat absolut beroende av att Norge går in
på gränsfästningarnas slopning, annars icke någon traktat i någon form. 

Trafiken på Narviksbanan: frågan är viktig. Bör behandlas såsom underordnad
fråga[n] om fästningarna. Samtrafiken kunde förplikta [?] med någon slags uppgörelse
varigenom Narvik skulle kunna neutraliseras: komma till ställning i Sverige i krigstid,
såsom portugisiska hamnarna voro till [Ö]stafrika: vi skulle få ha fria transporter över
Narvik i händelse av krig. Det skulle ligga i Norges intresse, att om Narvik fick sådan
betydelse, det befästas. Jag skulle icke ha emot, om Sverige bidroge till detta. 

Men om förhandlingarna skulle stranda eller Norge vägra att förhandla, då står
utskottet och riksdagen öppet att formulera sina fordringar. Men även då skall man icke
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genast formulera dessa fordringar såsom ultimatum. Man skall formulera dem så, att
man dels kan själv medgiva prutning och tillägg. Ty om vi tillkännagiva våra fordringar,
skall avbida, vilken verkan gör i Norge. En utländsk makt kan trycka på. 

Men sedan kommit längre, kan vara fråga om vad som bör uppställas! Då överväga
noga, huruvida dessa punkter skall framställas såsom ultimatum; och huruvida detta bör
genomdrivas med vapenmakt, men detta på först långt senare stadium böra vi överlägga
om den saken … 

Så fort som möjligt komma ur passiviteten; övergå till någon aktion vilket först ske
genom mobilisering. Vidare böra våra syften för denna aktion rättas efter våra maktme-
del och de utsikter, som komma att yppa sig på vår sida. Icke böra genast uppställa ulti-
matum, icke något villkor såsom ultimativt, förrän vi uttömt alla möjligheter att enas
[om] vad vi vill. Det är större ära och framgång, om vi lyckas vinna vad vi vill utan att
anlita de skarpaste medlen. 

D a n i e l  P e r s s o n : Uti denna i vårt statsskick så djupt ingripande fråga torde till-
komma en var av oss att så gott vi förstå yttra vår mening, ty endast därigenom kan
sammanjämkning bli möjlig. Ännu därtill icke ljusa utsikter. Den sista talaren hade en
massa detaljer, men samtliga voro givna av så mycken [?]

Alla synes vara eniga därom, att Norge begått brott mot sina grundlagar, [oläsbart
ord, börjar med k] författning, sin kung och sitt f.d. broderland Sverige. Alla eniga
därom, att det allas vår plikt mot oss själva, mot vårt fosterland, mot samtid och efter-
värld att söka göra vårt bästa för att på lyckligt sätt lösa frågan, så att vår ära, så vitt möj-
ligt är, blir bevarad och att samtliga nationer må finna att Sverige är både högsinnad och
kristlig nation. Om historiens vittnesbörd skall vara enda ledstjärnan då böra vi så fort
som möjligt gripa till kriget. Jag kan därför förstå de herrar som i talet om krig och
maktmedel mest däruti tycka sig höra svenska ord och eko från fosterländska bröst.
Palmstierna frågade: skulle vi tåla sådan skymf? Jag delar också den uppfattningen att det
är mycket svårt för oss att tåla denna skymf, men jag är övertygad om att allas vår
mening att icke vill tillfogas större skymf. Ty vi kunna uppställa villkor, som vi veta, att
norrmännen icke gå in på: vi måste då vara beredda på antingen en ny skymf eller, hade
jag så när sagt, vad värre är, ett krig. Ty huru detta krig skulle sluta, därom kan ingen av
oss döma. 

Billing sade, att om vi skulle anställa folkomröstning om maktmedel, skulle bli stor
majoritet för den meningen. Jag hyser motsatt uppfattning om [det står ”om”; skall det
vara ”mot”?] biskopen, men det länder honom till heder, att, oaktat han har den upp-
fattningen, ville han icke förorda krig, så vitt jag kunde förstå. Billing berörde den allra-
högsta auktoritet, men kunde icke anföra ett enda ord till stöd för maktåtgärd, så biskop
han är. 
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Förslag till frågans lösning.

1) Referendum i norska folket: norrmännen ha på eget initiativ vidtagit tillräckligt
många lagkränkningar, så att vi behöva icke uppmana dem att vidtaga ytterligare åtgär-
der, som sakna legalt stöd. Om de icke skulle vilja vidtaga en dylik – vars resultat är gi-
vet – [v]ad skulle vi då göra. Vi ha då krig igen: den första ville vi genast mobilisera
naturligtvis. 

Sådana omröstningar vidtagits i andra stater. Ja, men det är bra stor skillnad: i
Schweiz är i grundlagen föreskrivet, att sådana folkomröstningar skola ske två gånger
om året. I andra länder dylika för förtroendevotum. 

2) Vänta till nya val i laga ordning: nuvarande stortinget icke valt på programmet upp-
lösning, men förhandling. Men jag anser att en representantförsamling har oinskränkt
fullmakt från valmännen, visserligen icke att begå lagbrott, men få ut till nya val bleve
blott uppskovspolitik. Under tiden tror jag för min del att de främmande makterna ha
erkänt Norge såsom självständig stat. Vi står där med skammen igen.

3) Giva regeringen uppdrag underhandla, när stortinget det begär. Blomberg såsom
rättslärd ville se frågan ur mera rättslig synpunkt: de skulle gå mera laglig väg. Men vad
bleve det annat än att vi skulle bereda norrmännen tillfälle att försöka avtvätta sitt brott,
ge dem anvisning på, huru de skulle ge laglig form åt olagligt beslut. Den vägen kan jag
icke finna vara lycklig. Hela världen skulle se, att det beslutet var dock icke så illa. Det
är icke svenska riksdagens uppgift att avtvå den skammen. Man kan invända att vi enligt
Kungl. Maj:t P.M. förslag godkänna, också erkänna. Men det beror på formen: vi kun-
na säga, att vi icke önska stå i något unionsförhållande till ett folk, som så trampar lag
och rätt under fötterna. Det bör icke stå så brutalt, men något dylikt. 

4) Villkoren: Gränsfästningarna och neutral zon. Jag är försvarsvän på samma gång som
fredsvän. Jag undrar om klokt förslag, att vi skulle fordra att norrmännen skulle slopa,
men jag tror situationen blir sådan att det blir av vikt för oss, att om vi släppa unionen,
att befästa denna gräns. De kan väl icke rivas, om vi skulle lova att icke befästa. Jag tror
icke det vore önskvärt att det villkoret intogs. Jag tror andra saker i P.M. äro viktiga
nog. 

Om jag också icke är vidare förtjust i Kungl. Maj:ts prop., över det förslag, som där
innefattas, vilken icke är så intetsägande, så är det dock en lyckligaste lösningen. Man
kan säga att det är makt, vi ska ställa upp härar ...

Jag tror för min del att såsom situationen är, fordras mycket mera kraft och mod och
allt, att så kunna övervinna sig själv och behärska sig och begå en handling, som kan
föra vårt fädernesland i oberäkneliga faror. Jag är fullt övertygad därom, att samtid och
eftervärld skall giva vittnesbörd, att vi handlat såsom högsinnat folk. Jag vet, att om man
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skall rätta sig efter historiens vittnesbörd förut, men jag tror vi skulle för framtiden med
ovansklig ära gå att skriva ett nytt blad i vår historia, där en sådan sak kan lösas utan stri-
der. Det andra kanske förde oss till en brant, där varken ära eller fosterland vore kvar. 

Vi skola handla med lugn, oaktat situationen är så allvarsam. Alltså närmast ena oss
om Kungl. Maj:ts förslag. 

V i c e  [Pehr Pehrson i Törneryd]: Det gagnar icke att klaga över de förhållanden, som
så länge gjort sig gällande, fört oss därtill, att vi stå där vi nu stå. Icke heller nämnes
mycket om det förflutna, men man icke alldeles så underligt, om man helt och hållet
icke kan lämna ur räkningen vid detta tillfälle att enligt vad både de ena och de andra,
mångt och mycket tyder på, så ligger icke felet här endast på ena sidan, utan till en del
även på andra sidan, på vår. 

Här vädjas till historien och historiens lärdomar, och gå vi till unionens historia, att
tillfälle har givits mer än en gång att kunna komma tillrätta med Norge, men det har
varje gång från vår sida försummats. Jag kan icke annat än säga detta, emedan jag fått
den livliga övertygelsen, när jag läst igenom ena dokumentet efter det andra, och denna
övertygelse har styrkts hos mig vid genomläsandet av dokument som åtfölja Kungl.
Maj:ts prop. 

Å andra sidan kan det ju vara sant, att det är omöjligt för en svensk uppfatta och stor-
sint förstå, att så litet eller dels ingen anledning norrmännen haft till att klaga, att det
ändå varit förhållandet, att ett ständigt missmod och missnöje ägt rum hos dem. Aldrig
har det upphört. Det ger anledning göra sig spörsmålet: vad kan anledningen vara till
detta missnöje, som började redan vid unionens ingående, och har aldrig kunnat stillas,
har fortfarit hela tiden, och värst visserligen på senaste tiden, som ju var att vänta allt
mer och mer som det närmade sig slutet. Största anledningen ligger nog i den grundlag,
som Norge fick 1814. Däri ligger frö till missnöje, och därför har detta missnöje haft sin
största och ständiga näring i deras grundlag, och den har de ansett skulle gälla vid alla
andra tillfällen än nu, då de själva bröt den. Men gentemot Sverige ha de ständigt åbe-
ropat den: då skulle den gälla framför allt annat, men de ha förbehållit sig själv, när pas-
sade dem, då ville de vara berättigade och andra skulle anse att de vore berättigade att
bryta dessa bestämmelser. 

Jag har alltid tyckt att det var en dålig förening. Den högre statskonsten har alltid
varit för mig obegriplig. Den som gjort sig gällande 1814 begriper jag minst av allt.
Den har varit obegriplig hela mitt liv. Det kunde icke bli annat än en katastrof, även när
man har att göra med folk så sinnat, som norska folket här. 

Jag skall icke heller klaga över det förhållandet att en del av vår svenska nation har
ständigt ansett vara sin plikt att i första rummet ställa sig på Norges sida. Den omstän-
digheten, att så många svenskar gjort detta i tal och skrift, har naturligtvis stärkt norr-
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männen i sin uppfattning att skulle mycket väl gå an att göra allt vad de vilja gentemot
unionen och Sverige. Huru möjligt annat, när de vunnit terräng ena gången efter andra
inom Sveriges område och Sveriges folk. Nej, jag klagar icke över detta, vill hänföra
mig till faktiska och reella förhållanden. 

Förslag, som framkommit. 

Några förbigår jag såsom icke tänkbara att realisera. 

1) Att försöka uppehålla hittillsvarande unionen genom maktmedel anser jag [icke] på
något sätt böra tillrådas. Även om vi skulle kunna besegra Norge – något som jag icke
förstår bedöma – kan jag icke därför tro på, att vi genom att ha besegrat Norge skulle
kunna behålla Norge. Det är icke så ofantligt stor skillnad i folkmängd, så att vi kunna
vid alla tillfällen och under alla eventualiteter anse oss kunna hålla Norge kvar i tvångs-
unionen. Större länder ha, där proportionen mellan folkmängd är mera till fördel för
större landet, har dock haft svårigheter. England med Irland: 

Vad nytta skulle det föra med sig i realiteten[? J]ag tror icke att skulle uppstå någon
lycka för varken den ena eller andra genom sådant tillvägagångssätt från Sveriges sida.
Lämnar det såsom otillämpligt. 

2) Om vi icke vilja annat än på fredlig väg göra upp, skall det vara Norges folk, som
skall vara med om underhandlingar, som föras angående uppgörelsen. [D]et skall för-
handlas icke blott om uppgörelsens villkor, utan även om själva upplösningen skall ske. 

Vad skulle man ha att vinna genom att vädja till folkomröstning eller genom val till
utomordentligt storting? Man skulle vinna tid, men för övrigt kan vi vara övertygade,
att vare sig [det] skulle bli offentlig folkomröstning, eller folkomröstning genom nya val
till särskilt storting, så kommer nog de valen att gå i den riktningen, att nya stortinget
blir precis detsamma, som nuvarande. Folkomröstning skulle utfalla på samma sätt.
Upphovsmännen skulle vara angelägna att få alla att rösta för [en] sådan mening. Såsom
yrkespolitiker skulle de icke sky några medel, även de näst[an] olovliga. 

3) Ställa sig passiv, låta Norge självt smaka på svårigheterna. Avslå Kungl. Maj:ts förslag,
icke ge något annat istället. Men enligt uttalanden från åtskilliga håll, särskilt utlandet, är
detta icke tillrådligt därför, att om tidsutdräkten blir för lång, vinner Norge erkännande
på ett eller annat håll. Har Norge vunnit erkännande blott av en enda, kommer nog
andra makter sluta sig till, och så inträder den dag: vi behöva icke ert medgivande för
unionens upplösning. Icke kan vi ställa till så, det kan vi omöjligt göra. Framför allt
dem, som tala om nationaläran. De[t] vore den mest förnedrande ställning vi kunde
komma i, tycker jag. 
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4) Två återstå att tala om: alla uttalanden voro olika. Det ena är det, som först framställ-
des av Bonde: uppsägning först, underhandling sedan. 

Ja, det är karlavulet folk, har jag fått ett slag ger jag slag igen, det är svensk manér.
Kanske tilltalar mig ganska mycket, om än jag icke vågar tillstå det. Men har man sagt
till norrmännen: på det sätt ni betett er, ni ha brutit tro, ed, egen grundlag, alla löften ni
givit. Gå därför till skogs med er, vi vilja icke ha med er att göra, vi säger upp riksakten;
återstå sedan sättet på vilket de mellanhavanden skola uppgöras som stå kvar. 

Då skall friherre Bonde och alla dem vara beredda på att i samma ögonblick det
beslutet är fattat, ha mobilisering färdig ty bakom det står mobilisering, annars är det
icke värt något. Men då är det billigt [?] förslag. På vad sätt skall Bonde sedan kunna
underhandla, med någon kraft och hopp om framgång, om han först kastat vapnen ifrån
sig, vilket han gjort när han uppsagt riksakten och icke har något maktmedel bakom.
Det anser jag vara absolut omöjligt. Vill man gå på den bogen, skall man vara beredd
samtidigt mobilisera. 

5) Underhandling med Norge om unionens upplösning, samtidigt som vi underhandla
om villkoren för avveckling. Det behöver icke det förslaget innefatta några mobilise-
ringsåtgärder, ehuru väl jag mer tycker mig finna, att även det förslaget fordrar någon
kraft bakom sig. Men det är dock så att därmed har man icke på förhand från vår sida
gjort någonting för unionens upplösning, utan vi stå åtminstone kvar från vår sida rent
på den gamla unionens grund, och vi skulle därför icke behöva rusta oss fortare än att vi
finge se, vad som framginge av de förda handlingarna. Jag undrar om icke detta senare
tillvägagångssätt är det, som tilltalar vårt svenska folk i allmänhet mest. 

Det är sant, att hela svenska folket har blivit förargat till det yttersta över norska fol-
kets beteende gentemot oss, och det går icke längre att åberopa sig på de lägre eller
mindre bemedlade klasserna, och säga, att icke samma känsla gör sig gällande hos dem,
som hos övriga landet. Ty så är förhållandet. Den som lever bland denna befolkning
större delen av året är i tillfälle till iakttagelser. Jag har icke hört någon från det hållet,
som har gillat vad Norges politici ha ställt fram gentemot Sverige, utan istället fått den
ena gången efter den andra spörsmål: vad tror ni om detta. Det går väl till sist därhän,
att vi måste försvara oss mot Norge! 

Men det är så, att vi som ha större ansvar och böra förstå denna fråga bättre, böra
tänka på annat sätt, mångsidigast etc. och då undrar jag på, om icke skulle vara så, att
sista förslaget skulle mest tillfredsställa vårt svenska folk. 

Men jag har också nämnt, att förslaget innehåller utom underhandling om upplös-
ning samtidigt underhandling om villkoren därför. 

Villkoren: Icke några, som äro orimliga. Icke ett enda villkor, som Norge icke måste gå
in på. Ty skulle motsatsen inträffa, vore det en förödmjukelse för oss, större än någon
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annan tänkbar. Men jag måste då, om något av följande villkor kan anses vara av annan
art än att Norge kan och bör och kommer att gå in på det. 

1) Vi få ordnade riksgränsförhållanden. Jag lär väl aldrig kunna bedöma, huruvida det är
nödvändigt för Sveriges framtida försvar med byggande av gränsfästningar mot Norge.
Skulle man gå ut från den förutsättningen, som Daniel Persson gjorde, och jag undrar
icke på han framhöll den synpunkten, att förhållandena kan efter unionsupplösningen
bliva sådana i Norge, att just genom Norges tillskyndelse vi skulle behöva ett eller annat
fäste mot gränsen, och försvarsanordning på annat sätt också mot gränsen, så menade
han att vi icke skulle fordra gränsfästningar. Men ställa vi upp villkoret på det sättet, att
man fordrar neutral zon (Sverige lovar icke heller på sin sida), bör Norge icke kunna
neka, så vitt det icke har för avsikt i framtiden anfalla Sverige. 

Huru storsinnade de än äro, och till vilken ytterlig politik de än gå, kan man icke
förutsätta detta än om det skulle därtill bli uppmanat från annat håll, från Ryssland, men
då hjälper ingenting, om så olycklig vore, då är det ju omöjligt för oss att försvara oss,
fastän naturligtvis om den dagen komme, vi gjorde vad vi kunde, det faller av sig självt. 

Vad man menar med egentlig gränsfästning. Icke Fredriksten, som ju har annan upp-
gift än endast försvar mot Sverige. 

2) Norge lovar icke avträda land till någon annan stat. Det står i deras grundlag, de ha
de förklarat själva, att de icke vilja göra. 

3) Lappfrågans ordnande. Deras existens är omöjliggjord, om de icke få flytta vissa tider
på året. 

4) Trafiken på Ofotenbanan. Det går bättre, om vi göra det nu. 

5) Bohuslänbanan. [L]öfte från statsrådsbänken om frågans realiserande.

6) Även andra saker få icke vid detta tillfälle glömmas, om man skall underhandla om
villkoren på samma gång som man underhandlar om upplösningen, men de äro av
mindre vikt. Jag skall icke upptaga tiden med dem. 

När det gäller åstadkomma ett gott beslut, gott även i det avseendet att bli så enigt som
möjligt, kan det vara fråga om, att den ene likasom den andra kan få göra någon efter-
gift. Men för tillfället anser jag, att jag ingenting har att jämka på, om man skall gå Nor-
ge tillmötes med att räcka dem en hand för unionens upplösning, ty dessa villkor äro till
Norges fördel lika mycket som till Sveriges. 

Säger man till sist, att det är för stor undfallenhetspolitik, så kan näppeligen någon
läsa kungens trontal [annorlunda] än att han avsagt sig norska kronan. När man vidare
tänker på vad som från vår sida utgått till utlandets regeringar, kan man icke få någon
annan uppfattning än Sverige är berett avstå från unionen. Vad har man med allt föregå-
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ende att göra? Det är så mycket undangjort, än att försöka göra det bästa möjliga av vad
som är kvar att göra: på den grunden är mitt förslag nu byggt. 

L i n d b l a d : Enligt mitt förmenande tvingas man anse unionens upplösning såsom
fullbordat faktum. Redan det gör, att man icke kan återföra den till vad den varit eller
ombilda den. Jag överensstämmer med sista talaren, att när vi gå till frågans behandling,
det är så mycket givet på hand för Kungl. Maj:t, att det näppeligen för representationen
blir någon lätt uppgift att få en solidare och för Sverige mera tillfredsställande lösning på
konflikten. 

Ense med honom, att frågan bör bedömas med största kallblodighet. Ty läge och
krafter äro sådana, att vi måste överväga dem noga, men jag undrar, då han nedsumme-
rar såsom positivt, om han skulle kommit till sådant resultat som skulle varit acceptabelt
om norrmännen ingått på vårt anbud om förhandling. De borde då utgått från möjlig-
heten av ny union, men kanske resulterat i unionsupplösning såsom sista skede; då
erkänner jag hans villkor hade varit på sin plats och kanske också kan fylla Sveriges krav
i den vägen. 

Men vi kan icke förneka att vårt land i sakens nuvarande skede är tillfredsställt med
en sådan alltför blek och blodfattig uppgörelse, som tar hänsyn till den folkmening, som
gjort sig gällande. Anse ett accepterande av upplösningen såsom fullbordat faktum ha vi
icke rätt till för vårt eget land, det vore icke klokt mot Norge. 

Icke rätt för någon. Stämning bland de djupa lederna är så pass upprörd att icke riks-
dagen värdigt lämna saken så utan beaktande. Jag tvivlar på de skulle förstå att man så
frankt ger sin oförmåga tillkänna. Icke böjd läsa upp adresser och dylikt, men händel-
serna gjorde att just igår fick jag ett kortbrev från en danneman i vår valkrets. 

”Sverige kan komma i ännu värre knipa, om ej norrmännen nu kuvas. Därför slå till,
ehuru jag har min son, som tillhör första uppbådet. För min del är jag vän av freden på
skandinaviska halvön; anser nödvändigt allt göres för fredens bevarande, men jag tror att
i närvarande stund får man icke tänka på krig, handla så att vårt folk har känning av att
något dock är gjort, om det blott icke kanske blir annat än protest, men dock kraftig
protest mot Norge!”

Jag vill icke säga, att jag vill gå så långt som Hjärne, yrka mobilisering nu. Jag tror
icke det skall behövas, men jag tror vi måste ställa oss på laglig grund, se till godo de
krav, som kan med rätta göras gentemot norska stortingets revolutionära tilltag. 

Förslag ha varit referendum. [V]i skall inte befatta oss med, huru det skall ge sin folk-
mening tillkänna. Det får de hitta på själva. 

Men vi kunna säga som så, att när både riksakt och grundlag äro av grundlagsnatur,
skall vi icke medgiva, att så viktig ändring skall tagas utan något som helst av de av
grundlagen uppställda villkor. 
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Man vill genom omgärdande av grundlagarna med garantier skydda sig mot över-
ilade beslut. 

Svenska riksdagen skall fordra, om dessa 6 röster icke har större [antal] anhängare i
landet. Jag tvivlar icke på vad utslaget blir, men jag tror Sverige på den vägen kan få
någon upprättelse. 

Men få nog stämma ned våra pretentioner, men rätt att fordra att lag skall respekteras,
och att vi få se huru de stilla i landet skall uppfatta saken. Vi få därmed moralisk upprät-
telse; vi få icke lämna kravet på rätt och rättfärdighet åsido. 

Men därmed förlora vi tid[?] Jag ser icke någon som helst fara, att Sverige förlorar
tid. Det värsta som kan inträffa är att upplösningen blir erkänd. Jag tvivlar på att dessa
makter ha så brått, ty dels är det nog så att de äro avundsjuka och dels måste de respek-
tera krav från Sverige, när de ligga inom tillbörliga gränser. Även om [det kommer] ett
erkännande, ser jag icke fara uti det. 

Alltså icke på det lättvindiga sätt, som K.M. eller de Geer begärt. Icke tror ni, att
detta sättet skulle uppfattas av norrmännen. Den är icke så subtil, att de skulle förstå det
skälet, att man skulle godkänna det utan vidare. Jag hör omdömen utifrån i tysk familj:
de tror att Norge har rätt. Varför det? För att framställs i pressen på det viset. 

Vidare har det tilltalat dem, att norrmännen äro så dugliga; det gör intryck på dem.
Det medför all högaktning. Tror ni, att om vi vända andra kinden till, att det kommer
tolkas såsom ridderlighet. [D]et kommer tolkas antingen så att vi erkänna att vi haft
orätt, och vidare såsom bevis på svaghet. Det är mot detta och denna oriktiga uppfatt-
ning, som svenska folkopinionen vänder sig. Vi får icke resonera bort den här, och bara
tänka på eventuellt som kan inträffa: de kunna bli värre än en gång. 

Det vore oklokt mot Norge [med tanke på] framtida förhandlingar att icke göra
verkliga protester. Ty vi må väl icke inbilla oss, att våra uppgörelser med Norge äro
avslutade för tid och evighet. Sedan kommer en mängd krav. Främmande makter kan
komma att finnas villiga söka att göra oss förtret. Ha vi utan verksamma protester blott
accepterat vad Norge förelagt oss, framför allt gått ut från att vi icke vilja strid, huru kan
gå till förhandling med Norge utan att veta det, att vad Norge än uppställer, kommer
Sverige icke bjuda makt bakom ordet. Det har det icke gjort i en sådan sak, där det
gällde unionens upplösning i brutalaste former. Jag tror Bonde sett saken ganska reellt.
Men [med] ett sådant krav få vi vara beredda på tragisk konflikt, men jag ser den så
avlägsnad och avlägsen: då skulle vara rent vansinne hos norrmännen, att tro sig
skickade till japansk mission, så långt tror jag icke deras vansinne gått. 

Men kunna vi med det att vi icke uppställa dåliga orimliga krav endast protestera och
fordra att det skall ha laglig behandling i Norge, så tror jag att den tidsvinsten, som man
gör, är icke att förakta. Icke har man skada av den. Ty jag tror föga på makternas god-
kännande; jag tror blott vi skörda frukter som äro nyttiga. Även i den sak att vinna tid
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ser jag möjlighet att stämningen i vårt eget land skulle på tidsfristen kunna dämpas. Det
skulle minska krigsutsikterna. Det är för att representationen icke skall få bakläxa, som
jag förordar uppskovet. De andra villkoren äro småsaker. Uppställa dem i förväg måste
de. Icke först släppa riksakten, sedan underhandla såsom självständig stat. Vi ha sett
Grisbådarna. Jag varnar mot en sådan uppfattning. 

H e n r i c s o n : Har alltid tänkt mig att unionen var nära nog en livsfråga för båda fol-
ken. Har länge levat i den förhoppningen att norska folket skulle få en sådan uppfatt-
ning, men har blivit besviken. Är ingen möjlighet att återknyta bandet. Att återföra det
med vapenmakt tror jag icke skulle lyckas. Kunde icke under några förhållanden med-
föra lycka. 

Sidner sa: vi mäktade icke uppehålla blockad. Säve trodde vi skulle kunna under-
kuva. Men jag undrar om han tog i betraktande den olika entusiasmen. Ett sådant krig,
har man sagt, vore icke anfallskrig, endast försvarskrig, men huru man skulle bemöda
sig om proklamera en sådan mening, skulle saken alltid hos svenska folket tolkas såsom
anfallskrig. ”Ni måtte väl ändå tukta norrmännen”, sade man utom dessa murar. Vill ni
ha krig? Nej. ”Vi vill ha blockad.” Det visar, hur mycket de tänka utom. 

Men andra sagt också: vad ni gör, ställ icke till krig, det är övervägande meningen
hos dem, som uttala sig. Men ett säger jag. Att lösa den med blod, det vore det olyckli-
gaste. Man har sagt Sverige skall fordra något i den vägen, om icke annat hjälper. Ja, i
forna dagar skulle äran upprätthållas med blodutgjutelse. Tror icke för tidigt om annan
åsikt gjorde sig gällande. Tror icke uppskov vore lyckligt: om främmande makter
erkände Norge, bleve det en förödmjukelse för oss att behöva i sista hand göra det. I
huvudsak kan jag ansluta mig till Tamm, vilket i huvudsak sammanfaller med friherre
Bondes yrkande, till vilket jag slöt mig. Men jag inlägger icke den meningen i friherre
Bondes yttrande, som [vice?] ordföranden gjort. 

C a r l  P e r s s o n : [Icke] någon gång så svårt begära ordet som just nu, men kan icke
erinra mig, att man fått det på så gynnsamma villkor. Att jag dröjt så länge, har gjort
mig mer och mer förvirrad, icke mer och mer klar.

När jag läst igenom K.M:ts proposition och denna pinohistoria, faller mig i tankarna,
att jag knappast sett sådan motsägelse, som finnes i densamma. Att den, som skapade
unionen, kunde tåla så mycket svagheter och icke gjort något vidare; sedan har fortgått.
När nu K.M. behagade förklara i sammansatt statsråd: gå utöver själva … Denna är i
sanning ... läsa. Det var 5/2 i år. Sedan när statsrådet tagit detta steg, då säger kungen:
”om ... närvarande?”

Sedan ännu skarpare i trontalet. 
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Det är motsägelse. Jag kan icke finna annat än skarpaste motsägelse. Unionen enda
som kunde bevara båda rikena. Den skall icke återställas har man sagt förut: alla säga så
här, utom Lindman. 

När man icke vill återföra den, så skall man ställa villkor, som äro lika betryggande
och ännu bättre. Huru kan herrarna få fatt i sådana villkor?

När då första frågan vill svara, att man icke vill återföra unionen kriga för den, eller få
försvara, då kan jag icke vara med om mobilisering för samma saker, nämligen att bibe-
hålla det enda, som man ville stridt för så mycket att behålla det enda som kan behållas,
vår trygghet och fred. När man känner sig lyckligare att den är bruten, skall man känna
sig upprätthålla nationaläran, som blivit kränkt, genom att hävda den igen.

Huru länge håller hjälteära sig, så länge vapnen segra. Men sedan ha vi endast det ena
eländet efter det andra: jag kan undra om svenska äran tillfredsställd även då: jag tror
icke precis det. I våra fäders tid var bara utskrivning. Men huruvida det var med entusi-
asm det gick, var något, som jag lämnar osagt. En och annan fältherre vann hjälteära,
men huru gick med stora allmänheten, är tu tal om det. 

Hjärne: sagt, att vi icke kunna försvara oss: huru skall man uppställa några villkor,
om man icke kan försvara sig. Hade regeringen vidtagit mobilisering och icke gjort sig
bråttom alls, jag undrar, om den blivit omtyckt mera än nu. I landet känner man sig
kränkt och bitter: vad säga de: ”vi skall klå norrmännen”: Men talar man om att så
många få ge sig ut, tystnar hotet om stryk. Men krigshotet tystnar, om man tänker på
följderna. 

En mobilisering under brådaste tid vet var och en vad det vill säga. Vi veta, vad det
kostar: sedan skall man icke göra sig brått. Det skulle skapa krig och endräkt. Om bon-
den icke får behålla drängen eller sonen eller häst eller skörden är mogen, det är icke
samma då, som icke många att förneka med: vad som är kvar, får kanske exekutivt utta-
gas. Man är ledsen att kungen är kränkt. 

Kan kungen själv bära denna skymf, undras mig, om folket icke kan vara med
därom. Men när herrarna talar om att ett av villkoren är rasera fästningar; varför icke få
framställa yrkandet, att de skulle icke få ha mer än så och så stor armé. När vi ha så stark
armé att vi våga angripa dem; varför icke sätta fram det. När Norge blir fritt och själv-
ständigt uppställer sig många frågor att lösa. Man får behandla dem såsom självständig
nation. 

Huru skall man kunna underhandla med dem, innan blivit självständig stat? När man
underhandla med dessa, som nu sitta, så måste skriva nya lagar. Då får man andra att
handla med. Det förefaller mig, att de Geer hade rätt, att det är första steget. Kungen
tänker icke släppa till någon av sina närmaste. Då ber jag få säga, i avseende på prinsen:
när jag ser kungen och andra furstar uttala sin glädje över att furstehuset blivit befryndat
med [det] och det kungahuset, skall icke det ha samma värde, att Sverige och Norge bli
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befryndade, som med England. Under denna tid, upplösningstiden, blir det icke så.
Men framtiden tänker jag på. 

Det skulle verka till att kungahusen bleve befryndade, det skulle ha välvilliga och väl-
signade verkningar, som då andra kungahus blev befryndade.

P e t e r s o n  i  P å b o d a : När man nödgas nu blott intaga någon ståndpunkt och
säga min mening i denna mer än vanligt viktiga fråga, så skall jag börja med att instäm-
ma i vad Henricson yttrade i att han ansett unionen såsom en för Sverige stor livsfråga.
Jag har gjort det därför att jag trott Sverige genom unionen har haft större utsikt för
självbestånd och självständighet. Det är svårt att jäva, att icke unionen har haft någon
del i den snart hundraåriga freden. Svårt räkna ut, i vilken mån den haft det, men svårt
räkna ut i vilken betydelse den haft det. 

Därför icke tilltalat mig uttrycken: vi kan vara av med unionen. Men vet, vilken
makt ett sådant ord har: det har upprepats, det har fått makt över sinnena. Jag tror det
haft inflytande på ett annat ord, som framförts i politiska kretsar och pressen: huru det
än må gå, aldrig tänka på makt. Jag tror dessa ha icke haft så lite inflytande på att vi stå i
den situation, som vi göra. Det har icke på mig gjort så gott intryck, att jag hört, att
unionen är av beskaffenhet att vålla så mycket skada i vårt inre liv, så ingen anledning att
hålla på den. 

När det gäller intaga ståndpunkt på den politik, som Sverige bör följa: jag kan icke
fullständigt se bort från det förhållandet att svenska folket verkligen känna sig kränkt
genom beslutet 7/6. Jag tror att den måste ha någon inverkan på den politik, som bör
följas. Men icke blott den synpunkten, utan även andra viktiga: Sveriges framtid, och
vad inflytande man kan tänka att den politiken kan ha på Sveriges framtid. Två vägar
angivna. 

1) Den ena vägen är den rena självuppgivelsens. Att godkänna vad som är gjort. Där-
med punkt. Jag måste kalla den politiken (de Geer och Lindhagen) självuppgivelsens:
kan icke hjälpa det. Jag är nära att kalla regeringens förslag detsamma, dock är det kan-
ske givet något åt det andra hållet, huru man vill tolka det. 

En del av de punkter, som vi fått här, anser jag vara av den beskaffenhet att de icke
ens inför stora frågan böra ens nämnas: det är mer eller mindre futtigheter. Skulle jag
välja mellan att ställa mig mellan Bondes ståndpunkt och den, att man innan man god-
känt, begära förhandla om åtskilligt mindre väsentligt (kontorsmöbler, Grisbåden) då
går jag obetingat till Bondes yrkande, ty där ligger någonting mera reellt, mera manligt
och värdigt i en sådan förklaring. 

2) Jag talar icke om den väg, som så gott som alla uppgivit: icke resonera, utan mar-
schera: det synes som alla övergivit den.
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3) Då skulle den andra vägen vara, att man uppställde vissa villkor, innan man godkände
upplösningen. Jag vill f.n. kort och gott ansluta mig till sådan väg. Villkoren måste upp-
ställas med viss försiktighet, men jag vill icke att de skola endast vara av ekonomisk na-
tur. [D]et är en fråga, som knappast hör hit, utan de böra vara av verklig politisk
innebörd och betydelse, och syfta åt det håll, åt unionen syftades, då den ingicks, och
som jag tror den uträttat: bereda trygghet åt Sverige. De skola gå i den riktningen. 

Vägen är icke klar ännu: (Bondes är klar: jag kan icke se, att där skulle förutsättas mobi-
lisering). Vice ordf:s villkor kan jag ansluta mig till, åtminstone de fleste. Frågan om
samtrafik och Bohuslänsbanan anser jag dock skäligen ordnade. Man uppställer villkor,
uppställer dem försiktigt, men att man också är beredd att hålla på dessa villkor. 

S t a a f [ f ]: Om man analysera[r] svenska folkets känsla med anledning av statskuppen,
tror jag man skall finna, att den huvudsakliga indignationen har vänt sig mot det sätt,
varpå norrmännen gått tillväga. Efter min tanke är detta så riktigt, att själva det huvud-
sakligen orätta ligger just i sättet efter min åsikt. Om det norska stortinget efter det
kungen vägrat sanktion, hade ingått med enhällig begäran till svenska statsmakten om
unionens upplösning i godo, så kunde svenska statsmakterna svarat ja, eller kanske sagt:
vi vilja ha flere stortingsbeslut, någon garanti, att det är Eder samlade vilja. [L]åt oss an-
taga att det har hänt, och då hade ju, om den omröstningen utfallit, hade löftet ju varit
givet; upplösning hade följt. Men antag att svenska statsmakten svarat nej: unionen in-
gången för evärderlig tid, vi medgiva icke dess brytande. Så oförnuftig jag tycker Nor-
ges hållning är, så stridande mot den, som jag tror, fruktbärande idén om
sammanslutning mellan folken, har jag icke kunnat uttala det skarpa ogillandet över
norska revolutionen som nu. Ty om de försökt i godo, och icke vunnit tillmötesgåen-
de, tvivlar jag på att man kan säga att avkomlingar av förfäderna, som under halvt tvång
för 90 år sedan gjorde en union, skulle varit bunden vid den. 

Det är för mig brutaliteten efter 90 års folkförbund, det är detta, som för mig utgör
huvudsaken i det upprörande från den norska sidan. Ur denna synpunkt kan jag fatta
och sentera, att det finns någonting riktigt i det svenska folkets behov efter upprättelse,
och att det finns någonting nedslående och för framtiden kanske farligt uti att detta
behov skulle helt och hållet åsidosättas, att den samlade nationella känsla, som har fått så
starkt uttryck skulle likasom helt och hållet kastas åsido. 

Men för min tankegång är det främmande och oförenligt att kunna tänka på ett
sådant som krig, vare sig direkt för unionens upprätthållande eller indirekt för upprätt-
hållande för vissa framställda villkor.Efter min tanke behöver man icke plågas för att ha
sådan uppfattning, utan skäl till stolthet för att tillhöra ett folk, vars kultur man anser
står för högt för att tillåta sådana medel i sådant fall. 
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Tror icke man behöver plågas för att ett av de skäl, varför man ryggar tillbaka för
detta skäl, är det att detta s.k. f.n. broderfolk likväl genom stamfrändskapen, förbindel-
serna, löftena, har fått en annan slags plats i svenskarnas sinnen, än andra folk, och att
det därför skulle kännas på ett annat sätt att stå öga mot öga med norrmännen än mot
annat folk. För mig äro dessa skäl helt och hållet avgörande i och för sig. Emellertid
böra vid någon debatt alla de synpunkter framföras, som äro av betydelse och som böra
i alla händelser övervägas. En sådan synpunkt är den, att man må överväga huruvida
möjligt att på lagligt sätt företaga sådant krig varom fråga är. 

Kungens rätt att förklara krig är ju vidsträckt. Men rätten till rekvisitioner är däremot
mycket begränsad. Det är nämligen så, att då denna rekvisitionsrätt erhöll sin nu slutligt
ordnade form i § 74, vidtogs den mycket viktiga inskränkningen: ”befarat eller börjat
angrepp.”

Nu är frågan huruvida krig mot Norge för att uppehålla uppställt ultimatum för vissa
[oläsligt ord, börjar med m, slutar med -era] uppställda fordringar, kan föras in. Nog
torde det finnas uttolkare, som under rådande krigisk stämning kan ge sådan tolkning,
men erfarenheten har visat att krigiska stämningar och de tiderna efterträdas av efter-
räkningar, och att dessa efterräkningar icke alltid finna samma uttolkare, som de, vilka
fanns vid den krigiska stämningen.

Slutligen är för mig klart, att krig är äventyr vars utgång icke kan beräknas. Efter de
faktiska och i det hela taget klara och objektiva upplysningar, som generalstabschefen
lämnat, och med vilka han svarat på åtskilliga frågor, gavs honom av en ledamot den
frågan, huruvida han ansåg, att vi skulle vinna segern. Härpå svarade han, något drö-
jande efter min uppfattning: ja, det anser jag, och det anser väl varje svensk officer; ett
uttryck, som för mina öron mera är som en fras än såsom ett svar. 

Orsaken till varför jag icke finner detta yttrande tillförlitligt, det är att samma man,
som fällt detta yttrande, han försäkrade redan 1892, att med den ==== 1 icke Norge.
Om det är möjligt att vi efter 92 skulle kunnat driva stormaktshär ur landet, då kan man
påstå, att det icke vore säkert eller ens övervägande sannolikt, att icke Norge skulle
kunna driva de svenska härarna ur sitt land. Detta är sådan motsägelse, att ettdera av
dessa påståenden icke kan vara överensstämmande med verkligheten.

Jag tror att det är ett farligt äventyr. Icke blott detta yttrande utan ock sammanställ-
ningen mellan olika stridskrafterna, dels av den i allmänhet gällande dels av militärer
ständigt bestyrkta regeln att den försvarande har i proportion långt större styrka än
anfallande, som jag drager denna slutsats. Således krigiska medel tror ur alla synpunkter
bör undvikas. 

Här har talats om vissa villkor:

1Clason har markerat utelämnat citat genom ovanstående tecken.
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1) helt nytt tillvägagående från Norges sida. Antingen folkomröstning eller nytt stor-
ting. Detta strider mot min uppfattning därutinnan, att det synes mig av högsta vikt, att
icke denna kris utdrages. Jag kan icke instämma med Cavalli: det gör ingenting att säga
nej. Jag kan icke förstå, huru man kan resonera på det sättet. Om anståndet upprätthål-
les, vad är det då för anstånd? Ha vi unionella förpliktelser fortfarande? Företa vi brott,
om vi icke träda till Norges hjälp? Eller skola vi tillkännagiva att vi icke anse oss bundna
på det sättet? 

Vidare tror jag själva ställningen i vårt umgänge till nationerna blir i högsta grad odräg-
lig. Att i längden Sverige skall äga en kung, som medan var man vet att han är avsatt,
skall kalla sig utåt för kung av Sverige och Norge, synes mig vara något föga tilltalande.
Jag tror uppkommer så besynnerliga och obehagliga företeelser av [under råd motsätt-
ning, dessa tre ord tillagda efteråt] utdraga detta tillstånd, att det bör så fort som möjligt
klareras. 

2) Att företräda möjligheten till klarering, tycker jag vissa saker tala till förmån för re-
geringens prop, särskilt lappfrågan och Narviksfrågan skulle ha gott att ordnas under
den slags påtryckning, som ligger i Norges önskan om erkännande. Åtskilliga av de
andra kunna ordnas lika väl efteråt. 

Vad beträffar de rent politiska avtalen, är jag mycket tveksam, om man borde i närva-
rande stund söka få dem till stånd. Det är detsamma, som att i mindre form göra om det
som gjordes 1814, d.v.s. försöka binda Norge såsom stat vid oss under pression av nå-
gonting. Icke kanske krig, som jag hoppas, men under en pression, som gör att icke
båda vid ingående av avtalet kommer att känna sig uteslutande handlat var och en i sitt
bästa intresse, då han gör detta. Det är en synpunkt som bör betänkas. 

Vad frågan om neutrala zonen och fästningarna angår, icke beredd yttra mig om,
innan vi fått utredningen. Vill dock fästa uppmärksamheten på en sak. Man måste tänka
på, att icke det går an att genom någon vår åtgärd vår kung blir på något sätt kompro-
metterad. Man måste då komma ihåg, att dessa gränsbefästningar äro tillkomna under
unionen, efter sanktion av unionens kung. Det vill synas, som om man får kanske vara
en smula försiktig på det att icke detta förhållande vid det, som vi nu göra. 

Jag kan vara med om regeringens prop.; och jag tror att i ett par fall anger den vissa
fördelar. Men jag erkänner att det är också något tilltalande av [i] de Geers och Bondes
förslag, och skulle jag kunna övertygas därom att icke finnas några p.m.[f.m.?] som gör
önsklig föregående förhandl. tycker jag de Geers i själva verket skulle vara att föredraga. 

Man kan säga: det blir icke någon som helst upprättelse. Efter min åsikt finnes icke
någon möjlighet till att från svenska folkets sida begära mer än en slags upprättelse. Vill
man förena den med sitt beslut, men icke som villkor, men som rent fristående erbju-
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dande, anser jag det skulle kunna vara möjligt. Billing yttrade, att det icke blott den
egna äran, det moraliska värdet det gäller, utan det är ock hans goda namn och rykte.
Det har, sade han, jag rätt att upprätthålla: det bör jag upprätthålla. 

Det sker i civiliserade länder genom att ställa saker under en dom. I förhållandet
nationerna emellan har man icke haft annat att tillgå än krig, såvida man icke föredrog
att vädja till skiljedom. I detta fall är otänkbart att i vanlig mening vädja till skiljedom,
ty man vill ju icke något reellt yrkande. Vill icke bibehålla unionen eller i någon form
upprätthålla bandet med Norge. Men det skulle likväl vara möjligt, på sidan om sitt
övriga beslut, säga: att Sveriges folk har känt sig av handlingen den 7/7 [sic!, skall vara
7/6] djupt kränkt, och det bör Norge, då detta land nu ämnar inträda såsom fullt suve-
rän och oberoende stat i nationernas led, själv visa, om det tilltror sig att kunna försvara
sitt handlingssätt, göra det inför en domstol av 5 ypperste män ibland folken. Till denna
domstol skulle Sverige endast och allenast framställa den frågan: är norska stortingets
handlingssätt 7/6 att utan all hänvändelse till svenska statsmakten egenvilligt bryta vår
union, förtjänt av de civiliserade nationernas ogillande. 

Detta skulle ha den effekt, att Norge antoge det, och i sådant fall antar jag vi skulle
ha det bästa hopp att vinna i detta antagande, eller därför att Norge avsloge det, och då
bleve det klart att det torts avsätta sin kung och torts bryta unionen, men icke torts att
sätta sig själva under en dom av folkets ypperste män. 

Detta skulle icke vara villkor, utan rent erbjudande, som gjordes och som efter min
tanke skulle inför den allmänna meningen framstå såsom frukt av vår riksdags höga civi-
lisation att vi på detta sätt och allenast på detta, sökte en upprättelse. Jag skulle kunna
vara med på det, jag skulle kunna unna oss en upprättelse och norrmännen en föröd-
mjukelse. Och det bleve detta. Men någon annan form kan komma att genom händel-
ser, som vi icke förutse, leda till krigisk konflikt, och den anser jag på allt sätt och med
alla medel böra undvikas. 

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Har icke ännu föranletts göra någon ändring. Kan icke
vara med om tvångsunion. Detta redan därför, att även om Sverige kan genomföra den,
tror jag vi saknar förmåga att kunna upprätthålla den. Med om unionens upplösning.
Detta beslut måste föregås av vissa villkor; villkoren först, sådana att de innefatta en
upprättelse för den rättskränkning vi lidit genom sättet, varpå Norge genomförde revo-
lutionen; vidare reell fördel för Sverige (på grund av Norges förändrade ställning till
oss). Vidare att vi kunna fordra, att de skola genomföras. Ur dessa synpunkter kan jag
icke vara med om en del här uppställda sätt att lösa frågor, som icke tillfredsställa dessa
fordringar. 

1) Wieselgrenska förslaget i form av referendum eller nytt storting kan jag icke finna
vara någon upprättelse för vårt rättsmedvetande, då utgången av en dylik omröstning är
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given. [Ä]r det upprättelse, att en ny församling skall bekräfta rättskränkningen mot
oss[?] Detsamma nytt storting. 

2) Bondes förslag, ehuru det enklaste, ger icke någon upprättelse åt oss. Om Norge sä-
ger nej, icke kan vi tvinga Norge med maktmedel till denna sak. 

3) Därför icke heller med om förslaget att Norge skulle begära unionens upplösning.
[I]cke kan vi med maktmedel tvinga Norge, om det vägrar sitt samtycke. [D]ärför icke
med om det, ehuru det vore upprättelse. 

4) Gränsfästningars borttagande. Om innebure reell fördel, en upprättelse. 

5) Lappfrågan.

6) Att jag icke annat än gärna kan vara med om Bohuslänsbanan är klart. 

De, som besluta det, måtte få göra angenämare erfarenhet om ordhållighet från norsk
sida, än den Kungl. Maj:ts kunde sägas fick göra av [?] ett det bestämdaste löfte av dåva-
rande norska regering. Bakom dessa villkor bör ställas makt, men kan icke finna makten
behöver betyda krig, ty jag delar vice ordf. uppfattning att de böra kunna från norsk
sida medgivas. Om det faktiska sättet att ordna frågan tycker jag ännu är för tidigt yttra
sig om. 

B o n d e : När kan vi få utredning angående zonen. 

O r d f : Neutrala zonen torde komma i morgon kanske. 
Mobiliseringskostnadsbelopp: jag har anmält saken. Vederbörande skulle taga frågan i

övervägande, men icke nu antaga att regeringen skulle gärna vilja [lämna] från sig dessa
uppgifter, som om de på ett eller annat sätt kunde komma ut till allmänhetens känne-
dom, eller till främmande länder eller kanske till sist skulle falla sig olägligt för våra för-
hållanden.

”Underhandlingar med norrmännen”: Vad som därvidlag hade förekommit, det har
vid ett tidigare sammanträde (19/6) meddelades åtskilliga av herrarna. Jag fick tillfälle
att höra på tåget upp (jag kom samma morgon). Två herrar (Vogt och Wedel-Jarlsberg)
hade inställt sig hos statsministern och förklarat, att därest Sverige skulle vilja ingå på
förhandlingar, så skulle Norge för sin del vara berett att i allo visa så mycket tillmötesgå-
ende därutinnan som de tänka förenligt med sin ställning. Någon underhandling kom
icke ifråga, någon framställning gjordes icke från svensk sida, men denna framställning
kom från Norge föranledde icke något uttalande vidare ifrån den svenska sidan. Någon-
ting vidare har icke i denna sak förekommit, och vederbörande tycks känna sig ganska
obehagligt berörda av, att det kunde finnas någon tanke på att vederbörande i frågans
närvarande läge skulle ha inlåtit sig på någon som helst underhandling. 
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Ingen underhandling förut, ingen underhandling efter uttalandet efter 19/6. Meddelan-
det är gjort av de två; ingenting vidare föranledt.

Noten till beskickningen kommer vi att få översatt: 

Neutrala zonen: (hemligt).

Fästningarnas beskaffenhet.

Slutomdömet1. ”En sammanfattning av det sagda torde giva vid handen att den norska
gränstbefästningen i och för sig icke utgör något hot mot Sverige. Att de genom att
trygga en farlig uppmarsch mot svenska gränsen, norsk på våra … där kan göra svenska
gränsbefästningar behövs… 
Minsta utsikten för svensk offensiv till sådan
I och för sådant krig känna till anskaffande av militär. Och därmed … icke fortfara”: 

T r a p p : Fästningar farliga för oss, kanske komme man för långt, ifall man skulle säga
åt Norge att befästa Narvik. Vi känna intet behov att befästa oss från [sic!] Ryssland, en
sådan önskan från svensk sida: vi göra det nödtvunget. Vi kunde icke tvinga Norge att
hålla dem besatta. 

B i l l i n g : Det torde ordf. kunna ha rätt att föreslå.

Å k e r h i e l m : Huru nära ligga de gränsen. Huru lång är skottvidden. Svinesund,
skjuta nog också över!

5/7

B e r g e n d a h l : Ordförandens inlägg gjorde ett livligt intryck, men känslorna få icke
bestämma riktlinjen.

Ansluter sig till vice ordförandens riktning såsom den klokaste. Konflikten bör icke
lösas med vapenmakt: för krig är det psykologiska ögonblicket redan förbi. Kungen är
förmäten avstå från norska kronan. De ha förklarat unionen icke värd det offer ett krig
skulle medföra. Kriga för en krona, som han vill avstå, eller för en union, som reger-
ingen eller flertalet i landet icke anser vara av det värde att uppoffringar böra göras.
Ingripande med vapenmakt skulle vara äventyr, ytterst farligt. Sveriges krigspolitiska
läge blir försämrat. [M]en jag anser att det skulle i högre grad försämras efter ett krig,
även om vi därur ginge såsom segrare: därefter bleve det att uppehålla så utmattande, att
icke andra kulturuppgifter kunde fyllas. Nationaläran har blivit kränkt: Svenska namnet

1Detta är en uppläsning som blott sporadiskt stenograferats.
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skymfat genom smädelser, som utgått från Norge, i Norge och till utlandet. Ser icke
möjlighet vinna reell upprättelse. Återinföra Norge på rättens område? Men därtill
fordras vapenmakt. Helt platoniskt protestera mot våldsåtgärderna leder till ny föröd-
mjukelse för Sverige. 

Att förklara att Sverige icke vill underhandla med lagbrytare tilltalar känslan, men
leder, tror jag, till samma resultat. Två vägar: förklara att unionen [är] förverkad, däref-
ter börja förhandling, [e]ller börja förhandlingar, därefter besluta unionens upplösning.
Jag vill det senaste alternativet: det blir någon grad av satisfaction, om vi genomdriva
villkor för unionens upplösning. Det är någon upprättelse. Det andra alternativet kom-
mer att anses såsom ren kapitulation, och är det onekligen. 

Villkoren äro av det värde att man bör använda det påtryckningsmedel, som kan fin-
nas, genom att själva unionsfrågan hållas svävande, till dess de äro godtagna. 

Tror då går att genomföra dessa villkor. Har varit vid gränsen. 6 år: har varit svårt att
få uppgörelse med Norge, om man icke har påtryckningsmedel. 

Förslag till beslut:

Riksdagen skulle med anledning till kungl. prop. efter att ha avgivit en ljungande pro-
test, som skulle höras från Skagerak till Limfjorden, förklara att då för Sveriges tillfreds-
ställande inom unionen icke kunnat träffas, riksdagen för sin del vill medgiva, att
underhandlingar upptagas för unionens upplösning, när norska stortinget därom gör
framställning och att riksdagen för sådant ändamål bemyndigar Kungl. Maj:t att utse
de[m], som från svensk [sida] föra dessa underhandlingar enligt en instruktion, som kan
vara dem given. 

Såsom föremål för dessa underhandlingar böra förekomma 
frågan om Norges bidrag till Cabinet- och konsulatkassorna,
frågan om gränsreglering vid Grisbådarna,
frågan om lapparnas flyttningsrätt
samt drivande av trafiken på mellanriksbanorna. 

Att därjämte bör fordras överenskommelse om neutral zon till den omfattning, som ef-
ter vidare undersökning kan finnas lämpligt, och vidare att Norge åtar sig alla de för-
pliktelser, som enligt nov.traktaten ålegat de förenade makterna. 

Jag anser icke att man bör överenskomma om skiljetraktat för kommande tvister. Jag
kan icke förstå att regeringen kunnat framställa sådant förslag, som måste innebära en
svaghet, [ett] erkännande från svensk sida. Nog har Sverige så mycken kraft att kunna
ordna mellanhavanden med Norge och själv bestämma, vilka tvistefrågor böra avgöras
enl. skiljedomstol. 
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Icke heller anse lämpligt att en fästning av norrmännen skall byggas vid Narvik: en
sådan fordran synes vara mycket ofruktbar. Innan förslag till sådan uppgörelse blir med
säkerhet träffad, skulle svenska riksdagen och stortinget däröver besluta, och riksdagen
därefter bestämma i frågan om unionens upplösning. 

Därigenom icke ultimatum från riksdagen, men skulle dessa kommissarier icke bli
överens, utan avgiva skiljaktiga förslag, då kan svenska riksdagen uppställa på mycket
bättre grund sitt ultimatum, som då bör genomföras med de medel, som svenska riksda-
gen då måste ställa till Kungl. Maj:ts förfogande. 

Dessa underhandlingar borde icke upptagas förrän efter nya val till stortinget.
Invändning gjorts, dock är jag icke fullt övertygad därom. Ty skall Sverige medverka till
unionens upplösning måste veta att det är norska folkets önskan utträda ur unionen och
att denna önskan icke beror på en stämning, som uppkommit på grund av förargelse
över strandade underhandlingar, och genom suggererande agitation. 

Jag kan icke se så långt uppskov: det skulle ju inkallas konstituerande församling i
Norge. 

Unionen skulle icke hållit allvarsamt prov. 

B i e s é r t : Uttalade sina åsikter om ett par detaljer i ett par villkor. 
Det klokaste riksdagen kunde göra tror jag vore att följa Kungl. Maj:ts anvisning. Jag

tror Carl Persson uttalade den verkliga stämningen i vidare kretsar i landskapen, att lite
var skulle önska kunna slå till, men ingen vill göra det för att det kostar för mycket. Tror
det är uttryck för verkliga stämningen i bygderna.

Sverige borde då, om det följer den vägen, begagna det tillfälle, som ges att söka
avvända de vådor och olägenheter, som utan tvivel i annat fall kunde komma av uni-
onsupplösningen. Jag tänkte i första hand på en skiljedomstraktat. Men skall den
komma till stånd, måste den vara ovillkorlig för alla tvister. Annars är jag övertygad om
att när det gäller, skulle norrmännen nog söka att slingra sig ifrån. 

Vidare om gränsfästningarna: Jag tror icke, att jag säger för mycket att jag uttalar en
efter gränsen allmänt rådande önskan att så måtte ske. Det är därför att gränsbefolk-
ningen måtte bli befriad åse under tystnad ett sådant riksspektakel, som begåtts på andra
sidan Kölen. Snart sagt dagligen visiter av personer, som komma in för att utforska allt
vad svenskarna ha för händer eller icke ha för händer. 

Transitotrafiken: Vi skulle icke ta upp annat än politiska, säger somliga. Andra sagt:
icke taga politiska, utan ekonomiska. Tror vore opportunt nu säkerställa trafiken (om
det blir något om detta, skall man fråga Biesért).

Flyttlapparna: där kanske något måste ordnas.
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H e d l u n d : Varför har icke generalstaben och marinstaben sagt detta förr? Här har
talats om unionsupplösningen i pressen och kamrarna. Ingen har tänkt på denna sak, på
dessa vådor, på de blivande offren.

Varför har icke dessa myndigheter i tid låtit framkomma för allmänheten en påvis-
ning av sakens andra sida [?] Det borde varit en plikt för dem. Om detta kommit fram
kraftigt på den tiden, hade talet om unionens upplösning dämpats för att kanske helt
och hållet upphöra. Då kanske vi i dag icke stått där vi nu stå. För min del har jag trott,
att de funnit ställningen förändrad under sista åren, även att vårt behov av unionen efter
1901 är annat och mindre än förut, kanske härordningen gett oss ökad styrka. Inre väg
genom Norrland gör försvaret oberoende av krigsfaror för norska landområdet och
hamnarna. Varför det icke sagt detta förut?

Neutrala zonen. Skall den inskränkas endast till Värmland? Bör den icke utsträckas
över hela landgränsen? Om Trondhjem tages av en fiende? Äro vi betjänta av neutral
zon där uppe[?] Vid Narvik: borde vi icke ha skans vid gränsen[?] Skall den begränsas
till Värmland: kan icke norrmännen nekas det där nere, på grund av tal om där uppe[?]

Generalstaben tycks ha lagt mindre vikt vid gränsfästningarnas slopande, än på stark
befästning av Narvik, under svensk kontroll. Då skulle väl Sverige vara skyldigt deltaga
i försvaret; äro vi icke då på väg till detta försvarsförbund, som vi icke ville vara med
om?

Man talar i utskottet och i landet med allt skäl om den kränkning som vi lidit. Så
snart en kränkning föreligger kräver rättskänslan att upprättelse skall komma. Men har
man lidit en kränkning bör man se den rakt i ansiktet, akta sig såväl att överskatta den
som underskatta den. 

Det finnes en viss skillnad om en part utan vidare bryter ett kontrakt, där den andra
har medbestämmanderätt, eller om från den förut kommit två särskilda gånger i olika
form att varsko om vad som förestår under vissa givna förhållanden, och på den andra
partens sida intet göres för att möta dem. 

Norrmännen har två gånger varskott oss. (25/4 första gången): uppgörelse av det
hela med unionsupplösning såsom alternativ på grund av frivillig överenskommelse.
[På] andra villkor kunde svenskarna då icke gå in. [M]en jag undrar om man bemärkt
betydelsen för framtiden av att svenska statsministern avvisar detta alternativ, såsom
gående utanför unionens ram. 

Man kan säga, att sedan bleve förutsättningarna andra. [D]å tänkte man sig unionen
skulle bestå; sedan böjda för att den skulle upplösas. Men jag undrar om vi ha rätt
komma från den slutsatsen, att svenska regeringen efter det svaret avböjt ingå i resone-
ment om upplösning. Jag kan icke neka till svenska regeringen kunde icke svara annat
än vad den svarade. Vår ståndpunkt är att icke göra oss meddelaktiga: detta var [oläsligt
ord, slutar på -ent]. 
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Det andra varsko [?] kom vid kungens sanktionsvägran: norska regeringen sade, att
det måste bli följden. Man svarade icke, uppfattade det som inre norsk fråga. Därige-
nom har kränkningen åtskilligt minskat, i jämförelse med vad den skulle varit, ifall detta
icke ägt rum. 

Jag undrar om man får utgå från förutsättningen att norrmännen sökt vinna sitt mål
på ett sätt, som i minsta möjliga mån skulle såra Sverige. De ha icke haft minsta intresse
att reta Sverige i onödan. De ha tänkt igenom alla möjligheter och eventualiteter, har
sagts: har man icke tänkt sig att de tänkt igenom även Staaf[f]s tanke om en begäran till
oss. Ha de icke ryggat tillbaka från den vägen, av anledning, att de riskerat inblandning:
saken hade icke varit fullgjord. Makterna skulle vetat, vad som hotat att inträffa, och
sökt motverka det. Man skall söka se även andra sidan, icke taga kränkningen starkare
än den behöver uppfattas vara. 

Borde icke villkoren först uppställas? Sedan man kommit till att taga i betraktande de
två alternativen, först underhandla om villkoren, sedan upplösning, eller ock först upp-
häva riksakten, sedan gå in på upplösning; det förra förfaringssättet har styrka att däri
erkänt[s] formellt vår medbestämmanderätt. 

L i n d m a n : Vill man här finna ro för ögonblicket [och] verkligen uppoffra framti-
dens lugn på skandinaviska halvön, borde man säga varför man vill göra det. [M]an bör
säga, att man icke vill göra något kraftigt: jag gör det därför att jag icke vill ha det kvar,
men icke därför att jag icke kan ha det kvar. 

Generalstabschefens och chefen för flottans stab skyldighet[,] skulle anmält. Jag är
icke av den meningen. [R]iksdagen och K.M: skall fråga dessa myndigheter, men det
tillkommer alla de som tala om unionsupplösningen att taga reda på huru förhåller sig
med den saken, om icke kan bedöma det själva. 

Icke blockera hela norska kusten. Det tror jag icke någon flotta kan. Vi kan med stor
framgång blockera Kristianiafjorden från Svinesund till Skien. Angav, huru han tänkt sig
det? Vidare blockera Trondhjemfjorden med resten. Vidare skulle man kunna blockera,
med hjälp av fartyg, Bergen och Stavanger. Hamnar, som icke ha förbindelse med
huvudstaden eller landets centrala delar, behöver icke blockeras. Blockeras Bergen sker
detta för blockadens skull. Jag har idag talat med Sidner om den saken: frågat honom
om den saken. De skall icke sätta ned vårt försvar. 

Det är endast i en punkt, som vi äro jämställda, beträffande torpedbåtarnas antal men
i allt annat står vi betydligt över dem. Samma förhållande båda arméerna: svenska unge-
fär dubbelt så stark som norska. Ingenting är ju absolut: man kan icke säga, att det är
mycket osäkert. Det sade han då han tillfrågades om utgången: utgången torde icke vara
tvivelaktig, ehuru han påpekade att norrmännen kunde slåss för sitt land, med den. 
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Sjöfartsförhållanden: Det är trumf, som Sverige har på hand. Det är vår stora fördel
gentemot dem. Vi skall låta er behålla dessa fördelar, om ni vill ge oss det och det istäl-
let. 

Ö d m a n : Jag är boende nära Norge. Själv från norska förfäder, dagliga förbindelser.
Allas vår mening är, att vi skall upprätthålla unionen. Det är första och viktiga frågan.
Om vi släppa unionen, skall icke tala för mycket om villkor. Vi vet, vad villkor gäller
ifråga om affärer med Norge. Det är största kraften och makten, som då gäller, men
icke avtal. Unionen bör upprätthållas: det bör vara vårt första och vårt enda program.
Därför icke säga, att det skall med vapenmakt. Det behövs icke. I Norge sådan oro och
irritation: det är tillräckligt för att Sverige blott behöver tala allvarsord: de skall falla un-
dan. Själva regeringen är mycket illa ställd i dagarna, på grund av stämningen i Sverige.
De ha riksdagen alla handlingar på väg till unionsupplösning: det är intet överraskande.
Falla skulle den: det var blott fråga om tidpunkten. Ställningen i Norge är sådan, som
den är hos varje förbrytare, som begått ett brott. Han är i svaghetstillstånd, febril och
orolig, vad som komma fram. Nu är tillfälle till att tala vid dem. De ha särskilt väl valt
tillfället för oss. 

Makterna väntade bara på att Sverige skulle hävda sin rätt. Vill icke göra det, ge upp
så fort som möjligt. De vill respektera vår förmånsrätt och vänta på den.

I Norge sådan ekonomisk kris, att det håller på falla samman. Jag kommer från Göte-
borg igår. De klaga så oerhört: Svenskarna flyga över. Allting ligger nere. Norge tål icke
länge detta. 

Det tjänar icke mycket till tvångsunion. Men man har många goda exempel visa på
att det blivit bra. England och Skottland. Dödsfiender. I många 100 år krigade de. De
äro fastslutna. England och Irland passar icke: Irland är en ö för sig. De voro värre fien-
der än norrmännen och oss, det har blivit bästa förhållande. Ingen skotte vill tala om
upplösning med England. Förenta staterna: Endast halva antalet stater voro upproriska.
[N]umera bästa förhållande. Tyska staterna: Också.

Bohuslän: Vi äro erövrade. Vi äro kanske mera svenska än många av våra andra
svenska län och provinser. Det fattades blott att Norge visste huru välvilligt Sverige
hanterade sina provinser skulle bli lika goda svenskar som vi. 

Vilket parti i riksdagen skall önska, att vi kunde vara ett. Halvön är som ett fartygs-
däck. Skall vara en kapten på styrbord, och en på babord, det går icke: (det ligger med
kölen i vädret; ser ut som gjort haveri). De skulle visst inte underkuvas: precis lika rätt-
tigheter som vi. Mina yrkesmän, sjömännen, skeppsredarna, och befälhavarna[,] alla
dessa erkänna unionens välsignelse. De blevo arga, då stortinget rev unionen ur flaggan.
Innan vi gå längre, vilja vi ha svar från Norge: vi ha god plattform att stå på. Vi vilja
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upprätthålla den, men icke säga något om [vad], som skall ske därefter. Ett sådant ord
skall …

Vill icke ha mängd med villkor; sedan unionen är upplöst, är vår framtid tillspillogi-
ven såsom nation. Det är min mening. Vi kan icke stå mot både Ryssland och Norge,
när vi hesitera att morska oss både mot Ryssland och Norge. Just nu låta de tala vid sig,
då de brutit.

Förhandlingar borde delas i två akter.

1[:a]) akten: erbjuda Norge förhandlingar om unionens upprätthållande: lika rätt, lik-
ställighet.
2[:a]) akten: därefter tala om, vad vi skulle göra, om de säger nej. 

R e t t i g : Med oro och bekymmer ser jag förhållandena i vårt land. När man har lång
verksamhet att blicka bakom sig, man ser tiderna bli sämre. Ett laissez-aller-system har
kommit, som visar att vi äro på väg bakut. Finns ingen stolthet kvar, man skall förknip-
pa eftergivenhetssystem med Norge. Varför? För att vi sakna kraft visa oss starka. Norge
har hållit på [att] upplösa. Vi har sett lugnt på. Vi visste redan 1 febr. och mars, att de
skulle låna: icke ett dugg. Regeringen borde sagt utskottet: här lånar Norge till krigsut-
rustningar, vad skall vi göra[?] [M]an skall icke blott tänka på materiella saker. Man skall
tänka på själens behov, fosterlandskärlek. 

Avtalet kränkt: man säger, man får finna sig i det. Bland de många förslag, som gjorts,
är jag mest tilltalad av Brodinska motionen. Afzelius, Wieselgren, Östberg borde kunna
förenas i den motionen. 

Svenska riksdagen är icke helt vald på programmet unionens upplösning. 
Varför brådskar sådan sak så? 
Vi skall vara allvarliga, besinningsfulla? Vad har framkallat Norge: det är uppspelad

fantasi. 
Jag har samma uppfattning som Ödman. När de få fundera, så komma de till efter-

tanke. 
Vore ej unionen sprängd, komma vi ock ångra. 
Den, som vinner tid, han vinner allt. Här säges: stormakterna skall erkänna. Då kan

jag icke förstå, huru vår diplomati skötes. Duga icke våra sändebud, skicka ut extra. Här
pågå viktiga saker: vi måste ha tid till eftertanke. Tro ni stormakterna skola neka? Jag
tror det icke. I slutet av maj. Ingen nation kommer att erkänna Norge, såvida icke
Sverige gå in på det, sade en diplomat därute. Vi vilja icke förhasta oss.

Vi skola vinna tid. [V]i anse uppsägning förhastat steg, vilja höra norska folket tala
först, innan vi godkänna separationen. Under de 91 åren har Sverige icke gjort några
ansatser att sätta sig i respekt. Får jag något anseende i världen, om jag icke håller mig i
respekt?
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Skall skilsmässa ske, måste vi sätta oss i respekt: vi skall [ha] bestämda fordringar:
säkerställa oss så mycket som möjligt. Bakom villkoren skulle vi ha makt. Tre av villko-
ren att tala för:

1) Gränsfästningarnas slopande
2) Lapparna
3) Novembertraktaten: Garantier att icke försälja, förpanta eller på något sätt avstå
något av sin mark.

Noten från Sverige till utländska makter; vilken kunde antagas ha sammanhang med
deras uttalanden, som blivit oss delgivna. 

23/? ”De känslor av tålamod och måttfullhet”; som besjälade hans Majestät vid detta
tillfälle.”

B l o m b e r g : Detta var en handling, som vi förut kände, som kabinettsekreteraren då
delvis översatte för oss; vi ville ha de föregående noterna. Detta har jag velat konstatera.

6/7

Föredragningssätt:
1) Upprätthållande av unionen med vapenmakt.
2) Villkor, eller villkor och önskemål.
3) Vid slutet kan kombinationer komma upp igen.

O r d f ö r a n d e n : Första frågan: bör unionen upprätthållas? Ja/Nej/. Fältet är fritt
för olika vägar. 

S t a a f [ f ]: Men jag vill hemställa, huruvida det är någon som idag icke är beredd
upptaga första huvudfrågan idag. Kommer den besvaras med nej, kunde man imorgon
övergå till villkoren.

O r d f .: Vi behöva tid till fundering.

V .  o r d f .: Understödjer ordförandens förslag. 

B i l l i n g : Instämmer med ordföranden. Kunde man icke redan nu få litet klarare an-
visning om förhandlingar framdeles. Vilka villkor skulle komma sedan?

Till imorgon litet mera konkret program. 
Efter första stora frågan kommer en annan allmän fråga: Skulle förhandling föregå

uppsägning eller icke?
Villkoren: De lagliga formerna för unionens upplösning. Sedan kommer villkoren. 
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A f z e l i u s : En annan möjlighet. Den första frågan skall först och främst elimineras.
Men sedan kan komma en annan. Skall man hålla sig passiv, skjuta på framtiden. Sedan
kommer olika slag av villkor: där är jag mot Billing: det är beroende på villkoren huru-
vida man skall underhandla först och upplösa sedan. Sedan kommer formella villkoret. 

B o n d e : Samma åsikt som Afzelius. Den stora frågan står först. I sammanhang med
den stora frågan kommer Wieselgrenska vägen. Sedan kommer villkoren: sedan skall
frågas först eller senare, först efter villkoren. 

Å k e r h i e l m : I väsentliga förekommen av Afzelius, skall avstå. 

B l o m b e r g : Det går icke för sig att man på något närmare sätt klavbinda gången av
förhandlingar, ty det beror på de yrkanden, som kan bli framställda. 

S t a a f [ f ]: Jag tror behövligt att uppsätta förhandlingsordning. Förekommen av Bon-
de. Efter första huvudfrågan bör frågan komma, huruvida vi skola godtaga norska beslu-
ten såsom för Norge de avgörande. 

A f z e l i u s : Underkastar sig naturligtvis ordförandens ordning, men som jag hör
Wieselgrenska tanken är den icke av beskaffenhet att komma såsom supplement till
unionens upprättande. Jag söker någonting, som kan vara en upprättelse: något, som
gör att svensk vilja kommer med. Det är rent formellt: kan jag få den tanken realiserad
på annan väg, skall jag icke hålla på den tanken. Skulle vilja spara till dess jag sett vad
denna reella position kommer medföra. 

Icke beslut genast, blott formulerade förslag, frågan om unionens bevarande sist. Dis-
kussion om allt utom anslagsfrågorna.
S t a a f [ f ]: Då besluten endast äro provisoriska, undrar jag för min del, huru[vida] vi
likväl icke komme längre ifall vi stannade vid den ordning, som såvitt jag förstår ordfö-
randen, igår närmast var på tal, d.v.s. provisoriskt beslut i varje fråga. Detta för uppnå-
ende av största möjliga enighet, annars får man icke veta, var majoriteten ligger i de
olika frågorna. 

O r d f ö r a n d e n : Icke min mening, att kontrapropositioner i slutet skulle uppställas,
utan var fråga för sig.

P e t t e r s s o n ,  A l f r e d : Gillar ordförandens föredragningssätt. Den enes stånd-
punkt kommer att bero på, huru frågorna äro formulerade. Mycket beror på formule-
ringen.
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B o n d e : Ordförandens förslag skulle bli att fortsätta principdebatten återigen. För att
få enigt förslag lämpligast att vi hålla sättet igår. Beslut som komma att fattas äro avgö-
rande för andra. Det kan bero på villkorens beskaffenhet, om förhandlingarna därom
föregå eller komma efteråt.
1) Unionens bevarande
2) Frågan hänskjuten till norska folket.
3) Villkoren.
4) Förhandlingar före eller efter. 

A f z e l i u s : Frågan om unionens upprätthållande icke kommer sist, utan kommer
först. Upprätthålla unionen med maktmedel eller icke: den ståndpunkten är klar. Kan
icke tänka mig att falla tillbaka på upprätthålla unionen såsom supplement i fall annat
brister. Det förstår jag icke. 

Å k e r h i e l m : Ordförandens föredragningsordning synes mig ha vissa företräden: jag
lämnar därhän frågan om unionens bevarande eller icke bevarande. Diskutera alla frå-
gorna: får formulerade förslag. 

V i c e  o r d f ö r a n d e : Kan utskottet tillstyrka uppgörelse med vissa villkor, om
några skulle bli sådana, att när man överlägger och prövar vart och ett, man skulle anse,
att något eller några av dem vore av beskaffenhet att de kunde föranleda till ett krig, vill
man icke ha varit med om att bidraga till ett sådant besluts fattande. Skall det icke kun-
na avlöpa med mindre än att använda maktmedel, hellre då slåss för unionens vara eller
icke vara, slåss om den dubbla kungakronan. Även annat kan tala för detta sista före-
dragningssättet. 

A n d e r s s o n : Hellre krig för den stora saken, än för småfrågorna. Men vill man icke
vara med om det i det stora hela, så icke småfrågorna först. Skall vi uppehålla unionen
med maktmedel eller icke. Först den frågan: Sedan kanske såsom ordföranden. 

O r d f ö r a n d e n : Frågan om unionens vidmakthållande med maktmedel? Först. 
Vidare, diskussion först, beslut först sedan.

S t a a f [ f ]: Har frågat Virgin om mobiliseringskostnaden. Han hade icke haft och ut-
talat någon sådan åsikt. 

O r d f ö r a n d e n : Jag gick till statsministern. Har icke kännedom om lantförsvars-
chefen. Han kunde icke, sade han, lämna det, utan att fråga sina kolleger. 

Bör unionen av Sverige med maktmedel vidmakthållas? 
Z e t t e r s t r a n d : Vore bra om den kunde uppehållas, men tror icke den kan uppe-
hållas med vapenmakt. Union med vapenmakt oting. 
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V i c e  [ o r d f ö r a n d e n ]: Icke fått fram det reella värde som skulle vara till finnan-
des av att med maktmedel söka nu uppehålla unionen. Unionen kan icke uppehållas
med mindre än det skulle åstadkommas genom ett krig. Många inom Sverige känna sig
nog tilltalade att gå en sådan väg. De, som göra dessa uttalanden på rak arm, har för litet
tänkt över vad kriget för med sig såsom följder. Vill icke i första rummet fästa mig vid
pekuniära uppoffringarna: de komme [att] inverka på våra förhållanden många tiotal av
år fram i tiden. 

Fäster mig vid resultatet, som kriget kunde lämna oss, förutsatt att det bleve Sverige,
som bleve segraren. Även svenskar säger att det icke så givet. Jag tror på seger: men där-
efter kommer frågan om fördelarna för Sverige. Unionshistorien visar att missförstånd
legat mellan de båda folken, som icke kunnat hävas av något, utan istället blomstrat upp
allt mer och mer. Roten och upphovet till detta missförstånd tror jag ligger icke allenast
i folklynnet och karaktären, utan ock i deras grundlag 1814. Man har ofta sagt: varför
tillåtes Norge fara fram så, Norge är lydrike. De, som sagt detta, har icke läst Norges
grundlag, icke ens §1. 

Även under ny union skulle norrmännen fortfarande få behålla sina grundlagsbe-
stämmelser i det avseendet, varå jag syftar, nämligen att det skulle bli självständigt, odel-
bart rike etc. etc., förenat med Sverige under kungen. Tror icke [det] går an göra det till
lydrike. Det vore något, som lika litet skulle kunna tillfredsställa Sveriges behov att vara
förenat med Norge. Jag tror icke heller att det skulle gå för sig att inkorporera det såsom
provins. Skillnaden i folkmängd för liten: så länge [det] finns norskt blod kvar, skall man
aldrig plåna ut dess självständighets- och frihetstanke. Vill då unionens bevarande eller
icke bevarande, och jag icke ser annat sätt att uppehålla än använda maktmedel, har jag
velat motivera: jag vill icke unionens uppehållande, när [det] icke kan ske på annat sätt
än genom maktmedel. 

Å k e r h i e l m : Jag har uttalat den uppfattningen att unionen vore av det stora värde,
att den vore väl värd det offer, som [den] skulle kunna kosta att även uppehålla med
maktmedel. Den vägen är den enda utväg, som kan fullt ge Sverige den upprättelse,
som vi väl lite var önska, och det också den enda utväg, som kan fullt och helt tillgodo-
se Sveriges intressen. Då jag vet, att jag står så gott som ensam i utskottet om denna
åsikt, skall jag icke vidlyftigare gå in på skälen. Dock säga några ord. Första frågan: Är
det möjligt eller icke? Så väl av de uttalanden, som gjorts av militärer här, som även av
vad jag hört av andra militärer, är jag av den uppfattningen, att [det] icke kan hysas tvi-
vel, att Sverige skulle kunna föra sin vilja igenom. Det är så pass säkert som någonting i
den här ovissa världen. Det vore i hög grad beklagligt om svenska folket icke skulle tro
sig om att trots sin militära överlägsenhet och mycket större resurser kunna genomföra
en så pass liten uppgift. 
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Men man kan säga: även om vi föreskriva våra villkor, kan icke union med tvång
lända till lycka. Icke blir det den lyckligaste union, som man skulle kunna önska, ty fri-
villig union är att föredraga. Men frågan ställer sig för mig så: Är det [för] Sverige mera
farligt att ha Norge fritt vid sin sida, än att [ha] Norge bundet i en union, låt vara att
den är påtvingad? Det senaste måste då alltid vara att föredraga: i unionen har vi tillfälle
kontrollera den utrikespolitik som föras för Norges räkning; är det fritt, vet vi icke, vad
det är för politik. 

Sådan den har varit, kunde den icke i längden stå sig, det är riktigt. Jag har icke heller
tänkt mig, att, om man skulle underkasta sig uppoffringar, det skulle ske under annan
förutsättning än att man därefter återfört unionen i en sådan form, som kunde anses
innebära garantier för framtiden. Då borde ingås för båda rikena bindande bestämmel-
ser, som omöjliggjorde sådana norska tillvägagångssätt som det använt så många gånger. 

Så stora kostnader. Men tror herrarna verkligen att om man kapitulerar den årliga
tillökningen i våra utgifter för försvaret, som blir följd av skilsmässan, att det beloppet
blir mindre än vad vi skulle behöva underkasta oss för en sådan åtgärd[?] Förhållandet
blir tvärtom, tror jag. Uppoffringar för nuvarande generation. Jag erkänner det gärna.
Men vi måste även se längre fram. Det har varit ett av de största felen under unionspe-
rioden att man i allmänhet sökt lugnet för ögonblicket, utan att tänka på oron för fram-
tiden. I detta sista ögonblick böra vi icke låta oss bestämmas av detta. Vi äro skyldiga
tänka mera på [vad] de kommande generationerna komma att bära än vad vi själva
skulle få offra. 

Utländska makters ställning[.] Om man kan draga någon slutsats av vad vi hört, är
det uppenbart, att de icke skulle sätta sig emot, om Sverige sökte upprätthålla unionen
med makt. Det vore något, som de uppenbarligen väntat; det väckte förvåning, när de
fick höra, att svenska regeringen lämnat den eventualiteten ur räkningen. 

Jag kommer nyss utifrån: vad jag hörde själv genom andra och läste: alla människor
förvånade över oss. Man betraktade Norge såsom den kraftiga handlingsdugande natio-
nen och Sverige såsom den svaga dådlösa. Läser man utländska tidning[s]uttalanden,
läser man bakom raderna mest en viss förvåning och en viss ringaktning. 

Jag anhåller [att få] tillbakavisa uttalandet, att jag handlar på grund av känslostämning:
jag anser mig föra allenast en realpolitik. På denna väg kan ensamt våra reella intressen
upprätthållas. Jag har tänkt på den frågan ganska mycket: det är icke lättsinnigt tal, utan
ett tal som är grundat på min bestämda övertygelse. 

Jag tror man gör orätt att kalla detta för äventyrspolitik. Det kan hända att de äventyr,
vi utsätta oss för genom att icke följa den, blir mycket större än det äventyret för vilket
vi utsätta oss. 
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Yrkande: Tillstyrka riksdagen, att riksdagen måtte för sin del besluta att en uppfordran
ställes till Norge att frånträda stortingets beslut av 7/6 1905, och att, om denna upp-
fordran icke efterkommes, det av Norge brutna unionsförhållandet skall (med använ-
dande av maktförhållandet) återställas i en form, som kan finnas betryggande för den
skandinaviska halvöns framtid. 

S ä v e : Det riktigaste man – sade en i remissdebatten – kunde göra var att söka upp-
rätthålla unionen. Men jag tror svenska folkets flertal icke önskade kriget, men därför
skulle fordringar uppställas, som [kunde] tillfredsställa dess självkänsla. [F]olket känner
detta, känner ock att bakom fordringarna skulle ställas maktmedel. 

Jag har sett fordringarna; de är för obetydliga. Frågan ställer sig för mig på annat sätt.
Det gäller skandinaviska folkets hela framtid. Mitt mod tvekar: man måste bilda sitt
omdöme med hänsyn till frågans föregående behandling. Man måste framhålla för sig
händelserna 1813–1814, likasom vad som i framtiden är sannolikt i händelse av splitt-
ring på halvön. Sverige inklämt mellan det expansionslystna Ryssland, det trätgiriga
Norge. 

Ha vi kraft nog kunna genomdriva en annan form? Ja, om vi ställa till [förfogande]
militära och ekonomiska [resurser?], gå vi hem med segern, uppoffringarna skulle mer
än väl uppvägas av de omkostnader vi måste ställa för oss, om vi skulle idas eftertänka
[oläsligt ord] för västra gränsens försvar. Är frågan om bättre form för kontraktet, aldrig
har situationen varit gynnsammare än nu: Norge har löstgjort oss, Ryssland är bundet;
makterna vill ha status quo.

Instämmer med Åkerhielm.

B o n d e : Ingen varit varmare vän av unionen än jag. Har ansett den vara värd alla
möjliga uppoffringar hittills. Allt skulle göras för den icke skulle brista. Smärtsamt då
tvister om §§ framkallat uppoffringar. 

Det är gjord handling nu, det kan icke hjälpas. 

Man säger: eftergifter hade föranlett nya spörsmål. Ja, det är mycket möjligt, det är tro-
ligt, men det hade dröjt något. Vi hade glidit ur unionen, då hade icke denna bitterhet
uppstått. Tror icke många i Sverige skulle sluta sig till detta yrkande, vid folkomröst-
ning. Jag tror de utländska makterna icke skulle se med ogillande, utan kanske med gil-
lande, tämligen likgiltigt. Den enda, som uttalat förvåning över saken, att icke
maktmedel använts, var Ryssland. 

Frågan om vi skulle kunna besegras. [R]edan att misstro på somliga håll yppats om
vår förmåga, innebär svaghet på vår sida, som gör resultatet tvivelaktigt. 

Man har sagt vi måste: vi äro dubbelt så starka. Tar man numerära skillnaden, vad tjä-
nar då försvarsanstalterna till mot Ryssland? Tag med också den skilda kraften hos för-
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svararen och angripare, låt vara den senare kämpar för sin ära. Vi skulle icke anse vår ära
kränkt. 

Vad skulle följden bli? I lyckligaste fall seger, återställande av 7/6, eller inkorpore-
ring. Underhandla skulle kunna gå, jag tror att vinsten blir måttlig. 

Vi måste sträva efter fred och endräkt: vi äro sammanväxta, det går icke genom blod. 
Jag tror [att] om saken lugnt uppgöres, skall upphetsningen, som nu med konstlade

medel framkallas i båda länderna, snart ge med sig. Tidningspress och predikstolar upp-
hetsa vårt folk. [J]ag skulle vilja fråga överhovpredikanten: huru detta är möjligt. 

Jag har [en] dröm för framtiden: ryska väldet klickar, där blir stora omvälvningar, en
dag kommer Finland att lösrycka sig och bilda en egen stat. Då kan det hända, att ett
nytt statsförbund uppstår i Norden, en ny union, fotad på sanna och verkliga grunder.
Vår union grundlades på skevt sätt. Ett nordgermanskt statsförbund. 

Åkerhielm[s] icke en känslostämning: jag tycker snarare det är känslolöshet. Själv
avsvuren fiende till allt krig: krig mellan civiliserade stater skulle icke vara möjligt i vårt
århundrade. Allt tal om maktmedel, maktmedel för unionen, maktmedel för villkor,
anser jag förrädiskt mot framtiden, mot forntiden. Vår framtid skall vara framtid i kultur
och civilisation: vinnas icke med vapenmakt. Ljungande nej. 

B l o m b e r g : Vill svara med nej. Mitt nej är ett avvägande av de fördelar, som e[n]
fortsatt union, som har på detta sätt blivit realiserad, framtvungen, kan ha för oss, och
de nackdelar, som unionens upphörande medför. 

Tanken på förening har inneburit en mycket stor vinst för Sverige genom trygghet
mot väster. Om unionen kunde bibehållas utan att den lede av stora invärtes skröplig-
heter, skulle det vara en fördel. 

Den har redan drivit därhän, att mycket av de fördelarna gått bort, under det att
skröpligheten allt mer trätt fram. Även om [man] skulle lyckas genomföra en union,
byggd på bättre, fastare och starkare grund (med garanti mot angrepp från norsk sida) är
[det] dock föga utsikt för att vi skulle vinna den trygghet för framtiden mot väster, som
jag anser vara den enda förutsättningen för att unionen bör med kraft upprätthållas. 

Men i unionen ligger outrotliga frön till inre svagheter, som betänkligt återverka på
våra egna förhållanden. Därför göra inga [?] offer för unionens upprätthållande. Vår
egen kraft skall riktas fullständigt på vårt eget lands vidmakthållande, i medvetande om
att vi [i] väster kan räkna på en fiende. Vi kunna då icke uppvagga oss i några föreställ-
ningar om unionen såsom ett värn: gränsfästningarnas tillkomst äro varning mot att tro
på trygghet i unionen. 

Den skulle kunna byggas på fastare grund: det fordras mycket att kunna genomföra
det. Det är icke lätt finna [ett] förhandlingsläge, att Sverige skulle få starkare kontroll
över utrikesärenden än hittills; det är icke lätt att genomföra nya bestämmelser i strid
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med en hel del medgivanden, som man redan gjort eller förklarat sig vilja göra. Visser-
ligen [äro] förhållandena ändrade genom detta stora brott, som skett, men Sveriges utta-
landen skola stå kvar och komma att användas vid varje ny uppgörelse. Bäst icke söka
framtvinga ett förbund. 

H j ä r n e : Jag förmodar [att] den fråga, som föreligger, måste uppfattas så att [det] gäl-
ler, huruvida vi nu skall fatta [beslut], om Sverige skall tillgripa vapenmakt för att upp-
rätthålla unionen. Under den förutsättningen har jag intet annat än att upprepa det jag
uttalat förut. Har därtill icke mycket [att] tillägga. Blott ett par synpunkter till. För att
kunna genomföra en sådan politik, som kan ha vissa skäl för sig, måste [det] vara en helt
annan anda inom svenska folket: man kan icke föra sådan politik, när den stora mäng-
den av svenska folket icke står där bakom. 

Vidare att kungen uttalat sig mot sådan politik. Det har verkat så mycket, att om
annan politik skulle börjas, skulle därigenom stora svårigheter uppstå. Det går icke an
att föra så sträng politik mot ett annat land, när icke kungen fullt villigt går med därpå. 

Även om Sveriges kraft skulle räcka till att genomföra tvångspolitik, så under närva-
rande världsläge anser jag oklokt att utkasta våra penningmedel och liv och blod och
andra uppoffringar för sådant ändamål. 

Tror icke det vore klokt att nu genom anfall mot Norge söka upprätthålla unionen. 
Har aldrig satt vidare värde på unionen: den har varit ett politiskt skenverk, ägnat

[att] förlama och förvilla våra krafter. Den nuvarande unionens förfall går mig icke
mycket till hjärtat. Jag håller starkt på verklig förening, men den nuvarande [har jag]
aldrig [satt] mycket värde på. 

Åtminstone sedan 1884 har jag uppfattat vad som sedermera skedde såsom steg
endast till unionens upplösning. Aldrig ett ögonblick trott på försöken att genom efter-
gifter förmå dem fasthålla unionen; endast ägnade att fördröja krisen. Den har inträtt i
en mycket [bryd?]sam situation. Unionens undergång, och då vi sakna tillräckligt utsikt
att med våld upprätthålla den och utbilda [den]. Bringa oss klarhet över vårt läge. Vi
veta huru vi stå: delar icke Bondes förhoppning. Jag önskar ett sådant innerligt förhål-
lande, men då måste Sverige uppträda [riktigt?] mot Norge för att kunna tillkämpa [?]
sig sådan vänskap. 

Genom slakhet och eftergivenhet drivas de snarare till ovänskap och fiendskap, den
kommer att fortleva. Vi måste räkna med detta faktum. 

Norge måste betraktas såsom en eventuell fiende: bör därefter politiskt behandlas.
Lämnar därhän, vad som kan ske utomlands; det skulle vara roligt att kunna tro på hans
dröm. Men jag antar en helt annan utveckling. Jag tror vi behöva spara våra krafter för
vad som kan komma, icke kasta bort dem på det lönlösa företaget att nu återupprätta
unionen.
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P a l m s t j e r n a : Huruvida unionen bör och kan vidmakthållas? Jag skulle gärna vilja
ställa mig på Åkerhielms sida: detta två gånger erövrade land. Kunde man erövra Nor-
ge, skulle man därigenom spara både penningar och folk. Vi kunna icke slippa undan
krig. Danmark hade 100 års krig: men huru slutade fred lugn. Kunde vi, skulle jag anse
skyldighet rösta för att taga Norge. Det kommer i alla fall; blir icke bättre genom att
dröja. Vi skulle segra: men jag tror icke vi kan krossa dem, så att vi skulle kunna hålla
dem nere tillräckligt länge, såsom England Skottland – Vad kan Sverige erbjuda Norge?
Icke detsamma som England gav Skottland, Tyskland gav Hannover, Sydstaterna tving-
ades in i Nordstaterna. 1814 var det politiska förhållanden, som avtvang Karl Johan be-
slutet då. 

Bonde talar om opinion och tidningspress: annars talar man om det som lämpligt
medel. 

Den ena drömmen kan bli lika god som den andra (ibland Bondes drömmar).
Yrkande såsom förräderi mot fäderneslandet: de stora orden mot varandra skulle vi
hoppa över. 

”Kultur och civilisation”: I blomman av ”kultur och civilisation” äro landen ofta
närmast till undergång. (Se hela historien). Jag tror icke vi kunna: därför röstar jag nej. 

K r u s e n s t j e r n a : Av de militära auktoriteterna erforo vi, huru Sveriges försvars-
förmåga i väsentlig mån ökats genom unionen, huru unionens upphörande innebär ett
försvagande av Sveriges försvarskraft. Men nu kan ju unionen icke upprätthållas utan
genom krig. Vi skulle bli segrande, tror jag, tvinga Norge till fortsatt union. Men det
kommer ett därefter: för att så få ner Norge, att unionen kan alltjämt behållas, måste vi
väl gentemot Norge hålla oss i ständig försvarsberedskap. Därigenom skulle absorberas
[så] mycket av militära och ekonomiska krafter, att vår försvarsförmåga gentemot öster
bleve lika mycket försvagad, som genom att unionen utan vidare försvinner. Därtill
komme nationalhat, skadligt för oss, så länge tvångsunionen räcker. 

Därför icke med [om] att med makt uppehålla unionen. 

Å k e r h i e l m : Jag kan icke förstå, att nödvändigheten för oss att hålla försvarsmedel
mot Norge skulle bli större, om Norge är förenat med oss, än om vi ha det som själv-
ständig stat. Det enda som jag tror har betydelse, är Hjärnes [synpunkt], att politiken
skulle kräva [en] allmännare folkmening. Jag tror å andra sidan, att hade riksdagen haft
sådan mening, så hade den fått folket med sig. 

Jag tackar för lugnet: för att man icke kallat oss ”kriminaldåre”. Men friherre Bonde
är känd som en av de starka ordens makt, då han få rikta dem mot andra. 

V i c e  o r d f ö r a n d e n : Vill på förhand tillkännagiva, att de icke få föreställa sig,
att vid den blivande överläggningen och framför allt vid de kommande besluten, vi må
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uppfatta min ställning och mitt svar på den nu framställda frågan såsom innebärande, att
jag skulle vilja bara gå eftergifternas väg hela linjen igenom. Det är min politik, det tor-
de framgå av vad jag därom hade att säga i förrgår. 

Jag förutsatte, att vi icke kunna lämna ur räkningen den opinion, som, säga vad man
vill, gör sig gällande överallt på Sveriges landsbygd. Och jag för min del får förklara, att
jag omöjligen kan lämna denna opinion ur räkningen. Det borde [vara] så mycket lätt-
tare att förstå för dem, som tidigare och vid andra tillfällen och i andra saker har åbero-
pat sig på och stött sig på den opinion, som gjort sig gällande i landet. Jag vill icke
kriget, vill göra allt för att undvika detta, men jag önskar på samma gång, att det beslut,
som utskottet kommer att fatta såsom sitt, och som jag antar skall bli grundläggande för
det beslut, som riksdagen kommer att fatta, må i sig komma att innefatta någon sorts
upprättelse för den smälek, som vi blivit utsatta för från Norges sida. 

Må vi sedan allvarligt överlägga om, hurudana dessa villkor kunna få vara och att vi
noga säga på samma gång att de villkoren icke bli obilliga; att de bli sådana, som man på
förhand kan tycka och tro, att de äro till Norges fördel likaväl som Sveriges, men att
[de] också innebära någon upprättelse för den vanära, som vi ha blivit satta inför. 

S t a a f f : Nödvändigt att något tillkännagiva sin mening. Kunde inskränka mig till
åberopande av vad jag själv och andra yttrat förut.

Några ord: först mot Lindman: han bemötte dels frågan om blockaden. Kanske har
han rätt, men för mig framställer sig den möjligheten vid sjökrig, att Norge måste ha
såsom försvarande part viss fördel även där genom minförsvar. Men det var huvudsakli-
gen landsförsvaret: så starkt som vi under åratal ha blivit indrivna den åsikten, att vi
såsom försvarande part gentemot stormakt skulle ha en så mycket större utsikt till att
kunna bevara vår självständighet, är det omöjligt att med den uppfattningen förena talet
om, att det skulle vara nästan säkert att vi skulle kunna i anfallskrig övervinna Norge, i
synnerhet då man vet, huru väl det är rustat. 

Huvudsaken för mig är det, att jag står på en helt annan åskådning. Den ena menar,
att man uteslutande kan betrakta och behandla ett annat land såsom medel för sitt egets
lands trygghet. Det kan jag icke, trots unionskontraktet, trots Norges brott. Jag uppfat-
tar det såsom större brott mot kulturen, i fall svenskarna skulle försöka underkuva
norska nationaliteten, ty något annat kan praktiskt taget icke avses med förändrad
union. 

Två grundåskådningar: men det måste finnas något slags ledning, förnuft i historien,
att även [oläsligt ord, ser ut som medel eller medels] min åskådning i längden skall föra
till de för folken lyckligaste frukterna. 

Beslut genast: ”Unionen icke bör vidmakthållas med maktmedel” (mot-yrkande).
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Frågan om uppskov: 
1) Wieselgrens motion:

P e t t e r s s o n ,  F . E .: Sympati för grundtanken i dessa motioner.

B i l l i n g : Det är nästan omöjligt att yttra sig om Wieselgrens utan att på samma gång
beröra åtskilliga av de andra[s], särskilt Ungers. 

Är det blott fråga om folkomröstning, så står jag mot det. Rent avslag på motionen. 

A f z e l i u s : Har aldrig tänkt på plebiscit. 

L i n d m a n 1: Vore icke lämpligare att man sammanförde likartade motioner under
huvudbehandling: finge diskutera. 
”Giva K.M: tillkänna det riksdagen icke är villig… förrän norska folket genom en laglig
regering under ett nytt storting förklarat sig önska upplösning av den mellan…”

B o n d e : Nog tycker jag vi kunna taga flere motioner tillsamman. Då jag icke under
den förberedande behandlingen hörde någon, som, om han också hade sympati för
Wieselgrens sätt, ville yrka bifall för det, och här icke yrkas pluralitet för det, anser jag
mig icke behöva upptaga tiden med [oläsligt ord, kan vara det] motion.

B i l l i n g : En annan sak är grundtanken, att man i en eller annan form skulle fordra
och kanske såsom villkor uppställa kravet, att norska folket skulle ge ett nytt och säkrare
uttryck för sin mening om unionens uppehållande eller upplösning, än som skett ge-
nom stortingets beslut 7/6. 

Jag förstår väl, att de som ha den förhoppningen eller den önskan, att unionen skulle
kunna uppehållas, kan fästa en förhoppning vid ett sådant förnyat uttalande av det
norska folket, ty det kan ju hända – även om jag icke tror det – att, då en reaktion synes
börja, ett verkligt nytt svar från norska folket kunde innehålla något annat än 7/6. De,
som ha den förhoppningen, måste fästa sig vid ett sådan förslag. De, som icke ha den
förhoppningen och icke ha så ofantligt stor önskan om att det skedde, därför att [de]
icke tror på unionens bevarande till Sveriges lycka, kan icke från den synpunkten ha
någon förkärlek för förslaget. 

Men det kan vara [en] annan synpunkt, som kan göra dem till vänner av sådant för-
slag, och det är, att de i sådant uttalande skulle se en viss satisfaction given åt det svenska
folket, och däri se ett åtminstone i viss mån gjort återtagande av det rent revolutionära
steget 7/6. Från den synpunkten kan jag i viss mån sentera förslaget. Man jag kan icke
gå längre än till att uttala, att det vore önskvärt om en sådan förnyad prövning och svar
kunde givas av norska folket i någon form. 

1Här står klart Lindman. I såväl Stuarts som Hjärnes anteckningar står det Lindblad.
391



X. Första urtima riksdagen 1905
Men att uppställa ett sådant krav såsom krav, därtill anser jag icke finnas tillräckliga
motiv, varken uti Sveriges intresse eller uti önskan att få någon slags upprättelse för den
kränkning, som drabbat (jag skall säga) Sveriges rättsmedvetande (icke ”ärekänsla”). Vari
är det, som groft lagbrott gjorts i Norge? Icke däri, att detta storting har fattat beslutet,
utan lagbrottet består i själva beslutet och sättet att fatta det. 

Det är icke en olaglig representation, utan det är det sätt, på vilket denna lagliga
representation handlat, som vi ha rätt att klandra. Vill man fordra något slags återta-
gande, skulle man fordra, icke att ny representation fattade beslut, utan att nuvarande
ändrade sitt beslut. Men de förelagda förslagen gå ut på det förra, att det skulle vara en
annan representation. Stortinget skulle vara valt på programmet ”bara förhandling”: det
argumentet kan jag icke tillmäta någon vikt. Valprogram stå icke i grundlagen. 

Ett olagligt beslut kan icke repareras genom ny representation, så mycket mera som
Sveriges krav på nytt storting skulle innebära krav att fatta olagliga beslut, åstadkomma
olaglig representation istället för den lagliga. Man säger: de fråga icke efter sin grundlag!
Men vi ha klandrat dem därför, vi kunna icke kräva ett förnyat olagligt beslut. 

Vad innebära alla dessa motioner egentligen? Jo, att vi i stället för ett lagligt storting,
som fattat olagligt beslut, skulle begära ett olagligt beslut1, som antagligen skulle upp-
repa olagliga beslut. Det synes mig icke vara riktigt. Det tillhör icke Sverige visa Norge,
på vilken [väg] Norge skall återinträda i lagliga former eller skaffa sig rättsgiltigt organ
för förhandlingar med rättsgiltig grund. Sverige måste kräva, att förhandlingsärenden
under upplösningen skall föras i laglig form, fordra detta för ytterligare behandling av
den politiska ställning, vari Norge ställt sig, Sverige skall icke erbjuda förhandling om
detta, icke anhålla därom. 

Icke emot att i betänkande uttalas, att [det] vore önskvärt att få säkrare uttryck för
norska folkets verkliga uppfattning av frågan om unionens behållande eller upplösning,
än som givits i beslutet av 7/6, men att jag icke för min del anser det vara riktigt att
uppställa krav i den antydda riktningen såsom något villkor, vilket man då också
bestämt vill genomföra. 

A f z e l i u s : Hela gruppen av förslag går emot det sätt, varpå beslutet fattades. Man
vill komma ifrån detta revolutionära maktspråk. Herr Billing säger: de skall komma i
laga ordning. Vad menar han därmed? I norska grundlagens laga ordning? Det är omöj-
ligt. Hålla in [två oläsliga ord] både för oss och gentemot utlandet. 

Uppskov bara för uppskov är opraktiskt, omöjligt. 

1Förmodligen sa han: skulle begära ett olagligt storting som fattar ett lagligt beslut. Jfr Hjärnes och K G Karlssons 
anteckningar.
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Givet är, att varje sådant försök få annan form kan icke vara fordran, som skall genom-
drivas med maktmedel. 

Vi går ut från att unionens upplösning skall erkännas. Sverige är med om förhandla
om upplösning: Unionen har icke något värde för oss, vi vilja gärna [bli] av med den,
men som detta avtal är ömsesidigt avtal, och vi således icke böra bryta det förrän vi äro
säkra om att också den andra kontrahenten har [oläsligt ord] verklig vilja, så vill …

Till laglig form fordras kungens medverkan. Men han har avsagt sig kronan. 
Det gäller förhållandet mellan Sverige och Norge. Vi ha intet att göra med att Norge

håller sina former, men lika väl som vi icke på grund av detta revolutionära beslut kan
[oläsligt ord] norska folket, anser jag, att vi (Sverige och Norge) ha rätt skapa annan
form (vilken som helst), bara vi därom äro överens. 

Sverige säger: den formen gillar jag icke, men den formen gillar jag.

Omröstning anser jag vara opraktiskt. Vi kan icke kontrollera det. Men att ett storting
väljes på denna viktiga fråga, (§12 riksakten antyder något sådant), böra vi komma den
så nära som möjligt. 

Ett storting skall sammanträda för denna fråga: har det beslutat upplösning, äro vi
med om det, men om det icke sammanträder, har vi icke skäl att besluta lösning: ha
icke ...

Men icke maktmedel i gång för att åstadkomma detta: därtill finnes icke någon reson
[raison?]. 

Vad skall man då bygga på? Vi skapa icke någon plattform, på vilken Norge kan stå
gentemot utländska makter. Norge skall icke bli erkänt av utländska makter; jag tror att
vår regering skulle kunna förvissa oss om det. 

Vi behöver någonting, som hjälper oss från att böja oss för detta maktspråk. Vi ha
skapat unionen, vi vilja ha säkerhet att detta icke är hugskott.

L i n d b l a d : I allt huvudsakligt [anslutning] till Afzelius. Billings en uteslutande ideell
synpunkt. 

Från det norska sittande stortinget skulle det [vara] en rent gigantisk självuppoffring. 
Det är icke lycklig form ge det den formen, det är då blott slag i luften. 
Den ena av herrarna vill ha in villkoren i motiveringen, den andra i klämmen. Skall

det ha någon betydelse, bör det stå i klämmen. Tror icke [det är] omöjligt ge det sådan
form, att man kan taga det på rätt ställe. 

Man skall icke visa väg åt dem, huru de skola förhandla. Sverige skall icke säga: vi
[skola] icke uppehålla med maktmedel. Riksdagen skall säga: vi kunna icke inlåta oss
[på] förhandlingar med sittande storting, vi överlämna åt nya riksdagen att fatta annat
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beslut, då behöver man icke ställa makt bakom. Den nya riksdagen är i rätt att säga, att
vi kunna fatta vår nya ställning till saken. 

Att ”riksdagen må såsom svar å Kungl. Maj:ts prop. i underdånig skrivelse giva
Kungl. Maj:t tillkänna, det riksdagen icke är villig lämna ... förrän norska folket genom
en laglig regering under ett nytt storting förklarat sig önska upplösning ... förening”
Därmed icke sagt någonting annat än [att] vi icke vilja inlåta oss med förhandling på
nuvarande. Då få [de] avgöra, om de vilja bilda laglig regering under nytt storting, när
och huru det skall ske, svara vi icke. 

Med detta vinnas två syftemål: 

1) tid, vilket är ofta är nyttig sak.

2) En upprättelse åt svenska rättsuppfattningen genom att det att, om Norge accepterar
saken, ha gått vår önskan tillmötes. Rätt[s]uppfattningen[:] är det tvunget, att fordra
upprättelse. Att vi icke kan få materiell upprättelse, kan framgå av våra hittillsvarande
förhandlingar. 

Med denna vinst av tid hinner den allmänna meningen i vårt land att lugna sig och sät-
ta; krigshotet kommer [att] domna bort. Norge är villigt att gå svenska önskningarna
tillmötes.

T a m m : Denna fråga [har] stora sympatier, särskilt i sista formen. Kan icke komma
från, att det finns stora olägenheter, som möta både oss och andra. 

Huru skulle jag såsom norrman betrakta det? Från revolutionsmännen, stortinget
och regeringen, skulle det möta största möjliga motstånd. Stortinget skulle motarbeta
det på det skarpaste. Skulle beslutet underkännas, komma stortingsmännen och reger-
ingen [att] dragas inför laga ansvar. Men även om jag icke stode på den ståndpunkten,
och vore norrman, låge däri ett krav på Norge, som skulle kännas ganska vasst, kanske
vassare än något annat. Då bleve följden den som är för mig olyckligaste: den skulle
möta nej. Då komme jag in på maktmedlen: där har jag helt annan åsikt. Man har varit
orättvis mot vår diplomati. Jag undrar, om man nog beaktat, huru verkliga ställningen
ute är. Jag har fått en aning därom, huruledes det står till. Efter min uppfattning säger
man: vår diplomati har varit slapp, [den] skall yrka det och det. Under den Bismarckska
äran där makt sattes i stället för rätt, hade samma ledning en bra liten förmåga att göra
sin röst gällande, och [i] det som har hänt, fruktar jag, Sverige icke har större inflytande
på bestämmandet. Särskilt i [oläsligt ord, börjar på p-, skulle kunna sluta på -n] då vi ser,
huru de stora makterna ha alla sina tankar på sina egna förhållanden, stigande upphets-
ning komme att äga rum.

Den, som kommer upp och talar ([med] våra ambassadörer) etc., får nöja sig med, att
en sekreterare kommer till efter middag kl. 12 på natten: får svaret: vi skall tänka på det.
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Den starkaste makten har varit personlig aktning för vår kung. Tror icke våra sändebud
mäkta vidtaga stora ting. Skulle då makterna kasta bort sina egna intressen för vår skull?
Icke erkännande skulle betyda, att handel och vandel skulle försvåras emellan dessa
makter och Norge. Det egna intresset övar tryck på deras regeringar, som säger: vi vill
icke hålla på med detta längre, vi vill icke vara hindrade. Jag är icke säker på att icke
påtryckning komme på annat håll, om Sverige komme att söka fördröja uppgörelse. Att
de då utbytt sympatierna för oss mot lindrigt diplomatiskt tryck på oss: vi vill ha fred,
handel och vandel gående. Det skall bli stilla däruppe. 

Det kan dessutom ha annan verkan. Vi ha en märkvärdig fallenhet att med ord och
dylikt retas. Ryssland, Tyskland, alla länder anfallas: detta har Norge undgått. Vänskap
och förtroende höra icke till vår politiska uppfattning och förstånd. Vi komma ändå
mera att isoleras. Ju längre en sak icke blir ordnad, [desto lättare?] kan det hända, att en
sympati, som vi alltför väl behöva, kommer att flyttas över på martyren Norge istället
för på Sverige. Norge blir erkänt? Då säger man: det gör icke så mycket. Jo, det gör, att
vi kunna draga från oss stormakternas sympati. Stormakterna har rysligt lite reda på oss. 

Nästan alla säga: kan ni icke göra upp saken med Norge. ”Ge dem paritement [?],
äro de nöjda”: 

Jag upprepade såsom ombud för ”Norge”: ja, ”C’est egale”. Norge blir utmattat,
säger Pettersson1. Är då vår ekonomiska ställning så stark, att vi för en utmattningspro-
cess bör vidtaga åtgärder, om de icke ha reellt resultat bakom[?] På de sista två åren har
vår ekonomiska ställning försvagats. Exporten är råvaror, industrivaror gå tillbaka; men
kommunerna låna upp 100 millioner om året. 

Vi måste stärka vår militära ställning, stärka vår industriella ställning. 

Stormakterna sakna icke medel, stormakterna vill ha fred, men hava inbördes avund...

”Laglig regering”: huru skall en sådan kunna bildas, då de icke äro lösta från unionen?

Vi måste ge dem möjlighet till att ordna sig genom att förklara, att riksakten icke är
bindande för dem. 

När detta är gjort, må staterna göra vad [de] vill. Svårt gå i underhandling med en
regering, som trampat mig under fötterna, som jag icke vill erkänna. 

P a l m s t i e r n a : Vi ha icke något att göra med, vad Norge beslutar inom sig. Det är
beslutet gentemot Sverige, som intresserar oss. Om Norrmännen, som bättre än vi kän-
na att det är början till reaktion, tro på reaktion, svara de nej. Svara de nej, ha vi fått en
förödmjukelse till. 

1Sannolikt Fredrik E  Pettersson på Emaus.
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Men det finns ett sätt: det är [att] icke svara någonting. Vi ha förklarat, icke att vi
vilja upplösning, att om frågor: … den frågan behöver vi icke svara något på. Eller
också säges det ja, om tre-fyra månader. Då säga [de] utländska makterna: vi vilja ha
klart. 

Äro de säkra på sin sak, kan de säga ja, om de tro att detta upprättar dem. 
Men då är frågan: vad svarar detta nya stortinget? Svarar det detsamma: vi bryta uni-

onen, vad ha vi vunnit? Svara de, att för sin del upplösa unionen och därom underrätta
Sverige. Norge skulle anhålla om upplösning av unionen. Frågan, vad de skulle svara, är
mycket viktigare, än om det skall vara ett eller två storting.

Vill man ha svar, som skulle innebära upprättelse i någon form, tycker jag det är enk-
lare fordra det av nuvarande storting. Vi fordra en upprättelse i mildast möjliga form: ni
komma till oss [för] att begära upplösning, vilket vi lova på beskedliga villkor inom den
och den tiden, annars marschera vi. Då bleve saken avgjor[d], det kostade icke en skil-
ling: vill de icke gå in på det, äro de lurade. 

Uppskovet skulle kosta så mycket penningar? Ja, huru med oss? Skulle vi ha rege-
mentsmöten tidigare eller icke? Säger man: i alla händelser finns kraftmedel, då blir ju
Norge, som icke bestämmer. 

Regementsmöten kosta mycket litet 30 dagar, sedan kostar det penningar för varje
dag. 

Fördelen är, att vi handla raskt, saken blir avgjord, utlandet vet att det är avgjort. 
Svenska folket skulle domna bort; jag tycker vi sovit, tänker det, jag önskar, att det

skall vakna, innan det blir för sent. 
24 personer kan på tre veckor icke göra upp något, utan vill se tiden an; det förstår

de icke. 
Skjuta upp det, slipper Norge allting bestämma, om de vilja kalla storting eller icke

kalla storting: nu ha vi tillfälle att taga något initiativ. 
Detta inverkar på nya valen, ja, var sak för sig. 
Reaktionen i Norge? Norska regeringen har sagt: gör det och det: nu kommer nya

valen, och då kommer det. Huru många är ni? Det ha de aldrig kunnat svara på. 

B o n d e : Stort bevis på självuppoffring om norska stortinget skulle gå in på nytt stor-
ting, sade Lindblad. En sådan framställning skulle göras ändå, menade han. Skulle man
genom att ställa makt bakom ordet framkalla konflikt eller upprättelse, nej, det ville han
icke. Han ville vinna tid, ville vinna ny riksdag, [blott] nyvald andra kammare, första
kammaren skulle stå kvar. Det skulle bero på II kammaren, om det skulle vara ny riks-
dag. 

Hans förhoppning skulle vara, att den nya andra kammaren skulle vara mer krigiskt
sinnad, hölle på programmet unionens upprätthållande. 
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(Jag göres uppmärksam på att Lindblad icke är här, måste dock vända mig mot
honom).

En talare har framhållit det olämpliga i att denna fråga skulle sättas på valprogram, ty
vi ha tillräckligt många inre och viktiga frågor uppställda på programmen, [för] att icke
valen böra ytterligare förryckas genom att taga denna fråga med (välja på fosterlands-
kärlek eller motsatsen). Däri ligger icke något önskvärt att uppskjuta saken. 

Sinnena skulle hinna lugna sig, om man vunne tid? Jag tror uppskovet icke komme
[att] lugna sinnena, utan komme [att] upphetsa dem. 

Ty utgår man från förutsättningen, nämligen att självuppoffringen skulle vara så stor,
blir ny skillnad [?]. Det kan icke bidraga [till att] lugna sinnena, att till redan erhållna
sinnena [sic!] fordra ny. Då kanske svårt återhålla upphetsad folkmening. 

Ansluter mig ej alldeles till vad Billing yttrat. Man upphjälper icke en olaglighet
genom en ny.

Jag tyckte, han ansåg Norge skulle begära förhandlingar. Detta kan jag icke gå med
[på]. Men norska stortingets skrivelse innebär sådan anhållan. Se hos Unger. Man kan
icke begära, att de skulle ge sig in på att underhandla om denna statskupps olaglighet.
Norge har erbjudit underhandling, icke erbjudit villkoren. 

B l o m b e r g : Vill först och främst erinra [om], att denna skrivelse icke är avlåten till
Sveriges kung, utan till ”Hans Majestät”. Att [den] icke [är] betrakta såsom någon
handling, som blivit avlåten Sveriges regering, framgår [därav], att den icke blivit inta-
gen i eller bilagd Kungl. Maj:ts proposition, där den eljest skulle haft sin plats. 

Skall man giva svar på sådant sätt, att man önskar ett nytt yrkande från Norge?
Jag ansluter mig till Afzelius. Man vill med sådant åsyfta, att varje bestämmande om

unionsupplösningen [som] förutsättning [kräver] samverkan mellan två faktorer. Varje
ensidig handling, som avser att vara ensidig, kan icke andra parten nöja sig med. 

Beslutet skulle kunna avfattas ungefär så: ”att riksdagen förklarat sig villig för sin del
bifalla unionens upplösande, om Norges [önskan] rörande unionsupplösningen blivit
bekräftat genom beslut, fattat av nyvalt storting, och under villkor …” 

Därmed har vi lämnat åt norska stortinget tillfälle att bekräfta den önskan, som vi
kan säga att vi ha förnummit i [det] föregående beslutet, vilket som beslut [dock] måste
anses vara av [sådan] natur, att vi icke kunna betrakta det som giltigt. Vetskapen om
önskan, att Norge vill bli löst ur unionen, kunna vi anse vara klar, men fordra, att den
önskan skall bli formligen uttryckt av norska stortinget. I motiveringen kan framhållas,
att det skulle vara nyvalt storting, emedan detta är naturlig konsekvens av vår önskan
[att] få [ett] fullödigt och tydligt uttryck; vidare att det står i nära överensstämmelse med
norska grundlagens ställning till dylika frågor. Det blir icke någon som helst prövning
av det föregående beslutet, utan detta blir ett bekräftande av den önskan, som ligger
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bakom det, som här har skett, och det är den önskan, som måste också ligga till grund
för formlig upplösning av unionen. 

Jag kan omöjligen föreställa mig [att], om ett meddelande om detta svar, givet från
svenska riksdagen till Norge, [förelåg,] icke främmande makter skulle finna den fordran
vara billig och rimlig. Då ligger i norska stortingets egen hand att göra uppskovet så
kort som möjligt. Vilja de förhala tiden, anse de sin författning utgöra hinder för snabbt
beslut, beror [det] på dem, icke på oss. 

A f z e l i u s : Jag kan icke instämma med Lindblad i hans förslag, ty jag vill icke ha
obestämt uppskov, jag vill ha uppskov med bestämt ändamål. Det skall göras klart nu,
under den och den förutsättningen.

Jag skulle kunna vara med om, att vi upplöste unionen för vår del, men detta vårt
beslut träder icke i verkställighet, förrän [ett] likadant beslut fattades av Norge. Det är
tråkigt för mig att höra, att det är [en] uppmaning till norrmännen att begå ytterligare
lagbrott. 

Jag ser saken så här: [j]ag har gjort kontrakt på 6 månaders uppsägning. Han säger:
jag bryr mig icke [därom]. Jag kan draga [saken] inför rätta. Men jag säger åt honom:
detta leder till sådan olägenhet för oss båda, jag skall nöja mig med 3 månader. Kan man
säga, att jag då skulle förleda honom till olaglighet?

Det, som stöter oss, är icke, att det icke överensstämmer med norsk grundlag, [utan]
att ett ömsesidigt avtal är från ena sidan brutet och sagt: det är slut. För svenskt rätts-
medvetande ligger något upprättande däri; det är icke ypperligt, [men] det är dock
något. 

Om ni gör så och så, äro vi med om saken. 
Det vore [en] småsak att på förhand försäkra sig om, [att] det skulle tolereras. 

P e t t e r s s o n  [F r e d r i k ]1: Sluter mig till Afzelius. För oss, som sätta värde på uni-
onen, [vi] ville gripa efter halmstrå för att kunna försöka någon möjlighet att få den i
förbättrad form. Vad skulle svenska folket säga, om utskottet icke kan komma till an-
nat? 

Vad kommer svenska folket att säga, om utskottet icke kan komma till annat än
Kungl. Maj:ts villkor? 

De, som vi hört här, ha kommit till såsom spaltfyllnad för att vara villkor. 
Jag kan icke dela Bondes tolkning av Lindblads anförande. Jag beklagar, att en sådan

synpunkt kan ens tänkas, att saken skulle ha samband med nya valen. Den ekonomiska
sidan av saken: jag trodde det skulle tilltala Palmstierna. Det är icke kostnader för oss, vi
vidtaga icke åtgärder, men för motståndaren är [det] dyrbart. De lösa de krigen under

1Fredr. P enl. Harald Hjärnes anteckningar.
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tiden. Skall vi skiljas, hoppas jag, att Sverige är den starkaste, vare sig genom utveckling
eller att motståndaren är svag. 

Tamms skäl var, att norska regeringen skall göra allt möjligt för att förhandla. Man
skall göra allting, som är motståndaren obehagligt. Formuleras besluten såsom Afzelius,
kan jag icke förstå, att det skulle skada. 

Det kunde väl även vår diplomati förmå utländska makterna att förstå. 

H j ä r n e : Från andra kammaren är kommen samma grundtanke, som går ut på bere-
da något uppskov. Det beror på, att en sådan stämning för uppskov är ganska utbredd i
andra kammaren, efter vad jag tror mig veta. Jag tror, att vi böra försöka vinna tid, icke
för valens skull, utan för att frågan må kunna behandlas med så gott resultat som möj-
ligt. 

Jag tror skäl försöka sådana utvägar, som bereda uppskov. Men däremot icke av den
meningen, som motionären föreslagit. Motionären föreslår, att den skall uppskjutas till
efter valen till nya riksdagen. 

Bonde har sammanknippat den med begäran om nya val till nytt storting. 
Jag kan icke riktigt förlika mig med den saken, men för så vitt man skulle göra fram-

ställning om storting med nya val, bör det ske i form, som Afzelius föreslagit. 
Däremot osäker om huruvida lämpligt att göra sådan framställning nu genast, att vi

gå in till riksdagen och …
Om den avslås, stå vi där igen. Sväva i luften; måste företaga något annat. Det går

icke an, att vi få avstanna i vår aktion; vänta i det oändliga. 
Vi måste veta, vad vi skola göra, i fall norrmännen vägra eller uppskjuta eller inställa

svaret. Jag anser troligt, att norrmännen kommer att så bemöta en framställning, om den
göres så. 

Därmed anser jag klokast, att man vänder sig till norrmännen med [en] framställ-
ning, som man tror, att de antaga. De äro benägna att inlåta sig på förhandlingar, icke
om upplösningen, men om villkoren. Det klokaste vore, att utskottet hemställde och
riksdagen beslöte, icke att fordra något nytt storting, utan helt enkelt att regeringen
ägde att mottaga framställning i frågorna angående de garantier, som kan komma [att]
bjudas. 

Då får vi överväga ytterligare, huruvida unionsupplösning bör företagas. 
Vi skulle icke genast yttra oss om, huruvida [vi vore] villiga eller icke villiga. Vi tala

om vad Norge gjort, [oläsligt ord, ev. gäller, gälla] på det, (även enligt norsk statsupp-
fattning är det abnormt, utan att alls ha anställt något val:) men däremot [böra vi] icke
själva yttra oss om, huruvida unionen bör upprätthållas eller icke, utan först se, vilka
garantier de ha att bjuda oss. Jag tror att de skulle vilja skicka delegerade då. Vilja de
icke skicka sådana, då är icke värre hänt, än vad som skulle hända nu, i fall man upp-
399



X. Första urtima riksdagen 1905
fordrade välja nytt storting. Men jag tror [det] skulle vara mycket oklokt, vare sig om vi
uttalade oss bestämt, huruvida unionen skall upprätthållas eller icke, eller om vi genast
formulera alla våra villkor. Under dessa förhandlingar kan ju vara möjligt, att det ter sig
såsom klokt och såsom överensstämmelse med Sveriges intressen att fordra, att de vill-
kor, över vilka man kan komma överens, skall bekräftas av nytt storting. För mig litet
intresse, huruvida vi få formell upprättelse [genom] att de bekräfta unionsupplösnings-
beslutet. 

Jag tycker det rör Sverige bra litet. 
Den upprättelse, jag önskar, gäller, att vi skall få så ordentliga villkor och garantier

som möjligt. 
De bli så mycket starkare, om Norrmännen åtar sig deras bekräftelse. 
Då få vi tillfälle att skjuta upp saken något. Så länge vi håller den gående, i beröring

med Norge, kommer icke någon utländsk makt att gå i förväg med Norges erkännande.
En sådan intervention tror jag icke någon stormakt törs på, på grund av avundsjukan. 

Frågan kan komma fram på senare stadium: såsom bekräftelse på villkoren.
Blott och bara det, att vi skulle offentligt fordra, att Norge genom nytt storting skulle

bekräfta sin vilja, skulle ställa oss i ogynnsam dager i utlandet, ty redan nu kommer att
sägas: det är ju en formsak, ge efter i den. Vad begärde vi då mera? Jo, då begärde [vi] en
formsak, som utlandet icke bryr sig ett dugg om. Det skadade vår sak. 

Vill icke tvista med Blomberg1 om utanskriften på brevet till kungen [är t]ill ”Oscar
II” eller ”Hans Maj:t Konungen”: Huruvida det är meddelat statsrådet, vet jag icke. Det
är ”hemställan till Sveriges statsmakter”; står det i alla fall i den. 

[D]e skulle icke säga ja till framställningen, sade Lindblad. Det skulle endast bli ny
andra kammare. Frågan borde icke blandas i valen. 

H a n s  A n d e r s s o n: Jag skulle gärna velat biträda Petterssons framställning, därest 
det kunde leda till resultatet, att det skulle kunna bibehålla unionen kvar. 

Men då jag icke ser någon möjlighet, att det skall leda till sådant bibehållande, och då
jag tror bibehållandet av unionen, sådan som den är, knappast är önskvärd, kan jag icke
förstå, att det skulle vara till gagn. Blomberg sade: det kan icke uppsägas, kontrakt, av
ena parten, ett kontrakt på 6 och 3 månader. Ett kontrakt är en rättssak, jag kan tvinga
andra parten att hålla sig på 6 månader, men här kan icke tvinga Norge att bibehålla
unionen. 

Här kommer [att] visa sig, att det icke hjälpte något. Det är sagt: det tilltalar vår rätts-
uppfattning. Det tilltalar nog icke mig, att vi skall protestera mot Norge: så kommer
hela norska folket [och] säger: det har handlat rätt, det skulle vi låta oss nöja med. Nu är

1Det står Bonde men skall vara Blomberg.
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det olagligt, då skulle vi [fordra?] samma uppsägelse bekräftad en gång till. Vi måste
erkänna då. 

Vi skall icke ge norska stortinget och norska regeringen den där upprättelsen, att de
ha handlat rätt. Norska stortinget och regeringen har gjort en olaglig handling. Det lär
icke dröja länge, innan enigheten blir mycket mindre: det kommer att bli bakslag, men
skall vi tvinga dem nu att genom nytt val få hela norska folkets godkännande, då har
Norges regering och storting fått hela sitt folk bakom sig. 

Norska folket kan nu bli arga på regering och storting, men icke, om vi tvinga det att
gå med därpå. 

Jag har icke [något] emot, att [det] icke blir förhastat, men tror icke det skall lämnas
till nytt storting. 

Om vi underhålla förhandling med Norge, kan [det] vara möjligt, att utlänningar
icke erkänna Norges självständighet. Men vad spelar [det] för roll, om [det] dröjer ½
eller ¾ år, så antingen kommer framställning fram, antingen säga de nej, vi ha fattat vårt
beslut – eller ock drivas de så fort som möjligt till nya val, medan stämningen ännu är
upphetsad: då kunna de få storartat förtroendevotum. 

B i l l i n g : Diskussionen har huvudsakligen rört sig kring frågan om uppskov eller
icke uppskov, gagnet eller faran eller skadan. Härom blott några få ord.

Svaret på frågan ”nya val” beror på, vad man menar med uppskov, d.v.s. huru långt
man där tänker.

Min uppfattning i dessa tre saker [är]: 

1) jag vill icke vara med om uppskov för uppskovets egen skull.
2) Bäst är, att icke uppskov göres, och uppskov bör göras endast, för så vitt man genom
uppskovet ser ett verkligt och allvarligt intresse tillgodo. 
3) Om ett tillräckligt viktigt intresse motiverar uppskov såsom behörigt, så tror jag icke,
att det är farligt, även med hänsyn till utländska makterna. 

Det förekom mig, som [om] en talare ville hävda den satsen, att denna riksdag kunde
väl uppställa villkor, men att en följande riksdag icke borde känna sig bunden av det.
Det anser jag vara en mycket farlig teori. För min del anser jag det bör vara ett alldeles
bestämt ledmotiv för oss att icke nu uppställa något villkor, som nästa riksdag avstår från
eller lämnar. 

Kunde man, såsom i inre politik, uppställa villkor ett år, och nästa år släppa det,
skulle jag skriva dem så förträffligt. Om man icke är med, skall man dock stå vid dem.
Jag tror, att man bör göra en bestämd och klar åtskillnad mellan villkor och önskemål,
mellan villkor, som vi stå för och vilja genomdriva, vars genomdrivande beror på våra
förhandlingsmäns skicklighet och den respekt (?) vi få (?) av Norge. 
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Blombergs formuleringar: ”Är detta, att Norges beslut bekräftas: är det villkor eller
icke villkor”: 

Grammatikaliskt är [det] villkor eller icke villkor. Men man tycks vilja smyga sig
undan dess karaktär av villkor, för att först efter detsamma följa orden: ”och under vill-
kor”. Är det blott ett önskemål, har jag ingenting mot det, men är det ett villkor, så kan
jag för min del icke vara med om det; men jag tror det är nödvändigt få bestämt svar på
frågan: Är det sådant, som vi stå för, eller som vi icke ämna stå för.

L i n d b l a d : Man måste vid den definitiva behandlingen vara klar för, om det är vill-
kor eller önskemål. Nu torde [det] icke vara så nödvändigt. Av de olika lydelser, som
här äro det föreslagna, torde kunna framställas olika ståndpunkter, om det är positivt el-
ler negativt, men då kan herrarna själva avgöra vad som är lämpligt. 

Men innan vi komma till definitiv behandling, tror jag åtskilligt får justeras. 
Hans Andersson förstår icke varför uppskov skulle vidtagas. Jag för min del tror, att

det är svenska folkets önskan. Många, många säga dylikt. I går i ”Aftonbladet” [fanns]
en mycket läsvärd uppsats i samma riktning: jag tror även ”Stockholms-Tidningen” igår
eller för[r]går hade något liknande. Hans Andersson sade: hela norska folket kommer att
bekräfta: ja, men det är blott antagande. 

Det blir förtroendevotum? Skulle vi tro, att [det] så uppfattades av Norge i detta
ögonblick, skulle Norges storting ju önska att ställa upp det själv. Tror någon av oss, att
norska stortinget skulle önska detta villkor? Äro vi icke rädda för att just det villkoret,
komme att finnas ytterst obehagligt[?] Svenska riksdagen kan, genom att ställa upp detta
villkor, få bättre tid på att formulera alla övriga villkor. Och man kommer i Norge att
bli medgörligare (med sina röstningar): Det är praktiskt krav liggande häri. 

S t a a f f : Vi borde icke här nedsjunka till någon slags ordatolkning av byråkratism, vil-
ken ligger i förnekandet av att norska stortinget har ställt en vädjan till svenska stats-
makterna. Vad angår Afzelius exempel – det synes mig icke mycket träffande, ty i detta
fall kan ju det norska stortinget säga: ni har ingen rätt att disponera över den saken. Det
är att inbjuda dem till ny avvikelse över grundlagen. Meningen kan icke vara att bedja
dem [vänta?] till nästa ordinarie val. Det skulle ju bli ny smädelse. 

Kan de icke säga: stortinget fattade beslutet, att eftersom ingen regering ges, skulle
statsrådet göra den etc etc. Men det är en ståndpunkt, som ger dem viss styrka att tillba-
kavisa ett sådant yrkande, och som ger oss viss svaghet i att framställa det. Det ligger viss
formalism i att framställa sådant yrkande, när ingen egentligen har någon förhoppning,
att det skall leda till annat resultat. En talare sade att det torde vara möjligt: en talare
sade, att efter min tanke kommer nog efterräkning. Men icke tror jag den kommer på
sådant sätt. Ty så länge det är fråga om, skall det nuvarande läget upprätthållas och för-
402



X. Första urtima riksdagen 1905
svaras och befästas, tror jag Norge, praktiskt taget, kommer att stå som ett folk. Det har
blivit en folkstämning, som ser saken såsom folkbefrielse. 

En dam i en hög familj med förut starka unionstraditioner: ”Vad har vi vaert andet än
slaver siden 1814.” ”Nedläggande av kam och grö”: har skett i denna stämning. Nog
kommer det, som har skett, att upprätthållas med överväldigande majoritet. Det är
ytterligt litet nyttigt. 

Om man skulle tänka sig in i motsatta möjligheten, att ett storting sade något annat
med några rösters majoritet: skulle det vara mycket bättre? Att åter börja om samma
dans? Saken bör icke i längden onödigt fördröjas: ställningen i vårt folk är icke behaglig.
Vår kung och [vårt] kungahus står i en förödmjukande ställning att giva en hastig, snabb
och avklippande lösning, en lösning som är så hastig, att den förbjuder formalistiska
uppsökanden av en satisfaktion, som icke blir en sådan. 

H j ä r n e : Jag anser uppskov i det här fallet önskligt just med hänsyn till Sveriges in-
tressen.

Om vi någon tid hålla saken gående, så är det större utsikt, att norrmännen kunna
påverkas att ge oss bättre villkor. Vad Fredrik Pettersson yttrat: jag har också mina
anledningar på grund av underrättelser från Norge antaga, att ställningen blir sådan rätt
nu snart, att de bli allt mer och mer böjda för [en] för oss dräglig uppgörelse. 

De komma icke [att] taga tillbaka beslutet: opraktiskt bida på någon lösan förhopp-
ning. 

Men vi kunna vänta oss, att det blir svårare ifråga om villkoren. 
Detta uppskov bör utåt vara motiverat av verkligt intresse (icke för uppskovet); det

kan motiveras så, att man har förhandlingar gående med Norge om villkoren, antingen
rent öppna eller under hand. 

Men därför kan vi icke uppställa ett rent formalistiskt villkor; det är omöjligt, ty då
kan uppgörelsen avklippas med ens, då vinna vi varken uppskov[,] ej heller bättre posi-
tion gentemot Norge eller utlandet. Satisfaction [genom] att de skulle taga om beslutet
en smula vackrare, kan jag icke uppskatta. De ha brutit unionen på skamligt sätt. Det
må stå för deras räkning, varför skall vi bemöda oss att de skall göra om det med vack-
rare fasoner[?] Framför allt [chock?] inför utlandet: intet ger mindre respekt än att man
håller på omöjliga formaliteter. 

När vi börja inleda förhandlingar med Norge, böra [vi] icke uppställa villkor alls; vi
skola överlägga härom själva, men icke på förhand formulera oeftergivliga villkor: det är
dumt genast nämna sitt sista bud. Man skall tala om, vilka saker vi önska förhandling
om. 
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Jag ogillar Afzelius förslag, för så vitt gäller nuvarande situation, men [det] kan hända
att [det] under loppet av förhandlingarna visar sig lämpligt att fordra att våra villkor för-
bindas genom nyvalt storting, såsom Afzelius föreslagit. 

Vi skall icke offentligt gå in på, att unionen skall upplösas eller icke, nu icke fatta
bestämt beslut därom. 

P e t e r s s o n ,  A l f r e d : Min ståndpunkt till den frågan beror helt och hållet på,
huru formulerade de förslag komma att bliva, som vi komma att diskutera härefter. 

Icke några stora sympatier för en sakens ordning, men någonting ligger uti det, något
av verkligt intresse. Ett uppskov [är] icke farligt, om ett verkligt intresse motiverar det-
samma. 

Det intresse som skulle motivera ett sådant, vore väl, att det skulle innebära ett häv-
dande av vår medbestämmanderätt i frågan. Därigenom att vi icke utan vidare god-
känna det preliminära beslutet. Där skulle väl ligga, att vi i alla fall ville hävda vår
medbestämmanderätt, såsom part i målet. Men jag vet icke om man gör det, om man
blott framställer såsom önskemål. (1Obs detta: medbestämmanderätt hävdas på en annan
väg). 

Böra vi ingå på förhandlingar på stortings framställning? Men formen här är icke
sådan, att den tilltalar mig! ”Med erkännande av Norges nya ställning och dess rätt
såsom suveränt rike må det upplösa förhållandet.” De stryka under, att de avgjort saken
själva. 

Z e t t e r s t r a n d : Det skulle förvåna mig, om icke svenska folket skulle önska, att vi
skulle göra slut så fort som möjligt på bråket. Vidare att vi borde försöka sätta sak fram-
för form. Vad skulle följden bli av uppskov? Jo, gentemot utlandet förloras sympatierna. 

Med avseende på förhandlingar förloras trumf genom utlandets erkännande. 
Beträffande Sverige skulle vi förlora det lugn, som Sverige kan behöva efter dessa

långa, uppslitande unionella tvister. Och huru med Norge? Norge har så ofantligt svår
ekonomisk ställning: dess finansiella förhållanden kommer mycket fort [att] försämras.
Skatterna måste växa. Folket skall komma att säga: det är regeringens fel. Jag har intet
emot att de få sota för [vad de gjort?], att de få lida. Men genom uppskov kan de
komma [att] kasta om situationen: de begära förtroendevotum; går det: de komma att
[sätta?] upp dem mot Sverige. Då kommer det att heta, när situationen kommer: det är
svenskarnas fel. 

Nu börja de bli oense om sättet. Det börjar bli källa till split och oenighet. 
Men det försvinner helt och hållet, om vi tvinga dem legalisera sättet. Den minori-

tet, som anser, att de nu kränkt Sverige, den är jag emot. 

1Parentesen inskjuten, eventuellt Clasons egen reflektion.
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Fraser äro införda. Det beror på minoriteten, de svenskvänliga elementen, som åstad-
kommit stiliseringen. Krångla vi för mycket med den, kommer det över de svenskvän-
liga: icke alltför mycket krafs [?] med hartassen. 

Å k e r h i e l m : Skulle förslaget betraktas som formalitet uteslutande, skulle jag in-
stämma med Staaff. Men det vore andra motiv, som låge till grund för förslaget. Dels
motivet för att det vore viss form av upprättelse. På den synpunkten icke så mycken
vikt. 

Den tredje öppnar en möjlighet till unionens upprätthållande: Kanske målet skulle
kunna vinnas på andra vägar, än jag förutsatt. – Men tror man, att det kan finnas möj-
lighet, och att så länge det finns, bör den icke släppas, då här ligger något nobelt i detta
förslag. 

Ogynnsam dager hos utlandet. För utlandet skulle [saken] framställas i den formen,
att vi vilja icke, att Norge skulle förhastat kasta unionen, utan att det skulle få besinna
sig: då tror jag utlandet icke skulle erkänna. 

Man gillar steget i Norge, men man gillar icke sättet. Men det finns många, som icke
gillar steget. Man bör icke låta den möjligheten fara, när den finns. Därför förenar [jag]
mig i uppskovstanken.

Slutet: 
Dels avslag på alltsammans; 
Dels (Lindblad, dels fråga om Wieselgren):
Dels förklara sig vilja för sin del bevilja unionens upplösning om Norges önskan [om]
unionens upplösning blir bekräftat genom beslut fattat av nyvalt storting och under vill-
kor etc. 
(Blomberg)
Dels (Afzelius)

7/7

B i l l i n g : de Geers motion börjar jag med. Understödd bl. a. av Bonde; Tamms
yrkande gick också ut därpå. Sverige skulle besluta riksaktens upphävande på ett eller
annat sätt. Det tilltalade mig i viss mån, i synnerhet när det sammansättes med Tamms,
att han icke ville ingå i förhandling med ett storting, som gjort revolution. 

Vid närmare överläggning icke blott lösgjorts från ett sådant sätt att gå tillväga, utan
också blivit en bestämd motståndare till det. 

Vad innebär ett bifall till det förslaget? Jo, det innebär tydligt ett erkännande av den
politiska ställning, i vilken Norge försatt sig genom 7/6: det är liktydigt med ett erkän-
405



X. Första urtima riksdagen 1905
nande, och därmed är Norge gentemot Sverige ställt i samma ställning som vilken
annan främmande makt som helst, och därmed är allt tal om förhandlingar åtminstone
rörande villkoren för erkännande alldeles avklippta. Det är ett förslag, som tilltalar
genom klarhet och raskhet, men det är för mig omöjligt att skänka mitt bifall, och det
av tre skäl. 

1) Det är den fullständiga eftergivenheten åt Norge.

2) Det går icke an att gå i väg med hänsikt till den allvarliga stämningen hos det svenska
folket.

3) Det förtager Sverige varje kraft att utöva någon slags press på Norge för att få fram
sådant, som jag och utskottet i allmänhet ansett ha det intresse för Sverige, att [det] icke
bör lämnas ur sikte i den närvarande situationen.

1) Det är icke blott fullständig eftergivenhet mot Norge, utan det är större eftergiven-
het, än Norge själv har begärt. Det är att gå längre i eftergivenhet än Norge själv har
kunnat tänka sig, för så vitt Norges tankar äro uttalade i Berners skrivelse till Kungl.
Maj:t, och särskilt vill jag ett enda litet ögonblick rikta mig mot Bonde, med anledning
av tolkningen av brevet till kungen, när han sade att Norges anhållan om förhandlingar
därom [otydligt eller möjligen överstruket] följde erkännande av ställningen i Norge. 

Att Norge anhåller om detta, skulle det vara att gå längre, än vad Norge i detta brev
föreslagit eller begärt?

2) Vidare är tydligt, att den svenska folkstämningen är icke blott av intensiv art, utan
har ock så starkt moraliskt berättigande och så stor betydelse med avseende på svenska
folkets framtid och dess befogade självkänsla, att jag anser alldeles omöjligt att bortse
från den: och [det är] icke tvivel om [att ett] beslut i den riktningen skulle tolkas, såsom
alldeles riktigt, så som om man lämnat all hänsyn till allt vad som skulle kunna kallas
upprättelse åt Sverige, och endast och allenast gjorde Norge till viljes.

3) Det skulle beröva oss varje medel att trycka på Norge. Även om [det] i Norge finnes
[en] allvarlig önskan att gå Sverige till mötes, så är väl tydligt, att om man skall göra för-
handlingar, så skall man icke lämna ifrån sig det enda medel [varmed] man har att utöva
någon slags pression. Vad som snarast skall bevisa Norges tillmötesgående, det är icke
hänsyn till norsk välvillig stämning mot Sverige, utan önskan att Norge skall få saken
uppgjord så fort som möjligt. Alltså avgjort och ovillkorligt motstånd mot bifall till de
Geers motion. 

Övergår jag till Kungl. Maj:ts prop. och P.M. undrar [jag] om jag icke för klarhet i
överläggningen bör observera och åtskillnad göras mellan vad som hittills kallats villkor.
Mig synes, som vore det skäligen klart, att vad som hittills har sammanfattats under all-
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männa rubriken villkor bör särskiljas icke blott, såsom också frågor, vara indelade i två
grupper, utan i tre grupper. 

Till första gruppen hör, vad som skall tänkas och fordras som villkor för erkännande
av den politiska ställningen i Norge. Villkor för att Sverige skall erkänna det. Den andra
gruppen är förhandlingsämnen. Den tredje gruppen är avvecklingsfrågor.

Villkor som böra uppställas för Sveriges erkännande av vad som nu är i Norge. Mer el-
ler mindre kategoriskt avfattande. Dessa villkoren, det karaktäristiska för dem är, att
d[är] är Sveriges intresse dominerande. 

Förhandlingsämnen. [D]et karaktäristiska för dem är, att där äro båda rikena gemensamt
intresserade, ungefär lika mycket. Om dessa bör på ett eller annat ställe, i en eller annan
form, i utskottets betänkande talas. 

Avvecklingsfrågor. [D]et karaktäristiska för dem är dels att uti dem är Norges intresse
övervägande, dels att det är bara lappri och strunt, och sådant som nödvändigt behöver
redas ut, men som icke har någon slags politisk eller stor betydelse: Om dem bör icke
talas i utskottets betänkande, utan de böra läggas i sumpen, d.v.s. uti allmänt uttryck.
(Åtskilliga andra frågor kan också under förhandlingarna komma i övervägande). Jag
tror man gjorde ganska väl under diskussionens gång, om man aktade på åtskillnad från
början. 

Villkor i Kungl. prop.:
a) Sådant som avser, att åt Sverige bereda någon ersättning för den fredstrygghet, som
Sverige mister genom unionsupplösningen. Dit hör då enl. Kungl. prop.: 
1) neutrala zonen, vartill räknas frågan om gränsfästningarna. 
2) Novembertraktaten och vad därmed kan sammanhänga. 
b) Men jag vill också lägga till lappfrågan. 

Förhandlingsämnen: Transitofarten mellan Sverige och Norge.

Avvecklingsfrågorna: Antingen [där] Norges intresse [är] övervägande, om vilket intet
bör sägas: handel och sjöfart. 
Lappri och strunt: bidrag till kons[.]kassan, möbler etc. etc. 

Särskilt uttalande behövs om skiljedomssaken. Efter min uppfattning bör icke nu för-
handla[s] med Norge, varken absolut eller begränsat. 

B o n d e : Under principdebatten kom jag till motsatt åsikt mot Billing. Tyckte först
naturligt [att] förhandla om vissa villkor eller önskemål, men under diskussionens gång
fann jag, att somliga lämpligast borde behandlas efter, andra icke behövde behandlas fö-
re. 
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Det beror på vilka villkor, det är, vilken väg man tar. Därför tyckte jag, att det var
fråga om att föredraga på ett annat sätt. Nu har Billing fördelat:

Villkor: Neutrala zonen tycker jag är för oss ganska oklar. Vi ha icke fått uttalandet
av regeringen; men en utredning från generalstaben, som dels utmärkte sig för oklarhet,
dels gick längre än frågan om neutrala zonen. Det är väl motsägelse att uppföra befäst-
ningar inom zonen. 

Man kunde ju få klart för sig, huruvida [det vore] fördelaktigt för Sverige [att] få
neutral zon. Det stod att de icke vore [oläsligt enstavigt ord, börjar med g, slutar med f]. 

Det vimlade av motsägelser; fasthöll icke, vilket som skulle raseras. Man har sagt, att
det är nya, icke gamla. Men de hava blivit förbättrade. 

Det kan även hava betydelse, om Norge angripes från annat håll än från Sverige. De
måste ha betydelse för Norges försvar bland [som?] andra. Vi ha intresse [av] att Norges
försvarsförmåga mot andra makter icke försvagas. Nog skulle [det] vara [en] märklig
framställning att Norge skulle försämra sina försvarsmöjligheter. 

Saken kan och bör bli fördelaktig för underhandling, men om man icke har klara
papper, varken på vad som avses i Kungl. Maj:ts förslag och icke heller huruvida sådan
zon har större betydelse för Sverige än för Norge, tycker jag icke [det vore] lämpligt
[att] upptaga det såsom villkor. 

Novembertraktaten: Det vore egendomligt komma med villkor till Norge angående
[en] traktat, som vi ingått med främmande makter. Vi få vända oss till makterna under
anhållan, att den måtte för de båda rikena förnyas; efter alliansen mellan Frankrike och
Ryssland blott historiskt minne. 

Lappfrågan: Kan ju vara viktig, [men] att ställa fram den såsom precis ett villkor…, det
borde väl vara mera en förhandlingsfråga. Ställas upp i utbyte, mot att Norge får räkna
den förmånen genom sjöfartsförh[ållandena], skall Sverige få behålla sin förmån av ren-
betet. 

Jag tolkar icke skrivelsen på något sätt: jag läser den innantill.
Ha vi icke andra än dessa tre, så tycker jag de icke äro sådana, att [vi] behöva för-

handla om dem före upplösningen.

P a l m s t i e r n a : Jag vill icke vara med om bifalla friherre de Geers motion, icke
Lindhagens.

Vad Kungl. Maj:ts prop. beträffar, vill jag heller icke vara med om bifalla densamma,
då den innefattar en ganska öppen fullmakt för Kungl. Maj:t att ingå på förhandlingar.
Övergå till de av Billing omnämnda villkoren[.] Indelningen var ganska tilltalande.
408



X. Första urtima riksdagen 1905
Villkor:
1) Neutrala zonen: jag är icke riktigt klar på fördelen med den. Man binder sig alltid.
Villkor: det ser ut, som vore [det] tvenne suveräna stater. Då skulle ena ge lika mycket
som andra. Därför neutral zon. 

Jag uppfattar icke frågan så. Jag kan icke finna upprättelse, om man tar av ett stycke
på vardera landet. Jag tror icke gränsfästningarna för oss äro av så stort värde, att vi där-
för skulle behöva binda oss. Man bör noga gå igenom. Vad vi vill där och [vad] svenska
folket vill, det är [en] känsla av upprättelse: det är brott att bygga dessa fästningar mot
Sverige i fredstid. 

Utan neutral zon fordrades raserandet av endast ett par av de nybyggda fästningarna:
de som ligga närmast Sverige, [de] som städse oroa oss. Vi tycka icke om fästningar, där
man skjuter med kanoner in på svensk terräng. Jag skulle vilja taga det mesta möjliga
därvidlag. Naturligtvis skulle de raseras under svensk kontroll och under viss tid. 

2) Novembertraktaten bör göras upp. Detta skall uppgöras från Sveriges och Norges
sida med de garanterande makterna.

3) Lapparna.

4) Jag skulle vilja ha ett villkor till: en begäran om [att] denna skilsmässa skall i någon
form [oavslutad sats]

Stortingets skrivelse begär absolut godkännande av deras lagbrott. Där skulle man ha
någon slags upprättelse i mildast möjliga form. (Varför i denna form?)

A f z e l i u s : Om det gällde min enskilda person, skulle jag kunna vara med om de
Geers motion eller vilket beslut som helst [?], men [det är] icke rätt tala på det viset.
Svensk vilja måste vara med här, och icke endast detta brutala maktspråk. 

Det finns två vägar för mig: den formella och den reella. Jag behöver icke något för-
ödmjukande för Norge: Sverige vill, och Norge gör som Sverige vill.

Jag är med om Billings indelning. Det får lov att vara mer kardinalt än sådana saker,
som falla av sig själva. 

Jag ber herrarna överväga, om man kan uppställa villkor så fixt, att ingenting kan
röras. Någon slags förhandling måste vara med: i princip skulle de godkännas. 

Villkoren: Här är jag mycket betänksam, därför att jag kan aldrig uppställa villkor,
med mindre man säger, att dessa skulle uttvingas med makt. Vill icke ha maktmedel för
det stora, men maktmedel för det lilla? Men fordrar Sveriges intresse det, á la bonne
heure. 

1) Fästningarna: Jag behöver icke säga: rasera, demolera. Jag kan vara med på ömsesidi-
ga ståndpunkter. Men beror på huru denna [zon] drages. Jag har icke kunnat få ledning
för mitt omdöme ur det dokument, som ligger på bordet. 
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Kunde icke frågan beredas av ledamöterna, som kunde kalla offentliga förhandlare?
Skulle man icke kunna få till i morgon ett förberedande yttrande om den saken? 

2) Novembertraktaten: Vill ni röra den? Vi kan icke ställa villkor, som röra Frankrike
och England.

Vi skulle kunna säga, att mellan båda rikena kunde upprättas traktat av detta innehåll:
det vore försvarsförbund. Det skulle innebära garanti för bådas ömsesidiga områden.
Det som ligger för mig såsom möjlighet är, att rikena skulle förplikta sig, likasom
Sverige förpliktar sig, att med västmakterna ingå traktat av motsvarande innehåll med
denna. 

3) Lappfrågan: den har stor betydelse. 

H j ä r n e : Jag behöver icke upprepa skälen, varför jag skulle yrka på avslag på friherre
de Geers och Lindhagens [motioner]. Mot Kungl. Maj:ts prop. har jag att anmärka åt-
skilligt, men vill framhålla ett par punkter, som synas mig mindre tilltalande. Dels och
framförallt att Kungl. Maj:t yrkar på medgivande att ”med norska stortinget ingå i för-
handling om”. ”Norska stortinget”: Kungl. Maj:t har givit på hand ett erkännande av
stortinget och den regering det skapat. Det tycker jag vore mycket betänkligt, därige-
nom skulle Sveriges ställning i högsta grad försvåras. 

Det högsta vore, att delegerade från Norge få komma hit att överlägga med delege-
rade [från Sverige], ty därigenom [skapas] icke [något] folkrättsligt erkännande från
[av?] Norge. (Det är som mellan två krigförande parter, även i inbördeskrig, parlamen-
tärer). 

Vidare: Kungl. Maj:ts yrkan[de] på att få taga initiativet till dessa handlingar. Norska
stortinget har utfärdat sin skrivelse. Ligger icke till grund. Men det är märkvärdigt vad
det är för enighet i uppfattningen. Där inbjudes Sverige att ingå i förhandling, jämsides
med erkännandet. Sverige skall komma till Norge och begära förhandlingar. Stortinget:
att Sverige skall först erkänna och så komma och förhandla. 

Stortinget tar icke initiativet. 
Kungl. Maj:t går samma väg. 
Vidare själva formen för förhandlingarna: Kungl. Maj:t vill ”träffa villkorlig uppgö-

relse”, vill ha resultat formulerat såsom ett slags villkorlig traktat. Det är olyckligt: trak-
tat, vare sig villkorlig eller annan, kan icke slutas med Norge, förrän det fått erkännande
såsom suverän. 

Hemställan antingen med anledning av Kungl. Maj:ts prop. eller med avslag å Kungl.
Maj:ts prop. 

Att riksdagen måtte medgiva att Kungl. Maj:t må utnämna delegerade att mottaga
och pröva sådana förslag, som riksdagen väntar från norsk sida angående garantier för
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Sveriges säkerhet och intressen för den händelse att Sverige genom riksaktens upphä-
vande givit sitt samtycke till unionens upplösning. Kan börja förhandla genom delege-
rade, icke själv. Vore lämpligt att några togs från utskottet. 

Vi vänta initiativ från Norge. Norge skall taga initiativ till förhandling om villkoren,
icke om upplösningen. Man har icke begärt att de skulle desavouera sitt beslut. Man
kastar på Norge ansvaret för uppskovet, ty om Norge dröjer, innan det utser sådana
delegerade, är [det] icke vårt fel, utan Norges. 

Fördröjas handlingarna, blir ansvaret på Norge. Man har icke angivit, vilken myndig-
het man vill taga emot förslag av: det kan vara norsk sida [norska sidan?]. Men det kan
vara [ett] svenskt intresse, att på visst stadium av förhandlingarna fordra nya val, för att
villkoren skulle ha bindande betydelse för Norge. 

Underhandsförhandlingar: resultatet, för så vitt som de lyckas, skulle utmynna i
norskt förslag, utgånget från stortinget. 

Det skall tagas upp vad som kan komma ifråga vid uppgörelsen: man skall giva dem
den garantien, att de äro med om att sådant förslag fastställes. Sedan fastställes resultatet
i form av villkor. 

På det viset får man icke ömsesidig traktat, förrän Norge är kapabelt att sluta dylik
traktat. Jag tror det ligger vikt på formerna. 

Jag överensstämmer med Billing i hans indelning: 
Villkoren[.] Det kan icke komma ifråga att vi i vårt första betänkande bör uppställa fixa
villkor. Vi böra nämna ämnen: grundliga och utredande, men icke fixerade så, att man
icke kan taga ett steg tillbaka. Icke ultimatum, vad tjänar då till att förhandla?

Villkoren gränsfästningar och neutrala zonen: det är omöjligt att veta vad regeringen
menar. Jag tycker onödigt, att icke trupper skall få vara i kasärner o.s.v. En zon inom
vilken icke fästningar få byggas. Jag kan icke förstå, att man skall yrka på en sådan upp-
efter hela gränsen. 

Få bort fästningarna på norsk sida: Kan diskuteras vilka som ska bort. Icke helt och
hållet Kongsvinger och Fredriksten, sådana de varit före. Yrkandet att först göres fram-
ställning, att norrmännen böra taga bort de nya starka anläggningarna vid både
Fredriksten och Kongsvinger. Man kan tänka sig att Sverige låter upprättandet av neu-
tral zon bero på huru mycket norrmännen vilja rasera. 

Grundligare utredning[.] I vårt betänkande bör förekomma vidlyftig utredning av
saken, huru de uppstått, vari de bestå: Vi behöva få alla nödiga upplysningar i den
saken. Stor vikt därpå, denna fråga behöver framhållas för Norge och Europa, det bör
sägas så, att det synes riktigt ordentligt vad Sverige har att företaga. 

Jag delar icke delikatess, som Staaff: Vi kunna säga: Kungamaktens ställning i Norge
var sådan [att] kungen icke kunde kontrollera det. 
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Utredningen syntes ofullständig: jag vill ha bort dem med tanke på framtiden, därför
att om Norge träder i förbindelse med främmande makt, kan där anläggas de allra farli-
gaste offensivbaser mot Sverige. Det böra vi förekomma. Betydelsen av deras rasering
ligger däri, att vi vända Norges defensiva front åt ett annat håll: det kan vara nyttigt, om
Norge får rikta sin försvarsverksamhet mot annan gräns. Kan icke gilla betänkligheterna
mot fästningen Narvik. Men en anfallsarmé kan icke komma den vägen in i Sverige.
Men banan behöver skydd: vill Norge åtaga sig skydda den, gör den sig och Norge en
tjänst. 

Samtrafiken: Närmast för fredlig förbindelse, icke blott Ofoten: alla andra banor. 

Neutralitet: Det är försvarsfrågan också: ty om Norge är neutralt, om Sverige råkar i
krig, kan vi få vår tillförsel under fredstid genom dessa norska banor. 

Sedan unionen har förfallit är det förmånligare för Sverige att ha Norge neutralt vid
blivande konflikt, än ha Norge i förbund. Ty är Norge neutralt, njuta vi nyttan av
denna förbindelse västerut. 

Även möjligtvis upptaga en förpliktelse, att båda rikena skall iakttaga neutralitet, om
båda länderna råkar i krig. 

4) Novembertraktat[en]: Något bör göras. Vi kan icke ställa villkor till Frankrike och
England, det vore oklokt, att vi inbjöde någon makt att lägga sig i denna sak. Rikena
skulle förplikta sig med västmakterna ingå traktat av samma innehåll. Det är icke sagt att
de vilja gå in på något dylikt. Men något bör göras med hänsyn till den och till bråk.
Båda rikena ingå den ömsesidiga förpliktelsen att icke avträda något land och bevilja
rättigheter åt främmande makter, (kanske modärniserat) men icke ovillkorlig förpliktel-
se att bistå varandra. Om båda rikena ha förpliktelse, att [det] står [ena] parten fritt att
om den vill eller icke vill, ingripa till den andras skydd. På det viset får man uppslag
längre fram, att längre fram kunna möta ett förslag utifrån att sluta en traktat med rike-
na.

Man vinner, att man icke direkt utmanar just Ryssland, utan kan gälla vilken makt
som helst.

Skulle vi säga, att vi vänta, att norrmännen skola bjuda någonting, kan vi icke dik-
tera, vad de skola komma med. Det bör stå norrmännen fritt bära fram sina önskningar
i detta fall. Det ligger fördel för Sverige att man får mycket fordringar från norsk sida:
man kan jämna ut. 

Icke alldeles för stram uppfattning av dessa förhandlingsämnen, utan omnämn [sic!] 
När Norge efter unionsupplösningen skall betraktas med misstroende, behövs icke

därför att visa Norge det under förhandlingarna. Vi betrakta Ryssland så, men för-
handla. Man kan icke bojkotta Norge efteråt. 
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Det är bra, om vi kunna få Norge att gå in på våra villkor utan för mycket krångel. 
Gå de sönder, har riksdagen att ånyo avgöra, huru man skall uppställa bestämda vill-

kor, som med makt genomdrivas. Först då kan den frågan komma under omprövning,
men jag tror man bör göra bemödanden att icke komma på den ståndpunkten. 

Bonde tycker gränsfästningarna äro lappri. Den frågan anser jag vara av så stor vikt
för vårt framtida försvar åt väster, att alla våra krafter böra sättas till för lyckligt resultat. 

V i c e  o r d f ö r a n d e : Jag vill börja med en hemställan till ordföranden beträffande
huruvida diskussionen icke är på väg att svänga ut vida utöver de gränser, som angivas
av de tre förslag som ordföranden föredragit. 

Jag ämnar icke yttra mig om något annat än de tre frågorna. Diskussionen slutar
[annars] med fullkomligt virr-varr. Kunde icke följa sista talaren. 

Kungl. Maj:ts förslag: jag är icke för bifall till detsamma. Det är möjligt[,] kanske tro-
ligt, att det anger huvudriktningen, som man kan ha att gå. 

Kungl. Maj:ts förslag kan innebära detta, men såsom förhållandena nu ligga till, tror
jag icke att det gärna går an, att riksdagen beslutar att ge regeringen fullmakt in blanco
att med Norge underhandla om unionsupplösning med vad därtill hör. Landet skulle
tycka, att det vore [ett] högst märkvärdigt beslut, som riksdagen hade fattat. 

Måhända kan det angiva den riktning man kan hava att gå, men med en och annan
liten oväsentlig modifikation i detsamma, särskilt betingad av den hänsyn jag nu nyss
nämnde. [Är] icke för rent bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Blir det något bifall, blir [det]
icke rent. 

Lindhagens förslag vill jag icke heller [bifalla]: Han vill att riksdagen redan nu skall
godkänna unionens upplösning och Norges suveränitet. 

de Geers förslag: vill yttra [mig] något mera om det. Har yttrat mig förut om det. Jag
vet, att det är [ett] förslag, som många tänkt på, kanske t.o.m. föresatt sig att icke under
några omständigheter övergiva. Även jag hade känt mig tilltalad därav, sade jag bland
annat sist. Jag gör det fortfarande, men redan då, och kanske ännu mera nu, har jag ändå
tänkt som så, att huru mycket det må överensstämma med vårt svenska lynne och
humör, att, om jag får en kindpust, ge den igen, tycker jag [att] här passar [det] icke rik-
tigt bra, emedan det skulle ge norrmännen alla trumf på hand. De man själv har, lämnar
man över: ni har många förut, ha de flesta, men jag har råkat få några i given, här ska ni
få dem med.

Vidare. Vad jag tillförene yttrat, och som ingen må av oss förbises, ty det är för allvar-
samt, vi måste taga tillräcklig hänsyn till de tankesätt, som göra sig gällande hos Sveriges
folk både på landsbygden och även i städerna. Stockholm vill icke vara med om att bara
släppa efter och efter, icke behålla något kvar av nationaläran. De må tillåtas mig att tala
något om den saken. De är kanske lika många och ännu flere, som icke vilja ha krig,
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[utan] vilja undvika det, men som vilja att uppgörelsen icke skall vara så snöplig, att den
icke på något sätt giver oss någon upprättelse för den vanära, som Norge ställt oss för.
Yrkar avslag även på det. 

B o n d e : Beslöts icke häromdagen att först skulle villkoren diskuteras, och sedan de
olika motionerna? Förstår icke, huru man kan taga [saken?] på annat sätt.

O r d f ö r a n d e n : Erinrar om beslutet igår. Igår sammanfördes i en grupp frågor,
som ansågos stå i samband med varandra. 
Överläggningen omfattade vissa frågor. 
Vidare idag också en grupp. 
Varför icke P.M. lagt upp i sammanhang: det beror på att Kungl. M:t vill förhandla
med Norge, villkoren äro mera underordnade. 

Man [svårläsligt, man kan?] taga fram Kungl. Maj:ts promemoria. 

B o n d e : Föreslår att föredragningssättet fastställes [så], att man skulle behandla villko-
ren först, det andra sedan. 

H j ä r n e : Orättvist, om jag skall tagas till syndabock för villkoren. Men mitt yrkande
ansluter sig till Kungl. M:ts proposition. 

Z e t t e r s t r a n d : Jag ansluter mig fullständigt till Billings uppfattning därom, att an-
tagandet av de Geers motion skulle innebära fullständig eftergivenhet, icke ge folkstäm-
ningen den upprättelse de[n] kräver, och beröva oss varje medel till tryck. Man bör
icke reflektera på de Geers förslag. Alltså i huvudsak [bifall] till det kungl. förslaget. Bil-
ling sade, att folkstämningen kräver, att man skall få någon upprättelse. 

”Deras Maj:t … icke i stånd,
”Kungen upphört att fungera såsom norsk kung. 
”Upplösta unionsförhållanden.”

Citat av yttrande av Ibsen: Unionsförhållandena [äro] icke upplösta genom att Norge
brutit det. Dessa passus [sic!] i båda skrivelserna: de böra icke förbigås med tystnad, utan
att utskottet på något sätt starkt markerar, att detta norska åskådningssätt icke överens-
stämmer med svenska folkets åskådning, utan att svenska folket på det allra bestämdaste
tar avstånd från något dylikt. 

Ett dylikt yttrande på [ett] hovsamt, men bestämt och kraftigt sätt tror jag skall
bidraga till att upprättelse gives. Sedan har man att taga till övervägande, vilka villkor
[som] böra uppställas. 

Sedan man tagit denna ingress, tror jag icke [det] blir nödvändigt kalla det andra för
villkor. Jag tror man kommer längre, om man icke använder beteckningen villkor, men
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tror att det är [oläsligt ord, börjar med gra, slutar med tion, sion] som skall framhävas
dels genom ordningsföljd dels genom motivering för de olika. 

Mer eller mindre kraftig och fullständig motivering. 
Såvitt jag kan förstå, innebär detta bifall till Kungl. M:ts prop. med de modifikatio-

ner, som kan komma att framställas. Under förutsättning att [det] får betraktas såsom
bifall till Kungl. Maj:ts prop. 

S t a a f f : Bland de nu föredragna förslagen tror jag [det] finnes vissa skäl, som tala mera
för Kungl. Maj:ts prop., eller för den väg som Kungl. Maj:ts prop., vill gå, än för friher-
re de Geers förslag. (Lindhagen har icke trott att klämmen gick ut på annat än Kungl.
Maj:ts proposition). Skälen äro, att jag tror det finns vissa punkter, innebärande önske-
mål för Sverige vid uppgörelsen, som skulle kunna omsättas av den gång för sakens be-
handling, som propositionen innehåller. Men vilka dessa äro har jag icke nu rätt att
giva, utan det får jag gömma. 

B o n d e : Får jag tala om Hjärnes?

O r d f ö r a n d e n : 

B o n d e : Jag är ordföranden synnerligen tacksam för detta ovanliga tillmötesgående. 
Ansluter mig gärna till Hjärnes förslag, ty jag anser att varje människa skall vara tack-

sam för [oavslutat]. 
Det är väl ändå att sätta Sverige i alltför passiv ställning, då man skall göra saken bero-

ende på, att förslag kommer från norsk sida. De skulle skicka hit emissarier [som] säga:
vi ge er det och det, om ni äro snälla. Det är ju förfärligt tillmötesgående.

B l o m b e r g : Jag yrkar [nej] såväl å de Geers motion, som å Lindhagens motion,
samt även på Kungl. Maj:ts prop. Jag skulle göra det även om den mening, jag i går ut-
talade, icke skulle vinna anslutning. Hänför mig till vad i dag yttrats särskilt av utskottets
vice ordförande. 

[ C ] a r l  P e r s s o n : Skulle [det] vara några villkor, som ledde till samma som fri-
herre Åkerhielms förslag, skulle jag ställa mig på Åkerhielms. 

Men i detta stadium icke ens framställa, att jag sluter mig till de Geer. 
Vore [det] så, att Kungl. Maj:t anhåller om en fullmakt in blanco, då skulle man vara

mycket betänksam. Men jag kan icke läsa mig till det, utan stödjer mig på Berners, att
[det] icke var så. 

Kungl. Maj:ts proposition innehåller icke heller något sådant. Man får icke helt och
hållet hålla sig till klämmen utan även läsa motiveringen. Detta kan icke kallas fullmakt
in blanco. Sluter mig till Kungl. Maj:ts förslag.
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A f z e l i u s : Diskussionen om Kungl. Maj:ts förslag har icke fast botten så länge jag ej
vet huru komma att supplera; fullmakten utgår från, att det skall vara under samverkan
med riksdagen. Den skall få sitt innehåll. Först ha klart för oss, vad det innebär. 

de Geer[s motion] är jag emot och med den beteckning som fanns. Den formen
anser jag vara den sämsta: ”att beledsaga detta med en spark – storgöra [?]”, säga: ni äro
sådana karlar, det vill jag icke ha med att göra, nå vad människorna [?] säga, ni är
tvungna. 

Att beteckna klokt och bra, förvånad [att] Bonde kan tycka detta är lämpligt sätt att
inviga ny period i Skandinaviska halvöns intressen [?]. Det kan jag rakt icke fatta. Vare
sig klok eller [överstruket oläsligt]

B i l l i n g : Ber om ursäkt [för att] jag lockade in på diskussion om villkoren. Tänkte
att P.M. var kombinerad [?]. Nu yrkade jag avslag på de Geers motion: där har jag helt
visst alltid [oläsligt ord] Lindhagens motion: Den som kan säga att han förstår, jag tycker
icke Kungl. M:ts prop. är värd en så hög visa. Kungl. M:ts prop.: för mig är [det] full-
makt in blanko”, utan så liten ansträngning att papperet är nästan blankt. 

Men för min del så yrkar jag avslag på Kungl. Maj:ts prop., och det av huvudsakligen
dessa tre skäl:

1) Att åtminstone det är i hög grad tvivelaktigt, huruvida icke Kungl. Maj:ts prop.
innebär fullmakt för svenska regeringen att taga initiativet. Första gången trodde jag att
den skulle taga initiativ: redan på den grunden. 
2) Det är minst sagt oklart, om Kungl. Maj:t menar förhandlingar rörande unionsupp-
lösningen eller även förhandlingar rörande avveckling av förhållandena efter upplös-
ningen. 
3) Under inga omständigheter vill [jag] giva regeringen en fullmakt till villkorlig upp-
görelse. 

Uppgörelse: det är alldeles för starkt fullmakt. 

[ C ] a r l  P e r s s o n : representationen [har] rätt antaga eller förkasta eller bevara. Ja,
naturligtvis formellt och juridiskt, men lika visst är, att om det är gjort en uppgörelse, så
är representationens rätt att förkasta så kringskuren, att den icke är stort mera värd, att
den icke är mycket värd. Se på alla förhandlingar som vi haft förut. 

I detta avslagsyrkande ligger icke meningen, att icke utskottet skulle i någon annan
form ge åt en regering någon slags rätt att förhandla. Såsom sådan yrkar avslag. 

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Gått igenom samma utvecklingsgång som Billing. Först
tilltalad av friherre de Geer[s förslag]. Mot de Geer[s]: fullständig eftergivenhet. Icke
med om för min del, (det kunde varit likgiltigt): 
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Det strider mot svenska folkets uppfattning, detta också. Kungl. Maj:ts prop. kan jag
icke obetingat godkänna. Vissa villkor äro av den vikt, att vid deras genomförande fäster
för mig ett bifall till riksaktens upplösning. Fråga[ans?] nuvarande skede böra dessa vill-
kor av riksdagen bestämt framhållas. 

Vilka villkoren skall vara, få [vi] tala om i senare skede av diskussionen. I sina huvud-
drag skola de framhållas. Den av Norge vidtagna åtgärden innebär avtalsbrott, kan icke
godkännas. Icke betrakta vad som skett såsom frö till [oavslutat] … Men då unionen
icke hädanefter medför en sådan fördel för Sverige, att den bör av Sverige med makt-
medel upprätthållas, är Sverige berett att upphäva riksakten, så snart några villkor blivit
avtalade, som med hänsyn till Sveriges intressen bestämmas därav att Norge hädanefter
blir främmande makt. Om dessa villkor i sina huvuddrag får regeringen uppdrag … Så
snart dessa förhandlingar blivit brakta till slut, [oläsligt ord] för varje som nu fatta beslut
saken [?]. Avvecklingsfrågorna anser jag bör justeras. 

S t a a f f : Jag är fullständigt och livligt ense med Hjärne därom, att icke några villkor
böra från början formuleras, utan att man bör gå förhandlingsvägen för att öppna möj-
lighet till vida större reella fördelar än man kan göra genom att formulera absoluta vill-
kor. 

Men vad beträffar Hjärnes formulering kan jag icke godkänna den, ty den tycker jag
icke står i god överenskommelse med vad den här fullmakten bör innehålla. 

Han föreslår: 1) att medgivanden göras så att Kungl. Maj:t får utnämna delegerade att
mottaga och pröva. ”Det är ju icke fullmakt för förhandlingar”; men om dessa delege-
rade gå in på förhandlingar, kan de icke få anmärkning för det? 

2) ”från norsk sida” … lämnat öppet, från vilken myndighet i Norge detta skall kom-
ma.

Regeringen har uttryckligen föreslagit att det skall vara stortinget, [och] därmed
menat, att regeringen är sådan, att man bör föredraga underhandla med stortinget.
Detta synes mig vara riktig tanke. Jag tror det kan [vara] angenämt för svenska
meningen. 

Mot Billing: a) [I]nitiativet. [D]et är [en] subtil sak i frågans närvarande ställning.
Den frågan borde kunna vara supplerad genom stortingets skrivelse. Stortinget har gjort
hemställan till svenska statsmakten om att ingå förhandlingar. De ha måst säga: med
erkännande av Norge. Nu säga vi: vi ingå icke i förhandlingar med erkännande. Nu
kunde skrivelsen åberopas. 

b) Om det skulle röra upplösning eller blott avveckling. [S]ynes] mig klar att kungl.
prop. icke rör upplösning utan förhållanden som stå i samband med upplösningen. 
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B i l l i n g : avser förhandlingarna även själva upplösningen eller endast de förhållan-
den, som kommer efter upplösningen[?].

S t a a f f : förhandlingar äro förutsättningen för upplösning. 

c) villkorlig uppgörelse: det ordet har stött mig. Tankegången kan jag icke förstå. Jag
förstår icke, varför icke förhandlingar skall föra till uppfattningen hos svenska delegera-
de, vad de anser sig böra framlägga för regeringen, och regeringen för riksdagen, såsom
förslag till villkor och förutsättning för upplösning. Det uttrycket borde ändras till något
sådant: ”ingå i förhandling om ordningen och därefter för riksdagen framlägga resulta-
tet, varigenom [?] förhandlingarna kan tagas”

Såvitt jag nu kan se, så kan jag ställa mig på den kungl. prop. ståndpunkt, med några
modifikationer, men som icke väsentligt kommer att röra klämmen, ty efter min tanke
bör riksdagen besluta att ge en fullmakt, vilken icke gäller således formalitet antagandet
eller förkastandet utan en form in blanco. Det är motiveringen, som skall angiva viss
synpunkt och viss hållpunkt, vilket de facto kommer att anhängas [?] regeringens och
de delegerades handlingar. 

H j ä r n e : Det är mycket glädjande att Bonde kan vara med om mitt förslag, men jag
tror, att han missuppfattat det såsom uppvisande av stort tillmötesgående. 

Taga initiativ skall läggas över på norska sidan. 
(Ansvar för uppskov ...)
I motiveringen till utskottets betänkande skall utförligt utredas, vari det norska uni-

onsbrottet består, och det skall karaktäriseras från alla möjliga rättsliga och politiska syn-
punkter, och det skall antydas, inom vilka områden skall komma fråga för Sverige att
söka sina garantier, men ock att man icke binder sig [för] någonting. 

Vidare bör talas om, hur Sverige skall behandlas: ”efter Norge har brutit, så tillkom-
mer det Norge, så vida gott förhållande skall…[oavslutat], tillkommer Norge att bjuda
Sverige garanti; Sverige avvaktar förslag, för att själva fastställa de villkor, på vilka
Sverige kan upphäva. Det är klart att det skall framläggas.

Jag har icke velat välja ordet ”förhandling”; det brukas om avtal. Det vill jag icke, ty
då kommer Sverige i dålig ställning. 

De delegerade skola ”mottaga och pröva” förslag. De kunna föreslå dem de rättelser,
norrmännen skulle intaga i sitt förslag. Jag tror icke det är nödvändigt, att icke nämna
det [stortinget?], och norska stortinget skall icke legitimeras på förhand. Mitt förslag går
ut på själva förhandlingsordningen, vilken är av stor vikt. 

Så att vi icke råka ut för sådant missfoster som kommunikén [1903]. 

H a n s  A n d e r s s o n : Bifaller man Kungl. Maj:ts prop., är det under förutsättning,
att den skall ifyllas [på] ett eller annat sätt. Skall vi först skriva: vi yrka rent avslag på
418



X. Första urtima riksdagen 1905
Kungl. M:ts prop.? Kan icke förstå att, om vi göra vissa ändringar, vi ge Kungl. Maj:t
fullmakt in blanco. Jag kan icke läsa så; efter stå ”villkorlig uppgörelse”: 

”Vid en upplösning av unionen”: der erkänna [vi?] icke att unionen är upplöst. 
Många brev hemifrån: norrmännen skulle ha smörj. Men vad ni gör, ställ icke till så,

att det blir krig. I fråga om fred och krig: vill alla ha fred. Men vad menar de med, att
norrmännen skall ha smörj. 

I huvudsak [bifall] till Kungl. Maj:ts förslag. 

Å k e r h i e l m : Att jag icke kan ansluta mig till de Geers motion är klart. Att jag när-
mast kommer att gå på den väg, som den kungl. prop. anvisar med modifikation och
villkor, som kan komma att uppställas. Aldrig att rösta för de Geer, men jag är beredd
att yttra mig framdeles om villkoren. 

För min del är jag tveksam [om], att det kunde vara tillfredsställande föredragnings-
sätt att behandla prop. för sig och villkoren för sig. [Om ma]n bara behandlar Kungl.
Maj:ts prop. i det skick, som den befinner sig. I det skicket är [det] klart, att jag icke kan
ansluta mig till den. 

Men Hjärnes yrkande (med avslag = med anledning av): Hjärnes förslag avser den
metod [enligt] vilken man bör anordna förhandlingarna; och att det sålunda icke är syn-
nerligen lämpligt, att det anses vara slutdiskuterat med nu föreliggande fråga; utan det
skulle förefalla mig lättare, att, sedan man har diskuterat och avslagit denna fråga, och
sedan kommer att diskutera villkor och andra förslag, då kommer naturligtvis även in på
sättet att föra förhandlingarna. Då borde det komma till diskussion i det sammanhanget. 

V i c e  [ o r d f ö r a n d e n  P e h r  P e h r s s o n  i  T ö r n e r y d ]: Jag är mycket
tacksam mot Hjärne för förslaget, men jag menar det borde icke bli föremål för avgö-
rande nu. Medan det kommer på sin rätta plats och till sina rätta [oläsligt ord] när man
kommer och diskuterar ett annat förslag, som avser förhandling under vissa villkor. Jag
har icke förut yrkat rent avslag på Kungl. Maj:ts förslag. Bestämt avslag på de Geers och
Lindhagens förslag. Vet icke huru mycket skall jag behöva taga till mig: också min
granne har, men tror icke jag behöver någon kalldusch [oavslutat] 

Angående meningen i landet. Att jag vill, så vitt jag förstår, med lika mycket lugn
och resignation som kanske någon, deltaga i utskottets överläggningar och beslut. 

H j ä r n e : Har icke [något] mot att förslag behandlas såsom Åkerhielms och viceordf.
antydde, ty det är riktigt såsom Åkerhielm anmärkt, att det avser egentligen själva det
sätt och den metod. Därför av [oavslutat]

Jag framställde detta yrkande, då ännu min uppfattning var att frågan skulle få disku-
teras i hela dess vidd. 
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Yrkanden: 
Dels bifall dels avslag å K.M:s prop. 
[D]els bifall dels avslag å frågan de Geer. Avslag å Lindhagens. 

[K. Maj:ts] P.M.:
1) Konsulära och diplomatiska avvecklingen: avvecklingsfrågor
3) Skiljedom: 
Lindblad: Norge skall begära. Alla framtida förhandlingar.
Zetterstrand: Skall frågan tagas, menar jag [vi] böra vänta, till dess det blir ordnade för-
hållanden i Norge. 
Blomberg: Vi kan icke binda oss vid något, innan vi veta, hurudan den rättsliga ord-
ningen blir i Norge. 

B o n d e : Hammarskjölds [P.M.] tycktes vara skriven i något tendentiöst syfte. Alla
viktiga traktater av senare datum. Varför skickades den till oss? Frågan bör först behand-
las, om Norge blir självständig och erkänd stat. Det skall icke uppställas såsom vare sig
villkor, förhandlingsämne eller avvecklingsfråga. 

H j ä r n e : Jag är överens med dem, som äro av åsikten, att en sådan traktat icke kan
avslutas formligt förrän Norge blir fullt erkänd suverän stat. Kan icke vara med om me-
ningen, att frågan icke alls skall komma under behandling. Jag kan tänka mig, att det att
frågan kommer upp såsom förhandlingsämne, kan bidraga [till], att för oss angelägna
punkter komma upp. 

Det kan hända, att Norge är medgörligare med avseende på gränsfästningarna, ifall
det får en dylik garanti. Jag menar alltså, att frågan icke skall helt och hållet avföras från
dagordningen. Men det skall icke uppställas såsom villkor, yrkande från svensk sida. 

Men icke emot, att det kommer [i] det sammanhanget bland övriga förhandlingsäm-
nen. 

B i l l i n g : Vi måste väl säga något om det, eftersom K.M. prop. betonar den saken.
Något måste väl sägas.

S t a a f f : Ansluter mig i allt väsentligt till vad Hjärne antydde. Frågan bör icke helt
och hållet förbigås. Bör intagas såsom en betydelsefull punkt. Sedan bör man se, vad
som därav kan göras. 

Mot den saken att den skall göras generell och undantagslös. Det är så, att man kan
tycka, att de undantag, som bruka göras, äro så vidsträckta, i synnerhet när ”äran” kom-
mer med, så att [det] beror helt och hållet på vilken stat som helst. Men jag tror erfaren-
heten visat, att allmänna tendensen att få tvister fredligt uppgjorda och de styrandes
ansvar för att kunna få medel till fredlig uppgörelse utgör anledningen till, att dock är
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mycket nyttigt att ha sådant medel på förhand i ordning, som icke utan godtycklig för-
tolkning kan tydas på sätt att här icke bör bli skiljedom. 

Tror icke på den inskränkta åsikt, som lades i Hammarskjölds P.M. och som bar
vittne icke blott om hans goda begrepp, utan även hans icke så ringa begränsning. 

Tror icke för dess nytta [att] den behöver göras alldeles för generell, vilket jag måste
betrakta såsom obetänkt äventyr. Ty det dock bra mycket att förklara, att alla tvister skall
kunna få avgöras av skiljedom, som dömer utan annan garanti för domens riktighet, än
som ligger i de valda personerna. Kolossal skillnad mellan internationella domstolar och
egna domstolar, som döma efter skriven lag. 

En traktat synes mig önskvärd, en generell tvivelaktig, frågan bör framföras i form av
påpekande.

W a c h t m e i s t e r : Man yttrar sig för tidigt om saken. Jag kan tänka mig frågan
kommer mer på allvar fram, men då bör den komma från norsk sida och vi bör gå in på
det såsom medgivande från Norge. En sådan är väl, om den kommer till stånd, till för-
del för den mindre och svagare staten. 

Yrkanden: Upptages icke såsom villkor. 
Upptages i sammanhang bland övriga förhandlingar. Något säges i motiveringen. Bäst
frågan framkommer från norsk sida. 

Grisbådarna:
Å k e r h i e l m : Den kunde tagas upp i samband med gränsregleringen. 

P e t t e r s s o n : Jag tror den ordnas när som helst. Det är undervattensskär där. Vi fis-
ka hummer där, men varför fiska hummer, är därför att vi ha bostaden i närheten. 

W a c h t m e i s t e r : Det vore bra få så många tvisteämnen som möjligt ur världen.
Därför tycker jag [det bör] tagas upp såsom förhandlingsämne. Däremot icke i samband
med neutrala zonen.

K r u s e n s t j e r n a : Nog lämpligt icke taga upp frågan, därför att vi ha fördel av nu-
varande tillståndet. Sverige fiskar hummer där. Norrmännen har börjat fiska. 

V i c e  o r d f ö r a n d e n : Det är icke vi som fiskar hummer uteslutande. Bäst gå för-
bi, till dess norrmännen göra nya anspråk. 

Å k e r h i e l m : Norge har framlagt anspråk, lämpligt att söka skaffa det ur världen,
när det kan ske på enklaste sätt. Vi vill ha faktiska förhållandet bekräftat, anser jag. Var
går den gränsen[?] 
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P e t t e r s s o n : Svenskarna utsatta mest och bäst, jag tror [de] fiska ömsom. Ådrar
kostnad för fyrskeppet, som kanske går upp till dubbla. 

Den djupa rännan går [på] norskt område. Rätt till det, ser ut, som Norge ger oss en
grace. 

[C ] a r l  P e r s s o n : Begär K.M:t att det skall lösas, såsom K.M. föreslagit i fjol.
Sammanfaller med vice ordförandens förslag, att man skall ordna riksgränsen. Tvisten
bör antingen i sak avgöras eller formligt hänskjutas till skiljedom. 

Ö d m a n : Jag anser nödvändigt få den avgjord på samma gång som alla andra. Norr-
männen kan ställa [till] bråk om [den] när som helst. Den bör ordnas. Jag vet icke om
bland viktigaste eller minst viktiga. 

Fyrskeppet ligger för att betrygga insegling till norska hamnar. 
Norrmännen drog fisket på sin sida, fyrskeppet på svensk sida. D.v.s. de finnas i

norska linjerna. De gå efter linjer alltid. 
Farvattnet gå[r] på norska sidan. Nya gränserna går alltid efter djupa rännan. Först

efter yttersta skäret rak kurs. Det kunde annars passa för våra bröder att taga upp idén,
när de icke ha annat att bråka om. 

B i l l i n g : Likgiltigt om [frågan] sättes bland andra och tredje gruppen. Norge har här
större anledning än Sverige. Därför anser jag ur den synpunkten [att] denna fråga icke
bör tagas upp. 

Vidare är den likgiltig. Helst i tredje gruppen. Ännu ett skäl. Jag tror det är dåligt
[valt] ögonblick upptaga den frågan; den kan öka [?] risker, mycket strider och tvister.
”Aerefölelsen” fäster sig vid den. Är det lämpligt taga upp en gammal grälfråga, där sin-
nena äro så ömtåliga? Det är en av de ömma punkterna. 

Yrkar i tredje avdelningen. 

A f z e l i u s : Kan icke förstå, att detta är avvecklingsfråga. Det är [en] fråga, som med
nödvändighet kommer fram, när unionen upplöses. 

Har jag en faktiskt rätt, men den är bestridd, då föreligger [en] tvist som skall lösas
någon gång. Frågan om fast bestämmelse om gränsen på detta ställe hör till andra kate-
gorien, icke till tredje. 

B e r g e n d a [ h ] l : Alla svenskar voro så klara på att rätten var så obestridlig, att de
undrade över, att regeringen vill låta [frågan] gå till skiljedomstol. Förut blott svenska,
sedan kommo även norsk[a]; svenskarna togo bort deras när [oavslutat]. Norska ansprå-
ken fått mera fast form i sin regerings ställning. 

Många ha uppehälle [därav]. Anser lämpligt att [saken] upptages såsom förhandlings-
ämne. 
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P a l m s t i e r n a : Grisbådarna [äro] ännu icke omnämnda, därför behöver utskottet
icke yttra sig om dem.

Kommer frågan fram, kommer hela frågan om skiljedomstol: den drar tid, i många
månader. Jag tycker den är mycket ogynnsam. Jag hemställer att den förbigås. 

S t a a f f : Jag anser [att] frågan icke behöver upptagas. Ty då den är obetydlig i jämfö-
relse med huvudfrågan så förefaller [det] onekligen som om den blott borde upptagas,
ifall Sverige led under nuvarande förhållanden, så att [det] vore önskvärt att få den änd-
rad. Så är icke fallet, därför lämpligare att [den] får avstå. 

Å k e r h i e l m : Jag kan icke tro det är riktigt resonerat; det är en förmån för Norge,
att frågan tages upp. Norge ser nog helst, att frågan icke tages upp, och får glömma den
till tillfälle, då [det] icke har anledning att vara tillmötesgående. 

Misstänker jag [sic!] Billing får lika mycket bekymmer i statsutskottet en gång. 
Den norska ”aerefölelse” har varit engagerad för att få främmande staters överhuvud

med. 
Tror icke [att] frågan behövde hänskjutas till skiljedom, om den tages upp. Den

kunde avgöras ganska lätt. 

B i l l i n g : Den norska ”aerefölelsen” fungera[r] på alla möjliga sätt, så snart man har
att göra med Sverige. De äro mycket ömskinta. Jag tror [frågan] avgöres lätt, om vi äro
skilda. Tages [den] nu upp, spela politiska grunder in. Rättsgrunder så klart. Tages den
politiskt, så blir den sämre avgjord, ty den är och blir skött av de svenska kommissarier-
na.

(Några instämde).

1) skall upptagas
2) icke f.n. upptagas. 

4) Flyttlapparna: Se även Kronlunds motion, motiveringen. 

B l o m b e r g : Man gör gällande att giltigheten skall erkännas av 1751 års kodicill, un-
der förutsättning att nu gällande mellan[riks]lagstiftning upphör att gälla utan att bli er-
satt av annan lagstiftning. Detta var intaget 1883 i dåvarande lagbestämmelse (i båda
fallen). 

Den gick ut efter 15 år: i norska lagstiftningen har man insmugit ett förbehåll. 
Från norsk sida [har] alltid tidigare erkänt[s], att denna kodicill är av för framtiden

gällande giltighet. Fordran, att detta erkänns, att om lagstiftningen icke finns eller för-
nyas, så skall kodicillen anses fortfarande ha giltighet.
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Varför norrmännen ha hittat på att söka komma bort från dess giltighet, är, att
Sverige då hade andra områden, varför norska lapparnas rätt till flyttning var större, vil-
ket sedan rubbades genom åtgärder från rysk sida. 

H a n s  A n d e r s s o n : Denna fråga bör sättas som en av de viktigare. Görs icke nå-
gon bestämmelse år 1907 stå alla lapparna renlösa. 

C a r l  P e r s s o n : När man tänker, att man sätter den i främsta rummet bland villko-
ren, och så skall behöva makt bakom orden, då vet jag icke, om jag icke skall vara tvek-
sam. Jag vill, att den skall vara med, men jag vet icke, om den skall vara bland så stränga
villkor. 

I Kungl. prop. står alltid, att den minsta ”är dömd till undergång.”
Ingen lappfogde sättes till annat än förordnande, ty antalet minskas, så snart behövs

icke någon lappfogde. Om de icke få denna rätt, icke kunna försörja sig, få de draga sig
åt annat håll: de dö väl icke ut. 

A f z e l i u s : Jag anser den vara mycket viktig. Det ser ut, som svävade över dem, att
de icke skulle leva så länge – 1907 är överenskommelsen slut. Annars blir det tvist, om
vi icke göra något. 1751 års kodicill är dock, tror jag, icke sådan, att utan vidare bekant,
att den är ouppsägbar. Utan jag tror [det är] nödvändigt tänka sig utfärda några grunder
för detta förhållande. Det vore bra, om utskottet hade någon representant härifrån. 

Icke skall den stora kanonen köra upp. Kan man icke få någon sakkunnig person
inom riksdagen? (Lappfogde Burman)

S t a a f f : Reserverar mig mot den tolkning, som Carl Persson givit. Det har icke in-
gått i schemat, att kanonen skall stå bakom villkoren. Jag har icke hört talas om, att va-
penmakt skall stå bakom dessa villkor. 

Det skulle taga sig litet underligt ut att ställa upp frågan om flyttlapparna såsom vill-
kor för riksaktens uppsägande. Jag föreställer mig, att man kan välja utskott[.] ”Såsom
vore alldeles givet anser riksdagen att flyttlapparnas ställning bör ordnas”; ”Såsom vik-
tiga föremål för uppmärk[samhet]” betonas det och det. 

V i c e 1: Det vill förefalla mig, som skulle vi vara skyldiga göra vad vi kunde, för att
lapparna icke skulle lida något ytterligare intrång, föranledda av skilsmässan. De sakna
allt skydd, om vi icke vilja skydda dem, vi kan icke gå dem förbi. Skall det vara villkor,
att det skall vara bland de allra värsta, det få vi tala om sedan. Den skall ha allt understöd
vi kunna lämna den. 

1Pehr Pehrsson i Törneryd.
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L i n d m a n : Det vore märkvärdigt, om icke Sverige i en så avgörande epok skulle
våga sätta upp något såsom rent villkor. Tror någon verkligen, att om Sverige icke har
något annat villkor Norge svarar: vi vilja slåss om det. 

Skall vi kunna ena oss från första början, att om vi skall uppsätta något såsom villkor
från vilket Sverige icke viker. Vi behöva icke befatta oss med, huru tvisten skall avgöras. 

1) Det finns vapen.
2) Det finns skiljedom.

Det här är något, som Europa förstår. Vår nation vill icke gå till skilsmässa med andra
nationer, och lämna dem i sticket. Det är en av de upprättelser [det] bör hållas mycket
kraftigt på. 

H e n r i c s o n : Här gäller den sedvanliga rätten för svenska undersåtar. Den kan
omöjligen komma under punkten, som avser norska föremål. Jag hemställer att [den]
skall upptagas såsom förhandling[s]punkt. Man kan väl icke, om [det] skall bli förhand-
ling, sätta absoluta villkor. 

B o n d e : Här är ju blott tvist om villkor eller icke. Huru många är de? (I Sveriges sta-
tistik kanske 4000) ”Renbetesrätten” i Norge, skall den hållas fram såsom villkor. 

V i c e : 4000 för några år sedan. Mellan 3 och 4000. Det vore kanske skäl att söka få
Burman till oss och göra reda för saken. 

P a l m s t i e r n a : Regeringen har väl gjort det efter utredning i saken. Mig gör det-
samma, om det är 1000. En stats första plikt är att säkra sina invånare till liv och lem,
och [att de] kan föda sig. Ha de fött sig på ett sätt, så är väl statens skyldighet att skydda
dem fortfarande. Kommer [vi] nu så långt, att Sverige icke vill skydda sina egna under-
såtar inom sina gränser, utan flyttar detta till andra klass villkor, flyttar Sverige snart ned
till tredje klass.

W a c h t m e i s t e r : Burman är från Västerbotten. Jag tror Kronlund har lika bra reda
på förhållandena. Och dessa fordra, att vi hålla på den. Billing talade icke om, att man
skulle sätta makt bakom, då han talade om första klass villkor. 

Z e t t e r s t r a n d : ”Icke ändring i bestående förhållanden utan ömsesidiga överens-
kommelser.”

Å k e r h i e l m : Förekommen av Palmstierna. Sätter frågan i första klassen. Då man ser
huru svårt de alltid ha, måste vi betrakta [den såsom] en fråga av mycken vikt och bety-
delse. Frågan bör stå såsom villkor. Jag kan icke gilla Bondes åsikt, att det gör så litet,
därför att det är så få. 
425



X. Första urtima riksdagen 1905
P e t e r s s o n ,  P å b o d a : Billings indelning är icke fastslagen. Jag vill gärna ha
[den] under första rubriken, visserligen icke under första frågan. 

B o n d e : Bör vara förhandlingsämne, icke villkor. Allt, som avser underhandling an-
gående ömsesidig fördel, bör vara förhandlingsämne. 

H j ä r n e : Det är Sveriges intresse att lägga stark vikt vid saken, att visa att det vill
skydda sina undersåtar. Tror icke man kan komma till positivt formulerat förslag, utan
att överväga innehållet av föregående lagstiftning. Meningarna delade, om det skall vara
villkor eller förhandlingsämne. 

5) Samtrafiken och mellanriksbanorna.

B i l l i n g : Föreslår att [saken] upptages bland förhandlingsämnen: det skall icke vara
mellanriksbanorna blott, utan transitofart i allmänhet. 

P e h r  P e h r s o n : Det ligger nära till hands för mig att tycka att frågan är så viktig,
att den skulle ha klass 1). Det är icke blott fråga om malmtransporten, utan det är ju vår
förbindelse i övrigt med avseende på trafikförhållandena (Jämtlandsbanan + Kristiania-
banan + andra banor + annat gods, som skeppas ut i norska hamnarna).

Den blir mycket stor och betydelsefull: är den det icke nu, kommer den att bli det,
kanske inom allra närmaste framtiden, men i varje fall i framtiden. 

Norska stortinget tänkte lägga särskild avgift på malmutskickningen i Narvik. Det
säges, att under hand gjorts framställning av svenska regeringen till norska regeringen,
att de skulle erinras om, att det var [en] mycket ömtålig fråga. Är jag orätt underrättad,
rår jag icke för [det], men jag kommer mycket väl ihåg vilka personer [som] talade om
det för mig. Den förbindelseled, som Sverige med dyra penningar skapat sig på Ofoten-
fjorden, icke allenast har, utan efter allt vad man kan se, måste ha mycket stor betydelse
för vårt land; vi skulle väl helst kunna vilja [säga:] 1000 år, önskande outtömliga lager. 

Kan någon föreställa sig, att man skall få något bättre tillfälle att underhandla med
Norge än just nu? 

Om man försummar detta tillfälle, skall [det] icke dröja länge förrän [det] visat sig, att
Sverige begått en kolossal dumhet. Ett så bra tillfälle återkommer icke. Skall det kallas
förhandlingsvillkor, då är det oeftergivligt. Skall det kallas förhandlingspunkt, har man
blott sagt, att man vill förhandla, och sedan kan överlägga, om det var något som man
icke kunde släppa efter. 

Skall vi ha några villkor, så att [det] icke blott skall bli förhandlingspunkt, då tycker
jag denna fråga bör stå såsom ett av förhandlingsvillkoren. 

L i n d b l a d : Delar i allt huvudsakligt samma uppfattning som siste talaren. Banan
hade icke kommit till stånd, om icke Norge varit i union med Sverige, och man haft
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garanti för hyggligt förhandlingssätt. Så måste man nu söka vinna garantier. Frågan har
– i fråga om fritt tillträde till Norges hamnar – något i sig, som rör fredstrygghet. Om
Norge är neutralt, har Sverige rättighet att taga in kol eller andra saker, som kunna räk-
nas som kontraband, genom norska hamnarna. 

B i e s é r t : Vice [ordföranden] fäste uppmärksamheten på att det försiggår transitotra-
fik även på andra vägar än mellanriksbanorna. Det kan bekräftas, icke bara från Sverige
till Norge, utan ock tvärtom. Det är särskilt förhållandet med mig. I saknad av kommu-
nikationsmedel ha vi på många ställen där icke kunnat göra något annat än råvaror eller
halvfabrikat. Jag har försökt sätta upp pappersbruk. Jag kan icke transportera det på an-
nat sätt än över Kristiania. På många ställen ligga källorna till ganska betydande vatten-
drag på norsk sida: det är fallet med Klarälven. Verken [äro] beroende på vattentillgång.
Vidare: stora norska skogsmarker däruppe ägas av svenska bolag. 

Aktierna [ägdes?] förut huvudsakligen av norrmän. Nu torde en betydande majoritet
vara svensk. Det har varit på tal i Norge. Man har velat göra försök att få vattnet över
från Fämundsjön till norskt vattendrag, till Glommen. Annars utestängs möjligheten för
de svenska bolagen att exploatera skogarna genom att dämma för Fämundsjöns naturliga
utlopp. Detta är vilt förslag, men bleve allvarliga tvister, skulle [det] kunna uppstå
mycket stora obehag.

Källsjöarna för ett av mina bruk ligga i Norge. En är liten och obetydlig. Skogarna
ägas av en norrman. Den norska vattenlagen är icke lik [den] svenska. Han byggde upp
[en] hög damm för denna lilla sjö, vilket gjorde att vattnet kunde tagas till norska vat-
tendraget. Detta har icke betydelse för min vattentillgång, men vi kunde flotta virket i
älven nedanför. Svaranden bestred min rätt att få upp frågan, därför att jag var svensk
undersåte. Det slöt med en överenskommelse, som var till fördel för oss båda. 

H j ä r n e : ber få ansluta mig till vice ordförandens uppfattning. Fråga har lidit därav,
att man endast betonar malmexporten. Det gäller samtrafiken med norska hamnar in till
Sverige. Jag vill betona saken ur synpunkten av Sveriges försvar i krigstid, så att, om vi
behöva tillförsel över Norge, Norge skall kunna pressa oss genom höga frakter. 

Det är [ett] verkligt försvarsintresse, detta. Att det på samma gång blir till fördel för
Sveriges malmexport, kan jag icke se bör hindra oss att sätta upp [frågan] bland villko-
ren. Jag tänker icke därmed, att vi genast skall gripa till vapenmakt. Man betonar det
som särskilt viktigt. Så mycket större, om vi hade uppgörelse med Norge, att det skulle
iakttaga neutralitet i en strid mellan Sverige och annan makt. 

B i e s é r t s : förh[ållanden] tror jag bleve [oläsligt ord], men jag tror det vore önskvärt,
om den saken komme såsom särskild punkt. 
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P a l m s t i e r n a : Jag instämmer med vice [ordföranden], att det bör höra till första
klassen. Men jag tror sakerna bör begränsas. Jag tror, att man icke får sätta upp såsom
villkor, att de icke få leda bort vatten, som bör rinna hit. Skulle de leda bort Fämund-
sjön, bör väl det tagas upp såsom särskild sak.

Hör frågan om krigsfaran hit? Här är frågan om samtrafik. För transitogods skall icke
beläggas med särskilda pålagor. Kol från norsk hamn hit är väl icke transitogods. Transi-
togods icke med ”särskilda pålagor”.

Det är nog blott för tillfället, som det är [till] vår fördel. Det blir en enorm transport
med norsk fisk till Ryssland.

Å k e r h i e l m : Detta har varit [en] mycket viktig fråga. Men hittills så allmänt hållen,
att jag icke vet, vad man åsyftar. Samtrafik på landsvägar och sjövägar och vägar och all-
ting, huru träffa avtal därom?

För vilken tid skulle de komma att gälla? Kan man binda sig för alltid[?] 
”Särskilda pålagor?” Om man skall frakt[a], är det ”särskilda pålagor”? 
Jag tror att korrektiv vore, att när man har ”trafikvägar”, skall [det] vara [av] intresse

att frakta på vägarna. Jag tycker det är ytterst viktigt att få bestämmelserna närmare
bestämda. 

I fall ett land producera[r] sådana ämnen, som är meningen exportera på banorna;
om norrmännen själva disponerade betydande malmtillgångar, kunde de vilja hindra
svenska exporten för att gynna sin egen.

”I möjligaste mån sörja för samtrafik”. Leda vatten … kan icke föra till sak. 

L i n d m a n : Olika skilda saker: punkt 2 är Ofotenfrakten, den andra är övrig samtra-
fik. Jag kan icke bedöma, huruvida Sverige skulle kunna ha förmån av att ingå på be-
stämmelser med Norge, att man icke fick hindra transitotrafik. Jag vet icke, om icke
ömsesidigheten är stor, lika mycket intresse för Norge, som det är för Sverige. Att man
icke skulle på transitogods få sätta avgift, det låter bra. Skulle jag icke få sätta biljettpri-
sen på vestkustbanan, som jag ville göra det. Jag kan icke yttra mig om saken. 

1) Återstå Ofotenbanan: 1) Svenska staten, 2) Malmbolaget, 3) befolkningen som bor
däruppe. 

Svenska staten [har] lagt ner betydande kapital; hindras trafiken är kapitalet bortkastat.
Bolaget är svensk undersåte, för dem är livssak att få transportera den malm, som de ha
rätt transportera. 

Kontraktet med norska staten är lika med svenska [utom] i ett par små punkter, som
endast taga hänsyn till Norge: 

Om Norge sätter tull på denna malm, som transiteras Norge, kan Norge omöjliggöra
trafiken, vilket man får antaga att de icke göra, om icke norska gruvorna bli så pass vär-
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defulla, att de vilja hindra den svenska [malmen] att komma ut. Exporttull skulle sätta
ägarna av norska gruvorna i bättre ställning i konkurrensen. Annars hade de icke
intresse att hindra malmen att komma ut med så hög tull. 

Men de hindra svenska staten att sätta sådan tull, om svenska staten skulle vilja det.
Den tull 2 kr. satte svenska 1 kr., av norska 2 [?], då måste svenska taga bort 1 kr. Det är
mera berättigat för Sverige att sätta tull. Jag anser berättigat att för den kvantitet, som är
bestämd, fordra att norska staten icke får sätta någon som helst avgift utöver den beting-
ade. 

Skulle något hinder uppkomma för befolkningen däruppe; i malmtransporten, vore
det ohyggligt. 

Samtrafiken i allmänhet över järnvägarna: Om den skall tagas upp, framställas som
villkor, då anser jag utskottet måste skaffa sig ny utredning, annars kan utskottet blott
tala därom i sin motivering. Skall utskottet säga, att det skall underhandla, måste utskot-
tet ha utredning. 

Anser icke omöjligt att taga upp en sådan sak som den om vattenförhållandena. Man
kan säga, att de norska vatten, som för till Sverige, skulle behandlas efter svensk lag,
svenska efter Norges. 

A f z e l i u s : Så långt lidet, icke nu besvära herrarna. 

H j ä r n e : Frågan bör på något sätt begränsas. På hur lång tid sådant avtal, sade Åker-
hielm. Det skulle väl vara ömsesidigt avtal. – Ja, med uppsägning. 

S t a a f f : Skulle dessa traktater ställas på uppsägning, äro de bra litet värda. På visst
rundligt tilltag[et] antal år. 
1) Transitofrågan
2) Gränsbors intressen bör beaktas. 

[Här nedan börjar vol. IV och V i Sam. Clasons originalstenogram]

8/7

[O r d f .  L u n d e b e r g ]: Mobilisering av armén samt underhåll under ½ månad. 57
millioner sommartid, 59 mill. [vintertid], kostnad per dag för mob. 200 tusen på orter-
na, 500 tusen under uppmarsch och operationer. Däri ingår icke kostnaderna för ersätt-
ning. 
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Flottans mob: 
2 mill. pr en gång, 100 á 150 000 kr pr dag. Transport av fartyg kan icke med fullstän-
dig visshet beräknas. 

icke inne

Resterna gå till 3, 4, 5 mill. Vidare en del skulle utgå till inköp av hästar och fordon,
som ju alltid kommer tillbaka till någon del. Vidare till en del ammunition, för avsevärt
belopp. Man är rustad med ammunition efter uppgjord plan. Man får tillgodose ersätt-
ning, man får ha i beredskap. De[t] borde fordras ganska lång tid anskaffa det behovet,
som låg inom det belopp, som var beräknat här. Det kunde icke förskaffas inom landet,
utan delvis tagas utomlands. Medlen behövdes därför icke ögonblickligen. Vidare till
magasinering och tillhandahållande av en hel del proviant. När man talar om dagskost-
nader, får man förutsätta att en del av denna kostnad fylles från förrådena, men tas det
därifrån, får det lov att ersättas alltid. Vidare: för krigskassor åt truppförbanden, varmed
de kunde förskaffa sig nödig proviant och fourage. 

Frågan om delvis mobilisering: icke svar på det. Jag vet icke vad det är. 

H j ä r n e : jag kan icke förstå, huru dessa siffror stämma: per dag högst ½; ½ månad 57,
huru är det möjligt?

L u n d e b e r g : anledningen varför ½ månad är medtagen, är att uppställningen är
gjord så av vederbörande i deras kalkyler. 

200 pr dag = 3 mill. på mötesplatsen återstår 54
500 pr dag = 7 ½ återstår 50 för diverse behov, som icke

kunna specificeras.
Så länge de ligga inne i sina vanliga övningar, blir [det] icke någon ökad kostnad, ty den
är beräknad i budgeten. 

P a l m s t i e r n a : Huru jag tror, att dessa siffror uppkommit? Mina gissningar: ½
mån. underhåll 7 mill. 100.000 man 5 kr pr dag. Jag tror 500.000 pr dag: jag tror det är
ganska riktigt. 5 kr pr dag på man icke för högt tilltaget. Alltså 7 mill. och 3 mill. 

Hästar och fordon: 20.000 hästar + en del fordon, tyglar och grimmor: jag gissar till 15
mill., men en del finns i förråd. 

Proviant i förråd: 5 mill. i förråd: det går åt så småningom, men måste köpas upp ge-
nast. 
Krigskassa: 5 mill. gissningsvis. 

Brister att fylla: jag tyckte det var förvånande små. 5 mill. 
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Ammunition: det finns redan 500 pr gevär och kanon, har hittills ansetts rikligt, nu har
sagts vid denna riksdag, att man skulle taga en mycket större summa, kanske vill reger-
ingen beställa detta genast: 10 mill. 

Vad som fattas, tycks vara belägringsartilleri: gissning att man satt det i efter för att man
tänkt … 10 mill. Jag vill att [man] skall uppställa villkor; makt bakom ordet; man skall
riskera ett krig: har Norge klart för [sig] det, blir [det] icke något. 

Vad går då åt av denna summa: hästar och fordon: 
10. 3. Krigskassa tillbaka. 5
Bristerna uppgå till 5. 3 mill. kommer att avskrivas på kommande budgeterna. 
Ammunition köpt för 10, jag avskriver 8: 
Jag tror man har 37 mill. igen. 15 á 20 mill. tror jag det skall kosta. 

6) Sjöfartsförhållanden mellan Sverige och Norge.
§1 i förordningen, 15/5 1906 [?] får stå kvar. 

H a m m a r s t r ö m : Det förhållande, som nu inträffat i Norge, icke medfört omedel-
bart någon väsentlig ändring i avseende å behovet vad beträffar handels- och sjöfartsför-
hållanden de förenade rikena emellan. Redan 1897 blevo rikena fullt fristående
gentemot varandra. 

Ifrågasattes då från svensk sida, huruvida icke lämpligt att ordna förhållandena i likhet
mellan Sverige och andra stater. Det kunde icke lämpligen ske genom traktat, utan
tänkt sig skulle ordnas genom likalydande lagar, såsom förutvarande mellanrikslag. Från
Norges sida svårigheter. Antagligen med anledning av mellanrikslagens uppsägning
igångsattes en undersökning rörande lämpligheten av differentialtullar: man ville med
anledning därav icke inlåta sig på det föreslagna arrangemanget. 

Från svensk sida förelade K.M:t riksdagen en prop. med bestämmelser, som avsågo
[att] ställa förhållandena på samma bas, som man avsett genom likalydande lagarna. Det
var en förordning, som ännu i allt huvudsakligt gäller, och som förekommit årligen. 

Att den kommit årligen, detta beror på Norges uppträdande. Norge ansåg sig icke
behöva vidtaga någon särskild bestämmelse, ty man ville icke vare sig beträffande
behandling av varor eller sjöfart [ha] några differentialbestämmelser. 

Alla stater behandlas från norsk sida såsom mest gynnad nation. Sverige blev likställt
gentemot Norge med alla andra. I Sverige kunde icke saken ordnas på det sättet. Tull-
taxan upptar icke mer än en tariff lika med alla länder (i varubehandling icke annat).
Men med avseende å sjöfarten annorlunda. Hade man icke infört andra bestämmelser i
Sverige, hade man vad norska beträffar, fallit tillbaka på produktplakatet, d.v.s. omöjlig-
gjort all norsk sjöfart. 
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Då ordnades på det sätt, att norska fartyg i allo likställdes med svenska. Det är längre
gående förmån än om [det] ingåtts avtal eller träffats bestämmelser rörande norska far-
tygs behandling såsom mest gynnad nation. 

I behandling såsom mest gynnad nation ingår icke med nödvändighet någon rätt att
idka kustfart i landet, alltid beroende på särskild klausul, därest icke ordnas genom ensi-
dig lagstiftningsakt. 

I behandling såsom mest gynnad nation ingår icke heller rätt att idka sjöfart på inre
vatten inom floder, kanaler och insjöar. Det är [en] rätt, som enligt folkrättsprincip icke
plägar tillerkännas något annat land än det egna. 

I det avseendet [har Norge] alldeles särskild gynnad ställning. Är svårt att säga vad
denna sista förmån betyder. Sjöfartsstatistik medger icke [att man kan] bilda sig något
bestämt omdöme i den vägen; naturligtvis kan [det] med avseende på Vänern … få
betydelse.

Med avseende på rätten att idka kustfart inom landet är [det] icke heller så lätt [att]
fullt exakt säga vilken roll det spelar för Norge. 

Men behandlingen såsom mest gynnad nation i övrigt länder Norge till vida större
förmån, än motsvarande behandling vad Sverige beträffar i Norge. 

Sjöfarten mellan Sverige och Norge [sker] övervägande med svenska fartyg, men en
stor del av denna trafik omfattar befraktning av smärre farkoster med lägre …

Den stora sjöfarten (varuutförsel från Sverige till olika länder), där har Norge otvi-
velaktigt vida förmånligare ställning. 

Sedan Norge infört differential tulltariff, vilken ännu är gällande, och även är föresla-
gen i nya tulltariffen finnes dels maximal dels minimal tariff. Det skulle således, kan
man föreställa sig, erfordras något särskilt norskt beslut att svenska varor skulle behandlas
enligt minimalen, men någon annan behandling har icke förekommit, därför att Norge
icke gentemot något land tillämpat maximaltariffen. 

Tror icke [det] var meningen, att om unionens sprängning skedde, förordningen
skulle gälla till 15/5. Dessa förhållanden synas mig borde, så snart förhållandena blivit
definitivt ordnade, ordnas genom traktat enligt bestämmelse. Absolut nödvändigt [vore
det?] dock icke. Sverige kan dock ha uteslutande svensk lagstiftning. 

Men i varje fall kan man säga, att ett förändrat förhållande icke i och för sig med
nödvändighet kräver att frågan i detta sammanhang ordnas. 

Skulle man vilja göra den förändringen, att, sedan numera grunden för den särskilda
undantagsställning, som norska fartyg åtnjuta, bortfallit, vilja gå till den naturliga stånd-
punkten att behandla norska fartyg såsom mest gynnad nation, så länge motsvarande
förhållande äger rum i Norge, kunde det erfordras en förändring i § 1 12/5 1905. Dock
tror jag för min del, att det icke kan ha större betydelse, ty den skulle väl icke kunna till
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sin [helhet?] genomföras förrän under senare delen av sommaren, och sedan inre vat-
tentrafiken upphört, och spelar ju icke mycken roll. 

Tror allt [att det] icke kan möta några betänkligheter låta anstå med frågans ordnande
till nästkommande riksdag har behandlat frågan, i synnerhet som särskild § i förord-
ningen på grund av 1904 års riksdagsskrivelse måste komma [att] föreligga i något för-
ändrad form jämförd med nuvarande förordning. 

Vidare finns vissa bestämmelser i åtskilliga andra förordningar med avseende på vissa
sjöfartsavgifter, grundade på särskild författning, där norska fartyg uttryckligen äro lik-
ställda med svenska. 

Redaktionen bör förändras, om också orden på grund av traktaten någon bestäm-
melse måste kvarstå oförändrad. Men kanske icke behöves nu. 

1897 förordning, formaliteter om landsvägsvarutransport, men dessa huvudsak[ligen]
av reglementarisk natur. Avser nödig samverkan mellan svenska och norska tullmyndig-
heter. Så länge icke vidtages i Norge någon förändring, torde Sverige icke behöva ändra
dem. En förändring i gällande bestämmelser på detta område, som onekligen efter vad
som inträffat torde böra komma till stånd, till väsentlig del endast rör formen, och i den
del, där det rör sak, icke med nödvändighet behöver att bli föremål för övervägande
eller ändring[s]förslag redan nu. 

Z e t t e r s t r a n d : Ha norrmännen något företräde med avseende på andra nationer
med hänsyn till kustfarten. Där gå en mängd tyska? Äro de [i] sämre ställning än de
svenska? Finns i realiteten någon skillnad mellan norska och dessa tyska? 

H a m m a r s t r ö m : Begreppet kustfart är icke tillämpligt på förhållanden, som Zet-
terstrand omnämnt. ”Kustfarten” betecknar den fart, som äger rum från en hamn inom
ett land till en annan, icke tillämplig på sådan fart som drives från tysk hamn till ett fler-
tal svenska. 

Rent principiellt, bortsett från farten på insjöar och kanaler, är icke skillnad i rättig-
het mellan ett norskt och ett tyskt inom kustfarten. Men jämföres norskt och finskt
eller ryskt, är så, att de sista icke ha det. Norrmännen åtnjuta icke bättre [förmåner?] än
de flesta andra. Men det är väl icke den frågan det gäller, utan det är väl frågan om att
tillse, vilka förmåner Norge åtnjuter i Sverige, och då beror på i vilket omfång norskt
tonnage kan konkurrera med svenskt tonnage. 

Jämförelsen bör ställas så, att man ser efter, i vilken utsträckning är norska fartyg här i
landet engagerade i fraktfart, jämfört med i vilken utsträckning fraktas varor från norsk
hamn. Ligger fördelen på Norges sida, så bör, synes mig, vid blivande traktatunder-
handlingar detta förhållande observeras, och man bör väl söka att på andra områden få
kompensation för detta. 
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Z e t t e r s t r a n d : 1) tänker jag på, att fartyg gå på Norrland. Jag föreställer mig
norska äro jämställda med tyska och engelska. Här icke skillnad. 
2) Kusttrafiken: tyska firmor, dessa ha konkurrerat ut svenska fartyg på ostkusten. Några
sådana norska finns nog icke. Om de skulle finnas, skall vi tillerkänna [dem] samma rätt
som tyska, är i alla fall gärdet uppgivet. 

Norska fartyg begagna sig av samma rätt som övriga, men i avseende på kustfarten
begagna [de] sig icke [där]av. Jag förstår icke riktigt, vari de bestämmelser skulle bestå;
om [de] skulle ställas efter tyska, då förstår jag; men skulle de ställas efter andra, förstår
jag det [icke].

H a n s  A n d e r s s o n : Så vitt jag kan förstå, är blott fråga om vi skall taga upp dessa
frågor nu: vi behöva icke alls taga hänsyn till Tyskland. Frågan är, huruvida ställningen
är sådan, att …

Redogörelsen visar, att Norge har större fördelar i Sverige, än som Sverige har i
Norge.

Då får jag säga för min del, att jag icke anser [det] vara nödigt taga upp frågan vid
dessa förhandlingar, tvärtom olämpligt taga upp den vid dessa. Detta är [en] fråga, som
vi kunna reglera när som helst själva, utan att fråga Norge.

H a m m a r s t r ö m : Så vitt jag förstår, är det en fråga som Zetterstrand uppkastade
senast, är den frågan, vad man bör iaktta vid underhandling med [om?] traktat med
Tyskland, huruvida tillrådligt att utan kompensation bevilja kustfart på Sverige i lika
stor utsträckning som hittills.

Men förhållandena ställa sig olika, om man jämför Sveriges och Tyskland[s] handels-
intressen, än Sveriges och Norges. Från Tyskland kan [man] lätt få kompensation; från
Norge icke lika lätt; det är mycket litet.

B e r g e n d a h l : 1868 utsträckt frihet för norska undersåtar här i riket driva näring.
Denna författning kan ensidigt upphävas från svensk sida, men gäller stora privatintres-
sen; man kan tänka, att om upphävas från svensk sida särskilda tillstånd för de hittillsva-
rande, skulle svenskar i Norge kunna komma behandlas på annat sätt.

B l o m b e r g : Svenskar åtnjuter icke företrädesrätt i Norge i detta hänseende.
Norrmän ha sagt: behövs icke. Det finns icke hinder för svenskar. Vi äro herrar över

denna lagstiftning utan hänsyn, böra icke indraga den frågan. 

B i l l i n g : Förekommer mig [att vi] icke nu böra taga upp nya frågor. Norsk kvinna
får utöva patronat[s]rätt etc. etc. Hemställer, att frågan icke måtte nämnas i det betän-
kande, utskottet avgiver. Vi skola icke taga upp andra än som ha väsentlig betydelse,
framför allt icke några, där Norge har större intresse. 

Icke borde varken omnämnas eller upptagas i utskottets betänkande. 
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7) Regeringens P.M. [Novembertraktaten]

B l o m b e r g : Även jag undantager novembertraktaten. Eljest är det saker, som får sin
naturliga utredning och bestämning sedan staterna blivit fristående stater. Men novem-
bertraktaten förpliktar unionen i dess helhet. Sverige måste se till att icke grunden för
förpliktelserna rubbas. Norge måste för sin del där förplikta sig till [att] underkasta sig,
var för sig, de åligganden, som novembertraktaten anses ålägga unionen gentemot dessa
makter, och i den mån dessa makter fortfarande göra dessa förpliktelser gällande. 

Var för sig måste [Sverige och Norge] åtaga sig de förpliktelser dessa traktater anses
pålägga unionen i dess helhet. Upprätthålla dessa makter traktaten, är det en politik
däri, ty då kommer icke otillbörlig landavträdelse eller inblandning. Tror icke [att det
är] något som helst skäl ställa upp, att novembertraktaten skulle förplikta även Sverige
gentemot Norge, vice versa, ty det vore…

Vi skulle hävda den bestående traktatens förpliktelser, så att dessa icke av oss genom
unionen ensidigt rubbas. 

H j ä r n e : Jag är ense med Blomberg, att de övriga frågor, som här beröras, icke böra
komma ifråga vid uppgörelsen nu, utan att vi böra vänta med behandlingen av dessa
frågor till efteråt. Det lider icke tvivel, att Sverige är i åtnjutande av dessa rättigheter
och förpliktelser. Huru det kan gå med Norge, är en sak, som vi icke behöva inlåta oss
på. 

I avseende å novembertraktaten skiljer sig min uppfattning från Blombergs: jag
menar att vi böra göra någonting för att icke traktaten skall kunna åberopas mot oss där
svårigheter uppstå mot oss. Det vore klokast att vi i uppgörelsen med Norge icke alls
officiellt åberopa oss på novembertraktaten. Då blanda vi intressen, som tillkommer
främmande makter. Åtaga vi oss att i uppgörelsen mellan Sverige och Norge gardera ett
engelskt intresse, bereda vi oss svårigheter gentemot andra makter. 

Men [vi] böra göra överenskommelse med Norge, som kan bilda uppslag, i händelse
novembertraktaten åberopas mot England. Borde vi ingå förpliktelse, att ömsesidigt för-
plikta oss icke avstå något område, men icke att bistå Norge. Därigenom kan Sverige se
sina egna intressen till godo, om Norge skulle krångla.

Man skall taga främmande makter över huvud taget, så att man icke stör någon. 

B l o m b e r g : Detta, som Hjärne sist nämnde, om traktatens överförande till jämväl
våra förpliktelser mellan Norge och Sverige innebär icke blott skyldighet att =; utan
skulle även komma till [en] skyldighet, att med stridskrafter hjälpa dem. Det vill jag
icke ha med. Jag vill icke ha, icke inleda försvarsförbund. Vi skola erkänna dessa för-
pliktelsers omfattning att gälla båda landen; Norge skall förpliktas erkänna det. 
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H j ä r n e : Icke anledning till försvarsförbund, annat än så vitt Sverige i givet ögon-
blick vill bistå Norge. Vi ha rätt lägga oss i förhandling mellan Norge och …

Icke heller stridskamrat. Vi böra icke av omsorg om novembertraktaten gå med på
förplikta Norge att delta. 

Har England intresse av [att] upprätthålla traktaten, må England komma efteråt [och]
påminna. 

Men om vi inbördes slutit någon överenskommelse, kan vi undskylla oss med, att vi
taga hänsyn till [att] dessa novembertraktatens förpliktelser gällde båda rikena. 

A f z e l i u s : Detta är storpolitisk fråga, och skulle alltså synnerligen väl lämpa sig [att]
tagas upp i denna uppgörelse. Men då jag försökt få någon form därvidlag möjlig, har
jag gått bet. Den ena formen är den, som Hjärne ifrågasatte: det att denna traktat, som
gäller mellan västmakterna och Sverige-Norge, skulle bli förpliktelse mellan Sverige
och Norge, men löser man traktaten står icke blott om land, utan även att jag skall hjäl-
pa dig försvara land, som jag förbjuder dig avstå. Annars är meningslöst. Men vad är
detta annat än försvarsförbund?

Men transformeringen duger icke.
Den andra möjligheten skulle vara den, som Blomberg accentuerat; nu går den bort.

Då fordra vi, att Norge skall förplikta sig att separat för sin del inträda i detta traktatför-
hållande, likasom Sverige skall inträda i det också. Men detta är beroende på, huruvida
västmakterna vill ha det på det viset; det är för [oläsligt ord] innehåll, att så säga: Om
England och Frankrike fordra detta, så fordrar jag – Sverige, att du – Norge skall hålla
på det. De ha ju mycket bättre påtryckningsmedel. Jag är ur stånd att finna någon form,
som har vare sig ideell betydelse eller någon bärkraft. 

Å k e r h i e l m : Överraskande att P.M. talar om inverkan på traktater. ”Intet tvivel rå-
der om att de gälla.” Regeringen borde väl säga något om novembertraktaten. Novem-
bertraktaten går icke bort. Sverige står i den ställningen, att i fall Norge skulle avträdas,
är Sverige förbundet att försvara Norge! Unionsupplösningen måste föranleda några
slags åtgärder. Vi kunna icke vänta. 

Men jag tror icke heller, att det kan bli föremål för avtal med Norge, vad som skall
göras. Sverige måste vända sig till dessa stater, säga: Vi kunna icke anse den bindande
för oss, så att vi äro tvungna försvara norskt område. 

Däremot delar jag fullständigt Hjärnes mening, att det skulle vara mycket lämpligt att
Sverige och Norge gjorde ett dylikt avtal, som han nämnt. 

”Utan att meddela och fått dess samtycke”: 
Afzelius tycker [det är] oformligt, om man icke förbinder sig till försvar. Jag kan icke

finna det. 
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1) Man får underrättelse om förslaget kommit till Norge.

2) Om Norge vill göra något sådant, på grund av påtryckning, kan det hända att bleve
för oss så svårt att få en främmande granne, att det kunde föranleda oss taga i övervägan-
de, huruvida [det vore] bättre för oss, att taga striden då till försvar för det området. Jag
kan icke förstå, att det skulle medföra någon slags olägenhet. 

Frågan om Sverige-Norge-främmande stat behöver icke upptagas nu. Men jag är
mycket tveksam [om], i vilken ställning vi komma till främmande makter. I fråga om
gemensamma traktater: Vilka förpliktelser ha vi? Norge går ut från unionen, men vi äro
fortfarande ansvariga för att Norge uppfyller förbindelserna; i avseende på vissa avtal
kommo de icke [att] gälla fortfarande: konsulärförhandlingar i olika länder. Tänk om
dessa avtal icke gälla särskilda konsuler. Vi komma kanske [att] förlora förmåner vi f.n.
åtnjuta, men förmodligen icke med samma framgång. Jag kan icke se [att] något kan
göras, men jag skulle önska att [det] pågått utredning om, i vilken ställning vi komma
till främmande makter på grund av dessa gemensamma traktater. Särskilt vad regeringen
menar med novembertraktaten? 

V i c e : Frågan har blivit mycket mera invecklad. Jag har svårt följa med diskussionen. 
Jag kan förstå, att novembertraktaten kan bli föremål för övervägande vid tillfälle

också om detta. 
Frågan om England har intresse av det: det tycker jag icke inverka på, om det skall

tagas med såsom förhandlingsvillkor. Frågan att icke avträda landområde, det måste vara
ömsesidigt. Det är en fråga för sig. 

Tar jag saken enkel och praktisk, tror jag [det] icke återstår annat än att man kan
fordra av regeringen, att regeringen lämnar närmare utredning med avseende på
novembertraktaten. Men jag tycker man dock kan hålla på den där landavträdelsen
såsom förhandlingsvillkor, som blir ömsesidig. Sverige och Norge har förut givit ett
löfte att icke avträda, vi fordra det av Norge nu, Norge får giva det åt oss. 

H j ä r n e : Jag är med [om] Afzelius kritik mot Blomberg. Han tycks anse, förpliktel-
serna vore icke av värde, utan det vore straffklausul med. 

Traktater, som innebära förpliktelser, men icke hava straff, äro mycket vanliga. 
Frankrike och Ryssland ha slutit överenskommelse, att de skola rådgöra med var-

andra om alla situationer, som kunde uppkomma genom alliansen i Östasien. 
Instämmer med Åkerhielm, att nov.traktaten gäller mot Sverige, även om Norge går

ut. Det är en traktat, som förpliktar Sverige. Sverige är förpliktat försvara även Norge
om unionen upplöstes. 

Men det skall vi icke nu göra upp med Norge, utan det blir sak, som vi skola göra
upp med England, om England kräver det. Men då kunde vi svara med en dylik uppgö-
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relse med Norge. Håller England på detta, skall England då hjälpa oss, om vi hjälpa
Norge. 

Jag tror kan finnas åtskilliga andra traktater, som efter unionens upplösning kan för-
plikta Sverige ensamt. 

B i l l i n g : Kanske här någon anat, att nu förda diskussion i väsentlig mån gått över
min horisont. Men hela frågan går över min horisont. 

Den konklusion jag kan draga, det är, att vad vi måste göra, säga eller skriva, måste
iakttagas allra största försiktighet. Ett enda ord i denna fråga från utskottet uttalat kan
lägga stötesten för förhandlingar med utländska makter. 

Särskilt bör den koncentreras på novembertraktaten: dess ordnande beror på mång-
faldiga förhandlingar av [sic!] diplomatisk väg och jag tror vi böra akta oss gripa in i
den. Förekommer [mig] att det vore önskvärdast, att icke det namnet (nov.traktat) före-
kommer i vårt betänkande. Det förefaller [?], som [det] måste komma förhandlingar
mellan Sverige och Norge om alla dessa konventioner och traktater…Men vore [det]
icke riktigast just därför att vara försiktiga, att rörande denna punkt inskränka sig till att i 
betänkandet säga: 

”Det faller av sig själv att förhandlingar måste vidtaga[s] med avseende på gemen-
samma förpliktelser, som åligga båda rikena på grund av med främmande makter
ingångna överenskommelser”: Icke föregripa de fina förhandlingar, som en regering
och diplomater måste föra. 

B o n d e : Kabinettssekreteraren erinrade om att [sic!] vad turkiska sultanen yttrat: Ni
äro lyckliga, som slippa främmande inblandning. Vi skola akta oss kasta in storpolitik.
Det är en mycket delikat fråga, detta förhållande. Billing har rätt: vi skola icke tala om
den. Saken får väl komma i Billings tredje klass: avvecklingsfrågor. Åkerhielm sade, att
Sverige skulle ha förpliktelse mot främmande stater, men främmande makter icke mot
oss. De främmande makterna ha icke utgått från förutsättningen, att Sverige-Norge
vore olika stater. Kanske fordras särskilt bekräftelse. 

Vill icke helt förorda Hjärnes förslag, som ju skulle bli ny punkt, som kanske kom-
mer upp senare. Jag fann det vara ett slags försvarsförbund. 

A f z e l i u s : Icke kunnigare än Billing i sakerna, men så fina [äro de icke], att man
icke skall kunna ha omdöme om dem. Alla traktater komma i förändrat formellt läge
genom skilsmässan. Nov.traktaten är lika som andra, icke borta ur världen. Men skils-
mässan gör sig gällande trots traktaterna. Jag kan icke tro, att Sverige skulle vara ansva-
rigt [för] huru Norge uppfyllt handelstraktater. Lika litet kan jag finna, att ur
nov.traktaten skulle brytas förpliktelse för Sverige att försvara Norge. Även det brytes
väl faktiskt ut genom skilsmässan. 
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Denna formella fråga anser jag vara en avvecklingsfråga. Den skall vi icke beröra på
något sätt, men novembertraktatens politiska innehåll, det är icke avvecklingsfråga. 

Kan jag taga fasta på den tanken i någon form? Även Hjärnes form kan jag icke finna
lycklig. De komma överens att rådgöra, men utfästa sig icke. Under detta ligger det
samförstånd, som kompletterar denna tanke. 

P e t t e r s s o n  [ F r e d r i k ]: Vill liksom Bonde, motsätta sig Hjärne; det är början
till försvarsförbund. Sverige tycker icke om [att] Norge arrenderas; skulle vi uppträda
med väpnad hand … Eller om vi skulle avträda? Skulle vi fråga Norge?

Varsam hand. 

Varenda punkt, vi gått på, ha vi kommit på regeringens väg. Jag trodde nov.traktaten
skulle av sig själv vara upplöst. Kungen av Sverige och Norge förpliktar sig, jag trodde
det var borgensförbindelse båda för en, men icke den ene …

S t a a f f : Den här frågan bör behandlas med synnerlig försiktighet, men till denna för-
siktighet anser jag höra att vara mycket betänksam i fråga om Hjärnes önskemål. Om
det skall kunna komma upp några slags rent politiska avtal mellan Sverige och Norge
efter detta, äro de av den beskaffenhet, att de alldeles avgjort icke böra upptagas i det 
sammanhang vi nu tala om, utan absolut givet skjutas till framtiden, till dess hos båda 
folken har verkligen framväxt fri vilja och önskan att på något sätt ordna sig tillsamman. 

Hjärne säger: det är icke någon obligation till försvar. Men det är ett frö till gemen-
samhet i försvaret. Vi borde ha lärt oss att icke några sådana politiska avtal mellan dessa
två länder böra träffas under ringaste press. Kanske Norge har betänkligheter: i samma
ögonblick, som Norge önskade, funne [det med] sina intressen [förenligt] bryta avtalet,
vore icke värt, därför att avtalet är sådant, att bakom dess brytande alltid förutsättes att
någon stod. 

Detta rör icke frågan om neutrala zonen. Jag tror, att för varje gemensam traktat
fordras speciell sanktion för Sveriges del. 

D a n .  P e r s s o n : Professorer och rättslärde äro ju eniga, Afzelius ville anlägga
bondförstånd. 

Billing har fört in frågan på ett för oss alla fattbart område. Hjärne påstod, att Sverige
skulle ha förpliktelse att med vapenmakt skydda sin rätt, därest Norge skulle avstå någon
del av sina landområden. Jag tillåter mig hysa annan uppfattning, och det är motivet för
mig, varför jag instämmer. Den firma, som då fanns, den finns icke numera: alltså tvivel
underkastat, om traktaten har någon kraft mot oss. Det är icke givet, att traktaten är
bindande: dels vore dumt att taga in en sak i utskottsbetänkandet, en sak, varom icke vi
äro eniga och säkra. 
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Å k e r h i e l m : Man skall vara mycket försiktig i detta utlåtande. Kan icke se någon
nödvändighet att nämna nov.traktaten, även om man vill komma till det uttalande, som
herrarna önska. Om den gäller eller icke, kan jag vara tveksam: jag tror den förbinder
Sverige. 

Vi skola, när vi upplösa unionen, söka uppnå närmelsevis den fredstrygghet vi hade
[under] unionens tillvaro. Då vore mycket rimligt att säga till Norge: när vi gå in på [att]
upplösa unionen, fordra vi att ni icke skall avstå. 

Jag kan icke se det skulle vara ringaste olägenhet att ha sådan bestämmelse. Denna
bestämmelse skulle, för så vitt någon bestämmelse därifrån har någon betydelse, ha den
förpliktelsen, att man kan tänka sig sådant förhållande att Norge utan att vara tvunget
därtill skulle vilja medgiva upplåtelse. Då finns moraliskt hinder för dem.

Finnes möjlighet för oss att bedöma, vad vi kunna göra för att skydda oss mot sådan
eventualitet? Kan icke förstå, att det vore början till försvarsförbund. 

Med avseende på andra traktater icke framställa något yrkande, men det vore bra
veta: i vad ställning komma vi? Jag tror att det kan bero på varje traktats innehåll. 

Jag skulle vilja hemställa, om det icke vore lämpligt, om det framställes till reger-
ingen: 
1) Vad har regeringen tänkt med avseende på nov.traktaten …
2) Har regeringen gjort någon undersökning [som] kan lämna upplysning [om] vilka

förpliktelser vi – efter unionens upplösning på grund av gemensamma med Norge
avslutade traktater – mot Norge kan stå i? 

H a n s  A n d e r s s o n : Jag tycker diskussionen har klarat begreppen. Om den [är]
gällande gentemot Sverige, dels om England skulle ha någon pretention på Sverige, så
tycker jag svenska regeringen måste hos England anmäla, att nu har Sverige och Norge
blivit skilda åt och således kan Sverige icke uppfylla de bestämmelser som den traktaten
ålägger Sverige gentemot Norge. Däremot [är jag] icke emot att hålla den vid makt för
Sverige ensamt. 

Att vi skulle taga bekräftelse i Norge? Jag kan icke förstå, vad värde den skulle ha. Vi
få sådan i England. Vi kunna icke svara längre, vad Norge kan komma att göra. Det kan
regeringen göra utan påstötning härifrån. Icke med Billings förslag. 

P e t t e r s s o n ,  A l f r e d : Ingen kan av mig fordra en utredning av saken. Men det
är en tanke, som jag tycker ligger vid sidan av saken, i vilken grad äldre traktater skall
tillämpas. Det är den, huruvida man i detta sammanhang skulle taga fram en sådan be-
gäran, som den Åkerhielm talat [om], ett ömsesidigt förpliktande av de båda länderna,
att icke avträda landområden. 
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Den tanken tycker jag ligger så ofantligt nära just upplösningen av unionen, så om
någon fråga skulle tagas i allvarligt övervägande, skulle det vara den frågan. Ur synpunk-
ten av fredstrygghet är det en fråga, som bör komma på vårt program. 

H j ä r n e : Sverige, sade Pettersson, kunde icke ha intresse att hindra norrmännen av-
träda. Vi kunna lägga oss i saken på förhand. Ögonblicket skulle då vara kommet att in-
låta oss på någon överenskommelse. För min del kan jag icke se annat än, att sådan här
överenskommelse kan vara av viss betydelse vid unionens upplösning, ty den antyder
åtminstone det, att Sverige anser, att Norges integritet är [ett] intresse för Sverige. Jag
kan icke anse, att det gör oss detsamma, vad Ryssland tar av Norge eller icke. 

Mot en utländsk inblandning i anledning av nov.traktaten kan [det] vara av vikt att vi
ha detta. Utlandet säger: Sverige har skyldighet hjälpa Norge, ifall [det] kommer i nöd,
just England har sagt detta. Det är gott och väl att Sverige svarar = Firman är slut. Men
England kan svara: vi fordra att våra intressen tillgodoses, på ett sätt eller annat. 

S ä v e : Avstår. 

B o n d e : Vi skulle få rättighet lägga oss i, om Norge skall [göra] traktater med Ryss-
land. Jag tror sådant samröre vore icke önskligt erhålla efter unionsupplösningen. Det
förefaller mig, att på senare tider ”les gouvernements” står i stället för ”le gouverne-
ment”. 

Å k e r h i e l m  hemställt: … frågan om novembertraktaten … om andra traktater

7 1/2 Lagstiftningsfrågor:

A f z e l i u s : En hel mängd lagbestämmelser, som förutsätta unionen. Straffbestäm-
melser för åtgärder mot norska myndigheter. Bestämmelser om näringsfrihet, högst vä-
sentligt till fördel för norrmännen. 

Bestämmelser i sjölag: Om behövde[s], att hemföra norrmän. Delvis förfaller av sig
själv på grund av händelseutvecklingen sådana bestämmelser. 

Men en mängd andra bestämmelser falla icke bort av sig själva. Därom kan väga i
vissa fall att helt enkelt stryka denna bestämmelse. I andra fall kan ifrågasättas, att sätta
Norge i samma kategori som Danmark: d.v.s. under förbehåll av ömsesidighet får det
och det gälla. 

Fattigvårds ordnande: Finnes icke med annat land sådan bestämmelse som [med]
Norge: de betala ömsesidigt till fattiga svenskar och fattiga norrmän. 

Skall man även där gå in på förhandling med Norge såsom utländsk makt. 
Frågor [av] mycket stor praktisk betydelse, men rakt icke villkor, icke heller förhand-

lingsämnen, men avvecklingsfrågor. Vi böra icke ingå på dem nu, synes det mig. Tror
icke något på detta område bör beröras. 
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B l o m b e r g : Detta blir en sak, som i första rummet blir föremål för svenska lagstift-
ningen; kan kanske då föranleda förhandlingar. 

[8] Neutral zon. 

Kronlund ytterligare förslag. Lämnas utan avseende. 

H a n s  A n d e r s s o n : Tagas upp bland förhandlingspunkterna. 

B i l l i n g : Det kan väl icke komma ifråga att särskilt nämna den punkten; det hör väl
till synpunkten. ”Åtskilliga andra frågor av ekonomisk eller av den eller den naturen
måste bli föremål för överläggning.”

P a l m s t i e r n a : Antingen kan man säga att det är en summa, som man icke bryr sig
om? Bryr man sig om den summan, kan man vara säker på att lägger man i den syn-
punkten får den [då] ligga kvar där? Anser man rättvist, att Norge betalar till dess skils-
mässan är klar, tror jag utskottet bör vidröra den frågan.

W a c h t m e i s t e r : Instämmer med Hans Andersson och Palmstierna. Tänkte [att
den] toges upp bland avvecklingsfrågor. 

H j ä r n e : Instämmer i det sista.

Nya punkter: 

P a l m s t i e r n a : Det skulle [finnas?] viss tidpunkt, som skulle vara bestämd, då man
ville ha svar från Norge. 

1) de Geer: saken är klar, ni må göra vad ni vill.
2) Var så god och [oläsligt ord], skall vi nästa riksdag avgöra saken. 
3) Vi äro med på upplösning under vissa villkor. I motionerna yrkas åtskilliga 100 mil-

lioner. Gör jag en sådan där framställning, kan Norge svara, när det vill. De svara
icke alls. ”Vi ha icke hunnit svara”: 

Utländska makterna: vi ha väntat, men kan icke vänta i oändlighet. När blir [det] slut?
Jag föreställer mig, att om man sätter upp villkor, borde [det] finnas tid, 15/9 skulle

jag vilja föreslå. Tid för att göra huru långa resolutioner man vill i Norge. Just då hålla
vi på med fördelningsövningar; jag går ut från att det måste ställas makt bakom villko-
ren, därför att utan det stoppar Norge villkoren i fickan, vi få ytterligare förödmjukelse. 

Men ska [man?] gå och glädjas i förväg, när de äro fulla med [oläsligt ord]. Hellre
1/9 än 15/9. Bestämma vi oss för att ytterst betydliga villkor skall genomdrivas, för att
Sverige skall känna att icke Norge kommenderar på halvön, och har man anslagit pen-
ningar, så ta norrmännen sitt förstånd till fånga. 
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S t a a f f : Det förslag, som Palmstierna framställt, sammanhänger enligt hans egen för-
klaring alldeles ovillkorligen med hans åsikt, att det skall ställas maktmedel bakom. Den,
som har den åsikten, att endast [oläsligt ord, börjar på b?] som kan ligga i Norges öns-
kan om snabbt erkännande, för den bortfaller frågan om tidpunkten. 

Ö d m a n : Bohuslänsbanans framdragning.

Å k e r h i e l m : Jag kan icke tro det är meningen, att [det är] avskuret framställa för-
slag efter provisoriska beslutens fattande. 

V i c e : Jag anser yrkande framställ[t] om transitogods: icke oskälig avgift. 

Lappfrågan: yrkande framställt: frågan skall vara underhandlingsvillkor. 

Bohusbanan: Jag upptar yrkandet på Bohuslänsbanan: förhandlingspunkt. I klass I. 

Ömsesidig förbindelse att icke avträda land till annan makt. Jag gör det yrkandet med
bestämdhet. 

Gränsfrågans ordnande i hela sin vidd: Vi vänta på upplysning och utredning. Frågan
har större betydelse för mina ögon, än jag själv ville ha nämnt. Jag vill framhålla åtskil-
ligt utöver vad jag förut omnämnt. 

I avvecklingsfrågan kommer en hel del. 

[ H a n s ]  A n d e r s s o n : Det är för tidigt att avgöra om frågorna skall upptagas i
olika grupper; men om så skulle vara, så skulle jag be att den frågan icke bleve upptagen
såsom villkor. Det är väl kinkigt, att en stat skall ålägga en annan att bygga järnvägar där
[sådana] icke finnas. 

P e r s s o n ,  [ D a n i e l ]: Kan detta tagas upp såsom villkor? Föreligger någon mo-
tion därom?

O r d f .: På grund av Baumgartens motion nr 3 har utskottet rättighet, att ge de upp-
slag, som utskottet kan finna lämpliga. 

P a l m s t i e r n a : Man kan icke upptaga det, tror jag, varken i ena eller andra eller
tredje formen: Hör icke till politiken, icke till unionsupplösningen, [är en] rent ekono-
misk fråga. 

Säga: jag skall upplösa unionen, om ni gör [ger] den eller den ekonomiska fördelen
[?]; kan man väl icke göra. Samtrafiken bör man passa på vid unionsupplösningen. 

F r .  P e t t e r s s o n : Det är naturligt, jag skulle innerligt och livligt önska, att så
kunde ske. Men jag måste säga, att sympatierna lägger jag [i] vad Palmstierna nämnde.
Det har legat inne från civildepartementet en anhållan [att] få fram deras linje Orsa –
Stöen. Frågan kinkig draga fram nu. Vi kunde ju får motspörsmål. 
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V i c e  [ o r d f . ]  [ P e h r  P e h r s s o n  i  T ö r n e r y d ]: Jag har väntat alla
dessa invändningar, men jag hade tänkt i alla fall, att vi lite var skulle anse [den] vara av
sådan beskaffenhet, så att den förtjänat att komma i åtanke. Vore [det] icke ett skäl att
upptaga frågan bland de frågor, som röra avvecklingen av unionen, i fall det är så. Man
lär icke kunna komma längre med denna [sak]. 

Det är mig omöjligt att göra eftergifter, när [det] blir fråga om förbindelse med
Norge på Ofotenbanan. 

Z e t t e r s t r a n d : [J]ag tror frågan icke bör upptagas, men skall den upptagas [så]
bland tredje klassen: vi böra mycket, mycket noga betänka oss, innan vi sätta i villkors-
form någon fråga. Jag läste igår igenom en hel del norska tidningar. De yttra sig icke
om något, som kan vara oss till vägledning: Det fanns ett yttrande i tidning:

Skulle det komma från svensk sida villkor, som skulle vara på något sätt olämpliga för
oss, ha vi alltid den utvägen att hemställa, att alla dessa villkor görs till föremål för skilje-
dom. Nu tycka de, att de gjort det så utmärkt bra. Svenskarna ha svårt kunna säga nej
på sådant; då skulle de få sin ära bevarad. 

T r a p p : Villkor eller icke? 

Trondhjems Adress[e]Avis: 21/6: ”långt gående villkor: Skiljedom ... icke något att in-
vända mot neutral zon. – om trygghet i ovann[ämnda?] fall. Innan erkännande lämnas.
Samma dag talade Verdens Gang om: ”Om icke krav uppställas, som skulle förödmjuka
Norge.” Aften Posten: kommer an på de villkor, som Sverige ämnar uppställa. Intelli-
genssedler: i händelse icke för svåra villkor. Morgenbladet: allt kommer bero på villko-
ren.

Man väntade då, att villkor kunde och borde uppställas, som Norge borde och
kunde tillmötesgå ganska långt. Tar man nu så småningom bort villkoren såsom sådana,
utan [och?] gör dem så ringa som möjligt, och sedermera tar bort uttrycket villkor, vet
jag icke vad som slutligen återstår. Man skall icke upptaga andra villkor än som anses
vara oundgängligt nödvändiga. Men när man uppställer villkor, bör man söka hålla på
dem. 

V i c e : Zetterstrands anförande ger mig anledning att säga några ord. Z. hänförde sig
till vad man får höra i Norge; man skulle vara mycket, mycket försiktig därför. Jag
tycker, att det skulle icke vara bara den synpunkten, vad som gör sig gällande i Norge,
vi måtte väl vara beredda, även vi ha våra synpunkter och vår mening. Om vi icke gå
Norge för nära, utan hålla oss inom vad som är rätt och vad förhållandena kan fordra,
tycker jag icke [att det] bör vara stämningen i Norge eller uttalade önskningar i Norge,
som bör vara bestämmande för oss vid alla tillfällen. Det bleve till sist icke något kvar: vi
foga oss efter ert beslut.
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Men det går icke bra att på det sättet förfara, ty här föreligger en omständighet, som
jag vid olika tillfällen förut framhållit, och jag tycker såsom svar på vad Zetterstrand
[sagt], skulle kunna även vid detta fall vara berättigat säga: vi få icke allenast taga hänsyn
till uttalade önskningarna i Norge utan också taga hänsyn till önskningarna här i vårt
eget land. 

Icke andra villkor än rättvisa och billiga, men det innebär, att jag icke vill släppa efter
allt. 

T a m m : Jag har ganska stora betänkligheter vid [sic, mot?] deras upptagande. Det är
ekonomiska intressen, som bryter mot varandra. Jag tror att det skall icke tagas upp som
villkor. Skall vi komma någon väg här, är frågan om: vad menar vi med villkor?

Billings förslag kan vara bra att resonera om: vad som är nödvändigt här det är klart,
vad mena vi med villkor.

Skola de, en gång framställda, oeftergivligt upprätthållas? Kan jag tänka mig sådana
villkor? Skall vi nu genast upphäva riksakten, [eller] göra erkännande beroende på vissa
villkor? Dessa är huvudfrågorna.

Vi böra taga i beräkning [fallna?] tillfälliga uttalanden av tidningar både i Sverige och
Norge. Det säges: ”Vi skall gå [med på] långt gående eftergifter”, de äro så billiga. Utan
frågan är: äro de [av] något intresse för Sveriges land och folk och ära, att de skola såsom
villkor upptagas. 

Jag reducerar dem till vad de äro för vår sida. Det angår mig mindre, om de äro bil-
liga eller icke från norsk synpunkt. Sakerna skola ses från svensk synpunkt: äro de
bestämt till Sveriges fördel, är det krav från svenska folket!

Z e t t e r s t r a n d : Jag trodde vice [ordf.] och jag kände varandras ställning så mycket,
att vi stodo på samma ståndpunkt i frågan, så att jag trodde icke någon hänsyn [?]. Vill
icke taga någon hänsyn till Norges intressen mera än till Sveriges. Man kommer till re-
sultat, som jag tror de flesta åsyfta med ordet ”villkor”, men jag tror man kan komma
längre genom att iakttaga klassifikation; motivera skarpare, icke begagna olika uttrycks-
sätt. Klassificeringen skall icke föra till rangskillnad. 

W a c h t m e i s t e r : Bohusbanan kan bli föremål underhandling mellan delegerade,
men anser [det] vara oklokt, att vi i betänkandet tala om den frågan, ty jag tror kan få
bismak av att vi begagna oss av Norges svåra ställning för att tillskansa oss ekonomisk
fördel. De andra ekonomiska frågorna äro av helt annat slag. [De] icke ens komma upp
bland avvecklingsfrågorna. 

B i l l i n g : Det schema, jag tog mig friheten föreslå, hade [som] uppgift på något sätt
samla [till] diskussion. Men för mig [är] det alldeles klart, att vi icke komma till någon
slags reda, förrän vi ha bestämda förslag, som föreläggas. Så snart som möjligt komma
445



X. Första urtima riksdagen 1905
fram till förslag till utlåtande. Vill icke göra yrkande, men blott såsom min önskan utta-
la, det vore det, att sedan denna förberedande diskussion har skett, att sedan genast utan
all ytterligare diskussion det voterades om dessa yrkanden, som äro gjorda. 
Då provisoriska beslut.
Då skriver var och en, som kan och vill skriva, förslag. 

Yrkas då att den skulle bli underhandlingsfråga (2 och 1), avslag. Villkor eller icke.

Beslut om grupperingen har icke varit.

O r d f ö r a n d e n : Gav antydan om gången för arbetets fortgång. 

A f z e l i u s : När få vi skvallra? 

O r d f ö r a n d e n : Uppropar.

S t a a f f : Vill lyfta tystnadens slöja, innan man gått igenom de övriga motionerna. 

A f z e l i u s : Vattenrättsfrågan har varit uppe, den är av stor betydelse.

[Eftermiddag lördag den 8 juli]

Gränsfästningar: Statsverkspropositionen i Norge citeras. Statsverk 1901: 
Stortinget: ”hindra krig på norsk grund”: 

I och för sig icke hot mot Sverige.
Underlätta offensiv krigsföring. 
Kan göra svenska gränsfästningar 
behövliga. Önskvärt att de icke funnes
Minska utsikten till framgång vid 
offensiv mot Norge. 
Tvinga till anskaffande av 
belägringsartilleri.

Neutral zon: Uppdrogs konturerna för den. Svårigheter för Norge, icke något obehag
för Norge. 

Upprättande av neutral zon är att förorda, men kan icke sägas vara absolut nödvändig
för vår trygghet. Halvöns integritet måste tryggas, det är bjudande nödvändighet. I hög
grad önskvärt att Norge skall åläggas trygga i främsta rummet Narvik. Norrmännen böra
åläggas befästa Narvik. 

Fredriksten och Kongsvinger starka, ty där gå järnvägarna in. (Vardeberg och Gull-
backefortet)
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Kongsvinger: De gamla icke [av] betydelse. De modärna äro 2 permanenta batterier.
Med kanoner med sköld. Grav med järntrådsnät, som kan beskjutas från sidorna. Nå-
gorlunda stormfria, men känsliga för skott från groft artilleri från framsidan; från fältar-
tilleri från rygg och flank. Vidare finns ett par anläggningar för infanteri. Med ett 15-tal
grövre pjäser (12–15) skall man kunna på 8 dagar, sedan de kommit i position, [ha]
bragt batterierna till tystnad. 

Huru lång tid tar [det att] komma fram till Kongsvinger: Från Charlottenberg
omkring 8 dagar. 14 dagar minst som anläggningen hejdar en framryckande här. 

Urskog: ett permanent batteri vid Dingsrud, kanoner med pansarplåt, men icke så tjock
som vid Kongsvinger: utan = tjock vid fältartilleri. Väster om infanteriverk. Stormfri
grav.

Kanonerna äro [av] norrmännens gamla grövsta fältkaliber, kan icke mäta sig med
fullt modernt fältartilleri. Kan tystas av tre fyra moderna fältbatterier på en dag eller par. 

Örjelinjen: 4 batterier (1 vid Krogsund, 2 vid Örje, 1 vid Utnerud)

Krogsund: mindre 6 stycken Batterierna nog icke värre än vid
Örje: 4 stycken, 10 kanoner. Dingsrud. Med en fördelning artilleri
Utnerud: 6 stycken mot sig torde det hålla sig en eller
Icke synnerligen avskräckande starka. annan dag. 

Fredriksten: 3 avdeln. ett vid Veden, ett vid Fredriksten, ett vid Hjelmkollen.
1) Det första är ganska stort. Gammalt, groft fältartilleri 18 10 cm. 
2) Huvudfästningen: 4 12 cm, ordentliga pansartorn, fullt moderna. (Från krönet). 

Gyldenlöve: 1 bepansrad 12 cm haubits i pansartorn från 2 12 cm kanoner uti
kupoler. 

Overbjerget: batt. 1 12 cm kanon pansartorn

Hjelmkollen: Vid färjestaden: 2 st 12 cm kanoner… i moderna torn.

8 12 cm kanoner i fullt moderna torn
2 haubitsar
10 fullt mod. grova pjäser
Fredriksten skulle kräva ganska stor parkanl. artilleri ett 30-tal pjäser skulle kräva 3
veckor åtminstone, däri oberäknat uppmarschen 8 till 14 dagar. 

Vad offensivlinjen beträffar. 3 grupper: Medsand, Esken (Peterborg), Sarpsborg. Endast
jordbatterier, utan stormgrav. I fred iordningställda fältställningar för artilleri, utan be-
styckning i fredstid. Ett par framskjutna över Glommen i offensivt syfte, Moss också ett
batteri. Ha ringa betydelse ur militär synpunkt. 
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Deras politiska betydelse: De tre viktigaste punkterna såsom operationsområde för an-
fallande fiende är Kristiania, Trondhjem, Bergen[.] Kristiania avgörande punkt såsom
säte för landets styrelse. Norska befästningsanordningarna började med Oskarsborg, på
senare tiden satts i fullgott skick. En fiende kan icke gå genom fjorden med fartyg. Man
har tänkt sig anfall genom landstigning: kanske på båda stränderna. 

Man har även väster om fjorden befästningsanordningar. Det tal, som man sett, att
man skulle behöva tid för att ordna sig mot fienden, kan icke tillämpas på fästningar
söderifrån, ty en sådan fiende stiger i land längre upp (Fredrikshall). Icke heller kan det
vara tal om fiende, som stiger i land i Sverige, [då] skulle naturligtvis norska armén ha
tid på [sig], innan svenska armén betvingats. Alltså hava de uteslutande avseende på
Sverige. Längre fram i tiden kunde [de] ha större betydelse: med en mindre styrka
kunde de försvara sig, tränga fram på den andra. Man har sett tanken på att återerövra
Bohuslän i norska flygblad. 

Man borde kanske icke så mycket [som] jag har gjort effacera betydelsen. Så [då?]
kunna de få en sådan betydelse. 

[D a n i e l  P e r s s o n  i ]  T ä l l b e r g : Vilka skulle raseras, om de skola raseras? 
S v a r : Hela den östligaste linjen, från Kongsvinger, Dingsrud, Krogsund, Örje bro och
Fredriksten, 2-3 mil från gränsen. 

P a l m s t i e r n a : Det är dumt att ordet kommit fram. Det kunde ha ifrågasatts rase-
ring av norska fästningar, utan motsvarande från svensk sida. 

Att begära, att det skall raseras (2 á 3 mil inåt landet) vore ju mycket fördelaktigt.
Men kan man framställa en sådan fordran förrän man har slagit norska armén till mar-
ken. Att fordra [de] skola rasera så gamla, det förefaller mig särdeles svårt!

Jag förstår, att det är de två viktigaste punkterna. Kan man säga, att man skall få rasera
sådana, om man vill upprättelse. Kan man icke ifrågasätta de mellanliggande? Det har
väl mycket mindre militärt värde, men det vore dock något. 

Urskogsgruppen: 2 verk Genera de Sverige direkt? 
Örjegruppen: 4 verk

Är det några nya vid Fredriksten lagda närmare gränsen än förut, så att de kunna skjuta
in på oss mera än förut. De ny äro anlagda på svenska sidan om de gamla; skjuta in på
udden. 

Hjelmkollen: skjuter in på svenskt land. 

S v a r : Kongsvingergruppen generar oss mest. Jag tror icke man kan underlåta bygga
fästningar på Värmlandssidan. Skall man pruta på något, skulle det vara på Fredriksten:
det kan sägas spela roll mot sjöfarten. Kongsvinger kan blott tjäna mot svenska. 
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B o n d e : Skulle neutrala zonen blott omfatta detta område? Eller hela gränsen uppåt?
Man har ju föreslagit ett sådant vid Narvik. 

Har icke dessa fästen egentligen betydelse för Norge i defensivt syfte? Ha de bety-
delse för offensiv från Norge mot Sverige? Understödja de anfall mot Sverige? 

Kan vi föreslå folk att rasera fästningar för att vi lättare skulle kunna anfalla[?]:
Det minste vore Örje och Urskog; men de äro ju utan betydelse. Om zonen bestäm-

mes, och Norge uppför fästningar utanför zonen? Är det någon nytta för oss, om Norge
uppför fästningar på 2 mils avstånd? Måste icke också vi bygga på 2 mil? 

S v a r : hela zonfrågan är främmande för generalstaben. Från vem kommer denna frå-
ga?

Kongsvinger kan vara den farligaste, därifrån utgå så många vägar. Är Sverige inveck-
lat i strid med främmande makt, man kan då tänka sig anfall mot Värmland; det träf-
far mera vitala delar mot vårt land i Värmland, än i Bohuslän. Utsträckningen av zonen:
den spelar roll, då det gäller viktiga operationsföremål, alltså vid Kristiania, kanske
Trondhjem. Man kan knappast sätta ifråga neutralisera något vid Trondhjem, ty där
skulle det betyda, att vi skulle underlätta anfall. En attack från Kongsvinger till Värm-
land vore ömtålig. 

H j ä r n e : Men om norrmännen träder i förbindelse med en militär makt, som hjälper
dem förstärka dessa fästningar: operationsbaser mot Sverige. 

Är något vunnet med neutral zon på ett par mil? Uttrycket måtte vara kommet från
norskt håll. Skulle icke menas område, där icke blott fästningar finnas, utan även kaser-
ner icke finnas.

Behöver icke området vara större? Vi borde t.o.m. hjälpa Norge att bygga. 

S ä v e : Om vi göra kontrastöt mot Norge: skulle vi taga Fredrikshall och Kongsving-
er? Kunna vi icke lämna Fredrikshall och Kongsvinger.

R a p p e : Kunde armén föra med sig förnödenheter och bestyckning utan järnväg, så
skulle det låta sig göra. Karl Johan förde förnödenheterna på sjön. Utan järnväg och sjö-
transport blev landsvägstransport besvärlig och långsam.

H e d l u n d : Behövs befästningar vid Narviksbanan mot tredje makt? Norrmännen
vilja vi icke begränsa den till område uteslutande fördelaktigt av [för?] svenskarna? 

Det är väl ömtåligt säga en annan makt, att det skall till förmån för mina intressen
försvaga sitt eget försvar. Man skall ha mycket klara papper. Våra villkor framställas
under Europas ögon. Skulle dessa villkor anses orimliga och obilliga i Europa. 

Se norska militärkommitténs inlaga [?] till 1900 och 1901 års storting. Där framhålles
att befästningsfrågan är mycket gammal. Vidare att skjuta försvaret från Kristiania längre
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bort från huvudstaden än vad förut varit. En linje (Drammen–Dröbak) ger
[genom?]gående liten operationslinje, utlämnar fruktbara värdefulla trakter. 

De ville skjuta linjen på längre avstånd: i detta ingår yttre befästningslinje såsom ett
stöd. Alltså icke såsom något, som riktat mot särskilt håll. Ifall försvarsverk hindra fien-
den landstiga närmare Kristiania, kan det komma ifråga för en sådan fiende att landstiga
i Bohuslän. De utgå från den synpunkten, och då blir nödvändigt att hindra hans fram-
marsch. 

Generalen tycktes anse dessa skäl vara av litet värde, till blott för att dölja den egent-
liga avsikten. Kan detta bevisas? Kan icke bevisas från norsk sida, att åtgärden är vidta-
gen utan all hänsyn till Sverige, uteslutande för att försvara Kristiania och dess
omgivning mot en fiende? Kan detta bevisas från norsk sida, ha vi väl [en] ganska svår
sak att komma med, om vi begära av dem att förstöra en del av deras försvarssystem. Är
det uppenbart, att det är spegelfäkteri, då blir saken lättare.

R a p p e : Jag tror, vad herr Hedlund har yttrat, kan tillämpas. Det är rätt, att man skall
försvara landgränsen: därför befästningar vid Glommenlinjen. Men att därifrån hoppa
över: att gränsfästningarna höra till, tror jag icke kan visas. Gränsbefästningarna spela
icke roll mot någon annan än Sverige. 

Vidare talades om Narvik: man skulle yrka neutral zon. Vi måste ha Narvik befäst:
vid krig mot Ryssland måste vi vara säkra på vår vänstra flygel, så att icke medan vi
anlita hela vår kraft, en fiende kan taga oss i flanken. 

H e d l u n d : Jag menar, att vi kanske behövde en befästning vid gränsen där uppe. 

S v a r : Inom svenska området kan jag icke tänka på någon punkt däruppe. 

Å k e r h i e l m : Ifall norrmännen skulle lägga befästningar i Trondhjemtrakten, när-
mare svenska gränsen, skulle det kunna anses innebära fara för Sverige? Anses icke alltid
såsom krigshot mot annan makt, ifall man läggar befästningar så nära gränsen att man
därifrån skjuter in på andra maktens område? 

S v a r : Man måste gå in på svenskt område för att rekognoscera, vilket de också gjort.
Vad Trondhjem angår så äro förbindelserna av den beskaffenheten, att jag tror icke man
kan hotas något därifrån. 

S t a a f f : Om även vi på svenska sidan skulle skaffa oss fästningar mot Kongsvinger,
skulle vi ha befästningar så starka motsvarande eller större? Vad ungefär kan dessa be-
fästningar uppskattas till? 

S v a r : [M]an ville förekomma möjligheten av att norrmännen med begagnande av
Kongsvinger såsom uppmarschplats, kastade sig ned mot Värmland, mot Klarälven, vil-
ket de kunna göra. Nu är vår uppmarsch och koncentrering icke tryggad. Det är myck-
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et bekymmersamt för mig, att de skulle kunna rycka fram till mitten av Värmland utan
att man kan hindra det utan mobilisering. 

B e r g m a n : En million vid Kongsvinger.

S t a a f f : Behövdes det befästningar av ungefär samma storlek, eller skulle man behöva
vida större. Vid Kongsvinger kan det göras enkelt, men kanske kunde man nöja sig
med motsvarande. 

P e t e r s o n  [ P å b o d a ]: Sist yttrade Rappe: vi kan tåla bli av med tillskottet av
stridskrafter från Norge, men vi hade inte kraft att göra ett anfall även därifrån. Han
menade, att man måste trygga sig mot väster: Staaff har icke tänkt på neutral zon. 

Vilka andra åtgärder för att trygga oss mot anfall västfrån har man från militärt håll att
sätta ifråga? 

R a p p e : Den största olägenheten är, att de kunna bli våra fiender. Det är med största
möda vi kunna tänka på att värna [oss] mot Ryssland, därför behövdes unionen. Efter
min mening skall vi slå ned Norge: vi ha rättfärdig sak. Alla starka ställningar gentemot
granne. Vi kan slippa göra något, men våra barn slippa icke från saken; det är icke vi,
som skapa tillfälligheter, utan det gör vår Herre, men sedan skola vi använda dem såsom
män. 

Krig aldrig mellan oss; det är ju en möjlighet. Kan man lita på det? Från militärisk
sida en oerhörd skada i unionens upplösning, att vi icke kan värja oss mot två fiender.

L i n d m a n : Vad är det minsta man skulle kunna nöja sig med? Är det värt från oss
militärt att rasera Urskog och Örje? Kan man tänka sig möjlighet av neutral zon, om
norrmännen skall behålla verken i Kongsvinger och Fredriksten?

R a p p e : Jag delar den åsikten.

L i n d m a n : Befästning av Narvik? Kan man tänka sig Narvik befäst från sjösidan utan
att det kommer kosta oerhört? Chefen för norska generalstaben menade, att Narvik
från landsidan skulle försvaras från Sverige. 

S v a r : Jag kan icke svara. 

B e r g m a n : 100 millioner kronor i Narvik för att fullt ordentligt [stå?] mot moderna
fartyg. 

K l i n g s p o r : Nu säger generalen såsom enda riktiga, att vi borde underlägga oss
Norge. 
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Skulle det vara större militär styrka, att ha Glommenlinjen såsom gräns i stället för
nuvarande? Skulle det vara större styrka att ha norra delen, så att vi icke bleve avstängda
västerifrån?

R a p p e : Att ha Glommenlinjen vore ofantlig styrka, ett försvar för dem, sedan
Glommenlinjen är tagen, kan knappast tänkas. 

L i n d b l a d : Har man haft och tänkt sig några platser mot Norge, så [som?] skulle
kunna vara lämpade för eventuella befästningar; ligga de så pass nära, att det skulle vara
fördel för Norge att framkasta spörsmål om neutrala zonen? Nordväst om Arvika kan
terrängen befästas, men kanske även närmare Norge. 

B e r g m a n : Skulle Sverige trygga sig mot Norge, så skulle det fordras, att så gott som
plugga till alla vägar från Norge till Sverige, åtminstone de större. Det enda vore att läg-
ga befästningar; de skulle kräva en otrolig summa, som [det] icke kan komma ifråga
[att] lägga ned. 

Det kunde icke låta sig göra att lägga befästningar vid varje väg, det bleve för dyrt. 

[ L u n d e b e r g : ]  P.M. från Statsministern: Med hänsyn till innehållet i det av gene-
ralstabschefen avgivna yttrandet: Statsrådet anser, saken [bör] betraktas såsom bestämd
fördel för Sverige, och därför bör söka genomföras, men att en sådan anordning dock
icke är [av] den vikt och betydelse, att den bör uppställas såsom oeftergivligt villkor.

10/7

B i l l i n g : Bestämd fördel, om man finge bort dem och neutral zon. Men å andra si-
dan icke [av] avgörande betydelse för vårt krigs ställning. 

Rappe bekräftat, att detta icke är [av] avgörande betydelse för vårt krigspolitiska läge.
– Förvånar sig över att regeringen anser lämpligt säga så starkt ifrån, när [den] själv gett
oss punkten. Det är icke sagt, att det är ett oeftergivligt villkor här. Det kan betyda att
det icke är oeftergivligt villkor för vårt läge mot väster. 

Regeringen är icke vuxen den politiska situationen i vilken vi nu befinna oss. Den
har ingen auktoritet för mig i denna fråga. Jag har mycket ofta sökt stödja regeringen på
grund av fjärde budet. Jag tror icke att nuvarande regering är vuxen politiska situatio-
nen. Regeringsledamöternas enskilda mening anser jag icke kunna vara för oss bestäm-
mande. Jag håller mest på ett villkor i detta stycke på grund av folkstämningen. Vi måste
taga hänsyn till den stämningen. Ingenting skulle lugna den så bra, som just detta vill-
kor. Om vi icke uppställa det villkoret, ha vi icke något villkor att uppställa. Icke kunna
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vi komma med villkoret om lapparna bara. Skall vi verkligen uppställa något villkor
eller icke?

Vidare synnerligen lämpligt såsom villkor för förhandling, och detta vare sig det har
stor eller liten betydelse i krigspolitiskt hänseende. 

Därför att det icke kostar Norge så mycket, det ställes icke på Norge någon fordran,
som skulle fördärva dess ställning, utan som skulle kunna bifallas, utan att man skadade
Norges verkliga intresse. 

Tror icke det skulle mötas från Norges sida med bleklagt nej. Under det [att] andra
villkor i norska tidningar tillbakavisats, har det icke skett med detta, utan ett par norska
tidningar har uttalat, att det kan vara något, som icke är otänkbart. 

Formen för villkoret: neutral zon. 
a) det är ömsesidig förbindelse: icke enbart för Norge.
b) raseras de blott, kan de uppföras igen.
c) tar man den formen, lämnar den utrymme för förhandling, ty den zonens gräns kan
uppdragas på olika sätt, kan uppdragas [så], att [det] blir blott de små, som ligger när-
mast till, den kan uppdragas [så] att under den faller fästningen vid Kongsvinger; man
skall icke ha dragit gränsen så skarp, att icke finnes något att förhandla om.

Såsom ett villkor skall uppställas bestämmandet av neutral zon med ömsesidig förbin-
delse för båda länderna att icke där [in]om hava krigsfästningar eller några andra anord-
ningar för krigsbruk. 

B o n d e : Ingen av dessa militära auktoriteter har satt sig in i frågan om neutral zon;
från dem [har förslaget] icke utgått. Regeringen hade icke heller saken klar för sig. Ing-
en tycks vilja åtaga sig fadderskapet för denna tanke. Jag kan förstå Lindblad, att Lind-
blad ville från regeringen veta, var den fått den sköna tanken. Det framgår, att själva
begreppet neutral zon är ganska obestämt och betydelsen oviss. 

Ja, nog gjorde föredraget intrycket, att tal om neutral zon icke kunde komma ifråga,
utan att den enda, som kunde framställas, vore tal om gränsfästningars nedrivande. Då
man icke vet, måste [det] bli förhandling.

Vill man ha det såsom villkor, måste man veta vad det är. Men meningarna delade
inom utskottet: somliga anse även de större, andra blott de små. 

Kommer man med fordran att rasera Fredriksten, borde [det] vara mycket svårt för
norrmännen [att] frivilligt ingå på detta, utan då kanske man får svaret, som mången
önskar: var så god kom och tag den, om ni vill ha den, och det vore kanske icke precis,
vad mången av utskottet önskar. Det vore ju öppen krigsförklaring, när man vill söka
lösa den på praktisk väg, vore det icke bra.
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Återstå då dessa små gränsfästningarna vid Örje …; men det framgår ju, att det
endast är uppkastade batterier, som icke ha någon stor betydelse, särskilt för offensiven.
Jag tror icke Norge skulle ha något emot, att man skulle begära raserande, om sådant
uttryck kan användas; ”demontering” kanske det skulle sättas i stället. 

Vore detta icke bra obetydligt att komma fram med såsom villkor? Att regeringen
upptagit denna punkt såsom sista, utan att själva veta vad som därmed åsyftades, kan nog
kanske ha stöd i det som siste talaren framhöll: att när villkoren var stipulerade, och man
fått upp vad man kunnat tänka sig, fanns [kvar] så ringa [av] betydelse, att någonting,
som kunde låta lite bättre, måste läggas till, och då lades till detta, utan att man i allmän-
het gjort sig reda för det [som] åsyftades. 

Uppställande av villkor är ganska kinkigt, när man icke har velat komma med livsvill-
kor. Militärer ha sagt, [att det] vore viss fördel för Sverige, om de icke funnes, men icke
[av] avgörande betydelse. Kanske är det rent av norrmännen, som vilja ha denna neu-
trala zon, från våra militärer bör [den] icke komma. Neutrala zonen alltså bragt ur värl-
den, återstå gränsbefästningarnas raserande. 

D a n i e l  P e r s s o n  [ i  T ä l l b e r g ]: Klart att vid en sådan fråga måste tagas
hänsyn till stämningen ute i landet. Men icke alltför mycket förleda oss efter folkstäm-
ningen, ty så olika. På vissa håll kräver man rent av allt, men på andra håll vill man
framför allt icke ha krig (ehuru man icke är vänligt stämd). Jag har fått många brev om
fredlig uppgörelse. Kan icke nekas till, att alla tänkt: då framställer sig den frågan, huru
skall svenska folkets rättskänsla mest tillfredsställas. 

Nu har förslag[its]: neutral zon och fästningarnas raserande. Jag har förut yttrat mig
om neutral zon. Jag tror, att den har den svagheten, att det kanske bland folket tolkas så,
att det ungefärligen är lika uppoffring från svensk [sida] som norsk, då vi få hålla lika.
Vidare på vissa trakter tror jag, att om vi nödgas bygga fästningar mot Norge, det skulle
vara mycket svårt att …

Däremot tror jag, att kravet på att norrmännen skulle rasera några, det skulle folket i
bygderna förstå, även om fästningen icke har så stor betydelse. (De kunde ju bringas till
tystnad längst på en månad). Men skulle man säga, att de [mindre] skulle raseras, kanske
missnöje, att det vore blott de mera obetydliga. 

Det andra är, att om man skulle begära Kongsvinger och Fredriksten vore att förklara
krig: och det skulle vi icke göra.

Jag är tveksam mellan Billing och Bonde. Billing ville ha zon. Generalstabschefen har
haft ganska god tid studera frågan. Jag måste uttala min förvåning [över], att han av ren
byråkratism icke ville utarbeta förslag. Vi borde ha haft frågan [utredd]. 
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Frågan ligger i vida fältet, om man icke har utredning. För mig blir bestämmande,
huru förslaget är preciserat. [Det] måste tillfredsställa vårt folks känslor, så väl dem, som
vilja krig och dem, som i hög grad känna sig kränkta, men icke vilja krig.

L i n d b l a d : Frågan [i] fullkomligt outrett skick f.n. Den allmänna meningen reagerar
mot förhållandena, som inträtt under unionen. Man ger sina högst växlande uttryck av
misstroende i denna fråga, Huru har det varit möjligt, att mellan två unionerade stater
har kunnat uppstå [uppföras] någon fästning, under det Sverige varken talat eller tänkt
på befästningar. 

Huvudfrågan [är], om man skall gå i vänskap, eller kriga. Vill man kriga, blir strid
om fästningar. Väljer man fredlig väg, kan det väl bli fråga om, att de på grund av vän-
skaplig skilsmässa skulle raseras. 

I sakens nuvarande skede kan man icke göra [saken] till absolut villkor, då man icke
vet, om man skall taga för sig alltsammans eller huru mycket. Jag skulle beklaga, om vi
skulle så utan vidare gå norrmännens önskningar till mötes, att [vi] icke ens uppställa
verkliga villkor. Men så gärna jag skulle vilja göra [något] i den här frågan, därför [anser]
jag att så[som] naturlig konsekvens därav, att vi nu kunde vilja skiljas såsom vänner
(alltså icke tillåta fästningar). Alltså: förhandlingar samt krav uppställda efter närmare
utredning från militärt håll. 

T a m m : Daniel Persson menade, att zon-historien skulle betyda krig. Jag anser, att
detta är en av de fordringar, som utan den risken kan behandlas på underhandlings väg.
Här ha vi möjlighet att, utan att gripa till det yttersta, gripa till att reglera den frågan.
Vilja icke norrmännen gå till mötes, kunna vi bygga fästningar till andra sidan. Det kan
bli mycket betungande ekonomiskt krig. Det är maktmedel, vilket icke behöver leda
till krig, men som någon tänkt vid underhandling.

Skall vi börja ekonomiskt tävla? 
I denna fråga tror jag vi utan tillgripande av yttersta medel har så stor kraft, att

underhandling från svensk sida är [så] stark trumf, att man från norsk sida kan få tillmö-
tesgående i den punkten. 

Detta synes mig från den sidan. Detta är en av de punkter, där jag anser vi utan risk
kan komma fram. 

Sverige anser jag har starka utsikter att vinna, vad det vill. Den zonen kan ju icke
tagas till så, att [det] finnes möjlighet lägga [fästningar] litet längre bort. Vill de behålla
Kongsvinger, får man lägga fästning på andra sidan. 

[ F r e d r i k ]  P e t t e r s s o n : Antingen blir [det] att bygga fästningar mot dessa och
späcka hela landgränsen med skansar eller också zon.
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Inför utlandet torde vi verkligen genom att proklamera en neutral zon kunna starkt
proklamera fredsvänliga stämningen: icke strider på halvön.

Dessa fästningar byggda upp av krigsparti i Norge mot många fredliga norska mäns
tycken och smak: Vi öka missnöjet mot dem, om de …

Därför endast angiva [oläsligt men ordet börjar med kontak] vad vi önska. Fasthålla
principen av neutral zon. Därför Billings förslag. 

H a n s  A n d e r s s o n : Frågan tycks vara ganska viktig och invecklad. Jag har icke
kunnat fatta, om skall vara till verklig fördel eller icke. Generalstabschefen ville slopa
Kongsvinger: jag tror icke vi skulle få beslut i Sverige för det, att de skulle släppa
Kongsvinger, som var byggt så länge sedan, långt före unionen. Är det verklig fördel för
Sverige vilja ha neutral zon? 2 mil? Kanske den gränsen går så, att vi där skulle kunna
behöva lägga fästningar, den tyckte oss. 

Svårt säga något när icke känna trakten. Fredriksten ligger på gränsen, skall vara fråga
om neutral zon, skulle den slopas. 

Ja, gerna förhandla om det. 
Urskog och Örje ha icke det värde, men de ha, om Norge skulle söka göra angrepp

på Sverige, stort värde att de skydda deras trupper under uppmarschen. Ha icke så ringa
betydelse mot oss.

Jag vågar icke svara ja eller nej: jag skulle nästan kunna ha större fördel att få Örje-
gruppen och Urskogsgruppen raserade, och icke neutral zon. 

Men om de då skulle börja byggas upp igen? Ja, då kan vi börja ekonomiskt krig
igen. 

S ä v e : Tveksam om fördelen att yrka på neutral zon: nedrivande anser jag vara en an-
nan sak. 

Största oro i Värmland för anfall från Charlottenberg. De känna sig hotade: när som
helst kan en styrka stå vid Trossnäs. En trupp kan stå när som helst vid Klarälven. Vi
behöva gränsfästningar, såframt icke regeringen kan ögonblickligen komma [med]
mobilisering. 

Tror det blir nödvändigt för oss att bygga fästning mot Kongsvinger, såframt det skall
gå. Den gamla fästningen kan stå: det är de nya skansarna, som man skulle förgöra. Så
ock vid Fredriksten. Nu kunna de säga: Fredriksten måste vi ha såsom skydd för Kristi-
ania för sjösida. Jag menar att man skall yrka på Kongsvinger: de nya anlagda verken vid
Kongsvinger. 

En norrman rådde till kraftiga åtgärder, bestämt språk: mera fordringar än gränsfäst-
ningar. 

Vi ha visat vår fredskärlek. 
456



X. Första urtima riksdagen 1905
Å k e r h i e l m : Man kan ställa upp olika motiv: man kan ställa upp det att stämningen
i Sverige kräver det: då finns icke något bättre att taga till. Det är väl känt, att de till-
kommit ursprungligen såsom riktade mot Sverige, krigshot. Man kan då komma till frå-
gan om deras betydelse: Det har talats om att begära, antingen deras slopande eller
neutral zon. 

Begär man att de skola slopas, kan däri ligga upprättelse, men det tillgodoser i mycket
ringa mån säkerheten för framtiden. Det finns icke hinder i Norge bygga upp andra
igen, eller andra av samma betydelse. 

Därför synes mig, att fordran måste gå på det, så vitt icke blott utplånandet betraktas
det [?] såsom upprättelsefråga, att man måste fordra att icke heller några andra byggas
upp, som kan innebära samma fara. Uppställas den fordran, kan icke gerna motsätta sig
reciprocitet: gå in på neutrala zonen. Jag tror man icke kan komma till annat resultat.
Det har sagts, att man vet icke vad det är: Billing gav definition: Tvivelaktigt är huru
stort detta område skall vara, men det behöver inte preciseras, då fordran på zon ställs
upp. Det är lättare att ställa upp fordran på neutral zon än att ställa upp fordran på slo-
pande av dessa fästningar. Skulle det senare göras, utan tvekan Örje och Dingsrud, men
därjämte nya skansarna vid Kongsvinger. Gamla Kongsvinger kan ligga kvar. 

Närmast måste vi bli av med Kongsvinger, det är sant, att de kunde neutraliseras
genom motsvarande svenska, men svenska kunna icke medföra samma fördelar, som om
de norska äro borta, därför att det är under skyddet av dessa befästningar, som norrmän-
nen kunna hota svenska gränsen. 

Vi kan icke vara tryggade för att de bereda sig på offensiv, om icke de äro borta. Det
är mycket lätt tillfälle för Norge att hota Sverige under förhållanden, då det kunde anses
lämpligt. Men icke nöja med skansarna och batterierna vid Kongsvinger, utan också de
nya skansarna vid Fredriksten. Särskilt det förhållandet, att dessa nya befästningar inne-
bära starkare hot mot svenskt område än några andra, är att de ligga så nära svenska
gränsen. Det är väl oförlåtligt, att kunna ha mage [?] att tillåta, norrmännen skulle ha
befästningar, genom vilka de kunna skjuta över väsentliga områden av Sverige. 

Alltså neutral zon: annars kan byggas upp igen: vidare kan det förhandlas mera;
vidare reciprocitet. 

B l o m b e r g : Jag anser alldeles nödvändig sak att vi befrias från dessa nybyggda fäst-
ningar vid gränsen. De nya vid Kongsvinger ligga på andra berg, än den gamla vid
Kongsvinger. Dessa måste bort, om man skulle anse faran för inmarsch över järnvägen
vara borta. 

Man ansåg på grund av förhållandena nödvändigt, att antingen dessa nybyggda
gränsfästningar Kongsvinger, Urskog och Örje skall raseras, eller att det finnes lämpligt
må man överenskomma om neutral zon utefter gränsen upp förbi Charlottenberg, men
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i vilket fall som helst skulle medföra dessa fästningars slopande. Slopande skulle vara
mindre garanti därför att kunde bygga upp dem igen; det tror jag icke. Vi ha medel att
alldeles samtidigt anlägga fästningar mot det. Möter man nytt byggande av gränsfäst-
ningar, med motsvarande svenska, bli icke dylika anläggningar av. Yrkar detta, men kan
ske alternativt. 

H j ä r n e : Gillar Billings uppfattning om rasering, men har en annan huvuduppfatt-
ning av dem. Jag anser politiskt-militärt intresse att bli av [med] så många som möjligt,
och trygga för att icke framtida komma uppföras. Det är det väsentligaste. Att icke
Norge med tillhjälp av främmande makt kommer att stärka sin offensivställning mot
Sverige. 

Därför oklokt att uppställa oeftergivliga villkor i det fallet; ty man måste nöja sig med
vad man kan få. Jag kan icke tänka mig något som bättre lämpar sig för förhandling.
Efter vad jag hört från Norge, tror jag icke den frågan kommer möta så stort motstånd. 

Börja med långtgående anspråk: men tag[a] och giva. Få vi många borttagna, blir vår
förpliktelse att upprätta zon så mycket tydligare och klarare. Denna svenska förpliktelse
kan användas såsom motvillkor. 

Man tror icke klokt, att saken formuleras bestämt såsom neutral zon: deras motive-
ring tydligt och skarpt mot gränsfästningarna och framhöll, att därom borde ytterligare
förhandlas. 

Termen otydlig: betyder det blott att icke vi få uppföra fästningar, är det bra, tvivel-
aktigt, om vore förmånligt att ha zon, inom vilken icke andra militära åtgärder få före-
tagas. Utredning behövs: men under förhandlingsoro åvägabringa den, därtill behöva
de någon tid. 

S t a a f f : Med den siste talaren instämmer jag däri, att om den frågan skall beröras bor-
de icke göras till villkor i första beslutet utan om det skall göras till villkor, bör det upp-
ställas och formuleras, först efter sedan förhandling försiggått, och man kommer till
frågan om upplösning mest brännande. 

Jag tror man sannolikt reellt vinner mera genom att ställ på förhandlingspunkten än
att formulera villkor. Enligt diskussionen synes svårt formulera villkor nu. Vad betyder 
neutral zon? 

För min del måste jag med största tveksamhet betrakta generalstabens auktoritet,
efter det de sista upplysningarna om generalstaben framkommit. 

För mig synnerligen överraskande, att de givit sig in på Narviksfrågan, utan att göra
sig redo för, huruvida sådan begäran var rimlig och möjlig. Vi hörde då fordran varken
var rimlig eller möjlig? Utlåtandet alltså uppenbart ovederhäftigt; alltså kanske icke hel-
ler stor betydelse i övriga hänseenden. Begreppet ”neutral zon” utredes icke tillräckligt.
Vad skall det innebära? 
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Bättre utredning: här är frågan om befästa eller icke befästa på vi sst håll. Icke annat. 
Alltså icke formulerade villkor: här gäller, att norrmännen få framställa sina villkor. 
Den reella betydelsen av hela saken är för mig icke längre så stor, sedan fortif. 
generalstabsch. svarat, att en befästning på svensk sida skulle kosta omkring 1 million. 

B o n d e : Billings schematiska uppställning synes på väg falla sönder. Denna sak icke
klar: icke kunna vi sätta såsom villkor, att denna sak skall upptagas i andra klassen. (Den
skall förhandlas). Skall den sättas upp i andra klass, blir blott lapparna kvar. Det skulle
taga sig något besynnerligt ut. Då torde alltihop bli förhandlingsämnen. Få se om icke
så blir fallet. 

B i l l i n g : Bra mycket beror på, huru själva betänkandets uppställning blir: om något
och vad skall sättas in i klämmarna eller det skall in i den s.k. motiveringen, som föregår
klämmen. Jag vill då redan nu ha sagt, att för mig är klart, att detta utskottsbetänkande
icke bör avfattas alldeles i likhet med vanligt riksdagsutskottsbetänkande. Så t.ex. icke
ingå i kritik av motioner eller förslag, som vi icke vilja bifalla. Det vore mycket oprak-
tiskt, ty då skulle uttalas saker, som kunde tagas till förevändning åt många håll. 

Vidare klart, att den egentliga tyngden, all tyngd, icke skall läggas i klämmen, utan
skall i uttalandet, och för att klarera en punkt som vi sedan skall komma och votera om,
vill jag då särskilt nämna som ett exempel. Här har yrkats med avseende på K. prop. dels
avslag dels bifall. De icke så skarpt motsatta. Mitt avslag det innebär, att jag hoppas skall
givas så mycket uppdrag vi vilja giva. Vi befinna oss i svag ställning, då vi icke vilja göra
det enda rent rationella, men å andra sidan göra någonting för vårt svenska folk. Vi kan
icke vara alldeles karska i formuleringen av pretention, men vi kunna i motiveringen
lätt komma tillrätta i den saken. 

Vi kan icke formulera i ordets egentliga mening ett enda villkor: ordalag kunna vi
icke formulera. 

Vår uppfattning av de olika frågorna beror i vilket sammanhang och i vilken belys-
ning de ställas i själva utlåtandet. Jag har redan sedan några dagar för mig uppställt och
skrivit ett sådant förslag. Men för att visa, hur jag tänkt mig, att detta villkor skulle
uttryckas, så skall läsa upp den punkten, såsom jag tänkt mig det: 

”I det föregående talat om att det skall bli förhandling: Såsom villkor __”.
Vad angår raserandet: jag anser omöjligt att formulera ett sådant villkor, säga det skall

vara det fästet och det fästet. Tror vore bra opraktiskt att taga till allmän ram inom vil-
ken man skall röra sig, ty uppenbart att skall man komma till resultat, måste det bli
ömsesidigt medgivande … då skall man ha någonting att giva, att bjuda, för att få
någonting. 

Gränserna skulle icke dragas med rak linje, utan komma de att uppdragas i kroklinje.
Man kan taga in mera eller mindre. 
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Den svenska skall då börja med att draga gränsen innanför alla under senare åren
nybyggda fästningar, men kanske kan vi icke genomdriva det. 

Om de, som få underhandla med Norge, äro å ena sidan bestämt folk, å andra sidan
diplomatiskt klart folk, skall saken kunna ordnas på för Sverige tillfredsställande sätt, och
på ett sätt, som Norge icke skall känna kränkande, utan beredas känslan av att de givit
oss upprättelse. Huru arga vi må vara på dem, kan vi icke tro annat än att hos dem finns
något hyggligt. Det vet var och en, att om vi förolämpat någon, ligger bakom en läng-
tan efter att kunna återställa det goda förhållandet i någon mån. Det kommer icke med-
föra krig eller mobilisering. 

H a n s  A n d e r s s o n : I likhet med siste talaren viss om att behöva taga hänsyn [till]
att Sverige vill göra någonting, men jag kan icke hjälpa ändå, att jag är icke så alldeles
viss om att det är enda rätta sättet att nita hop ”neutrala zonen” och vad som står i
motiveringen. 

Säger man att ovillkorligen för förhandling skall sättas såsom villkor ”neutral zon”, så
blir det märkvärdigt, att man skall gå utom Fredriksten. Får det heta ”antingen neutral
zon” eller ”rasering av på vissa ställen byggda fästningar”, kunde man resonera om det. 

De äro väl anlagda för att försvara mot Sverige. De ha i allmänhet icke offensiv bety-
delse: blott att de kunna mobilisera där bakom. 

Men det kan icke gå i tysthet: en granne kan göra anordningen. Jag tror icke vi
komma [längre] därhän än att slopa Kongsvinger; då tror jag bättre bygga fästning mitt
emot. Det är icke sagt, att vår behöver komma [på] 1 million, även om Kongsvinger
kostar det. Det beror på terrängen. Bäst vore skarpt motivera att ha bort dem, men icke
gjort såsom villkor. Då skulle jag varit med om alla de nya. Skall sättas såsom villkor
vågar jag icke gå med på det såsom ett villkor. 

Skall det vara tal om neutral zon, blir det svårt draga upp dem: och så gå utom
Fredriksten.

Alltså alternativ helst. Just på denna fråga beror så mycket om utskottet skulle kunna
någorlunda ena sig. 

A f z e l i u s : Hela saken gäller för mig upprättelse. För allmänna meningen är ingen så
fattbar som denna. Folk begriper den. 

Efter föredraget sist kände jag mig i högsta grad orolig och söndersliten, ty hade
utgått därifrån att villkor skall innefatta bestämd fordran, utan be om något, säga nej
och så giva och taga. 

Men tror det är absolut omöjligt formulera något under punkt här, ärendet om lap-
parna oklokt att giva viss form, det skall vara så eller så. Men skulle man icke kunna
tänka sig att innan man gick till denna förhandling vore ärendet mera klart [?], att man
visste vilken zon man skulle i huvudsak gå efter. I avseende på dessa punkter Sverige
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icke med om att erkänna Norge med mindre [än] att enighet uppnåtts i de och de
punkter, där Sverige måst uppställa bestämda fordringar. 

Formuleringen kommer då därefter.
Denna punkt kan icke saknas. 
Slopandet av fästningar eller neutral zon. Det är ju blott olika uttryck för samma sak.

Varför använda ordet neutral zon? ”Att fastställa område, inom vilket icke på sida om
gränsen de och de militära anordningarna skulle få finnas”. Det begriper alla. 

P a l m s t i e r n a : Detta är villkor, som man måste ha med, men det kan stå i motive-
ringen, i mindre bestämda ordalag. För lördagen samma åsikt som Andersson, att man
skulle kunna nöja sig [med] Örje och Urskog, men där framhölls vikten av Kongsvinger. Jag
kommer till samma resultat i alla fall, som Nöbbelöv: tänker man på zon, är frågan om
Fredriksten. Där skulle vara fråga om nya forten; de skjuta in på oss. De är högst otrev-
ligt, om vi då skulle lägga gränsfästning vid Torneälv skulle vi lägga så att vi kunde be-
skjuta övergång av älven. Jag tror, att var man har gräns, och vill lägga fästning,
kommer att skjutas över på andra sidan. Något statsrättsligt skäl att rasera Fredriksten,
tror jag svårt att säga, säkerligen kan man icke säga att de ovillkorligen äro mot Sverige. 

Ligger Fredriksten där, kommer de landstiga norr därom, ligger det icke där, kun-
na de landstiga söderut. 

Det kan sägas vara riktat även mot annan. 
Däremot framhöll han skarpt Kongsvinger: 1) Det förhindrar vår inmarsch: det kan

icke anföras. 2) Det kunna samla och mobilisera i land en stor styrka, som vi icke kon-
trollera, och som kan göra sitt anfall. 

Jag tror, att det kommer bli fästning i Värmland. 

Zonen för framtiden: Man är säker på icke bygga i framtiden. Ja, vad blir följden, vi äro
ärliga, vad de göra: de ljuga sig fram. Tror otrygghet med den saken, att de ljuga. Jag
vill ha villkor: ”raserande av åtskilliga gränsfästningar; varvid även frågan om neutral
zon bör tagas i övervägande”, huru mycket det säger jag icke. 

K r u s e n s t j e r n a : Frågan om nytillkomna gränsfästningars slopande anser jag vara
kardinalpunkt här av både reella och ideella skäl. 

Neutral zon såsom svensk intressesynpunkt kan ifrågasättas: vore bra om från svensk
sida endast talas om nytillkomna gränsfästningars raserande, men att vid förhandlingarna
överlämnades åt Norge att framställa fordran om neutrala zonen såsom utbyte. 

Kostnaden för fästningar på svensk sida: generalstabschefen sade: likadan, men påpe-
kade, att det var ogynnsamt vid Kongsvinger.

L i n d b l a d : Då det här ter sig bli en av kardinalpunkterna, vill jag uttala, att när man
opponerar mot neutral zon, ligger berättigande däri ty däri ligger, att man söker områ-
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den långa och breda, men Billing tänkte sig, att man skall utsträcka detta icke till visst
område, utan viss punkt man skall söka en viss sak.

Då tyckes det mig, om man såsom sista talaren sade: Man ställer upp det för att uppnå
full reciprocitet vid kravet. Man måste vara bestämd vid alla förhandlingar: Palmstierna
är vida mindre än man har rätt att vänta sig: går hellre såsom Billing. 

Lindblad vill slopa ännu längre in liggande fästningar, som ha offensivt syfte. 

W a c h t m e i s t e r : Instämmer i det stora hela med Palmstierna, men det synes mig
[som om] hans omformulering var alltför obestämd. 

”De gränsfästningars raserande, som blivit byggda på senare tid, och som för Norge
hava värde endast för krig mot Sverige”.

Däri lägger man den fordran, att verken norr, söder och öster om Kongsvinger även
borde raseras. Så mycket fick jag klart för mig av generalstabschefen, att den saken hör
till dem, som man icke bör släppa. Däri ligger ock, att man icke bör fästa sig vid
Fredrikstens fästning. Den kan ha betydelse för Norge vid krig med andra makter: jag
tror vi för mycket tala om Europa. Vi få icke ställa villkor, som innebära försvagande av
försvarsställningen mot andra länder än Skandinavien. Svårt att tala om zon, då man
icke vill ha Fredriksten med. 

Urskog, Örje, norr om Kongsvinger så moderat att jag icke kan [tänka] mig annat än
att Norge går in [därpå]. 

Å k e r h i e l m : Om Sverige lade fästning i Torneå, naturligt, att den beströk älven,
men jag är övertygad om att Sverige icke fick bygga många stenar på den fästningen.
Jag tror icke någon makt, som icke måste tåla vad som helst, tål att de lägga befästningar
av belägenhet att jag skjuter in på grannens område. Tror därför icke oberättigad ford-
ran, vad jag nämnt med avseende på Fredriksten. 

Därför tror jag med Wachtmeister, att det skulle icke förvåna Europa, om Sverige
framställer sådan fordran; det skulle säkert vilken annan makt som helst göra. 

H a n s  A n d e r s s o n : Skall man icke sätta upp annat än man vill genomdriva, skall
icke sättas upp Kongsvinger. Det kan hända, att Kongsvinger kan till en viss tid skydda
Norge som självständig stat, om vi icke äro herrar i Sverige. Icke tvinga dem riva ned
ett verk, som icke har betydelse såsom angrepp på Sverige. 

Den faran kan avvärjas med ett fäste på andra sidan järnvägen. Det behöver icke
kosta så mycket. Vi behöva icke ha större fäste, än som skyddar vår mobilisering, icke
ett som skall hålla sig i långa tider. Kongsvinger har icke den betydelsen, som vi vill
göra den till. Glommenlinjen: Tror någon människa, att de vilja slopa den. Lika gärna
mobilisera nu. 
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Med på Palmstiernas förslag: det kan ifrågasättas både Kongsvinger och Fredriksten,
men utan att skada vår ära kan man stanna vid Örje och Urskoggruppen. Sätta vi upp
mera, måste vi sluta med antingen krig eller ytterligare skam. Intetdera vill jag. 

Z e t t e r s t r a n d : Skall vi gå till villkor, måste detta vara kardinalpunkt. Känner mig
tilltalad både av Billing och Palmstierna. Men vill icke upptaga till behandling Lindblads
yrkande: Begäran om slopande av skansar vid Fredriksten skulle jag icke vilja biträda. 

Fredriksten måste vara starkt befäst för Norge mot andra fiender. Anfall därifrån kan
icke riktas mot vitala delar av vårt land. Alltså endast bli fråga om Örje och Urskog,
eventuellt Kongsvinger. 

”Vissa på senare tid uppförda gränsbefästningar, som uteslutande avsedda mot
Sverige” kan man däri in[be]gripa, de tre eller blott de två. Efter upplösning av unio-
nen är Sveriges skyldighet att se till att vår gräns [blir] tryggad mot Norge: kan komma
medföra skyldighet för Sverige uppföra en mängd fästningar; för att icke bli tvunget
vore det viktigt en del skansar på norska sidan slopades. 

Det är frågan, huruvida icke detta slopande skulle upptaga förbindelse från svensk
sida att icke uppföra…

Syfte att nedbringa båda ländernas försvarskostnader och verka för fredlig uppgörelse.
Det kommer icke verka stötande utan vårt verkliga syfte. Kan då vara med om Billing-
Palmstiernas förslag. 

C a r l  P e r s s o n : Kompromiss ödet  tycks vara fogat, och svenska folkets nedsatta
ära skulle bli rättad. 

Men detta tycks vara helt annat, än kungen sade 7/2, 5/4 och 3/5. Då icke några
små eftergifter, ty det skulle leda till unionens upplösning. Nu är man med [på] upplös-
ning, blott man får slopa några små fästningar. Jag tror dessa villkor ha till följd alldeles
samma som friherre Åkerhielms förslag upprätthålla unionen. Då är det möjligt hans
mål vinnes, därför skall jag icke sätta mig emot detta villkor. 

Men detta har väl icke så stort reellt värde: ”ur rent militär synpunkt” vore önskvärt,
skrev … Många: ”vore bäst” om de icke funnos, sade han ... Men från Norge kan icke ha
samma betydelse: icke skriva de med så underordnade ord. 

En stat, som varit underordnad, skall bli fri stat. Det är väl alldeles naturligt, att denna
stat kan icke förklara sig bankrutt från första dagen, slopa sitt fasta försvar: icke värt då
räknas såsom självständig stat. Ty det är väl det fasta försvaret, som skall utgöra värnet
för en stat. När Sverige såsom starkare, vill så försvaga denna svagare makten, så att den
skall ligga på knä, att de kunna icke gå in därpå: då måste väl slutet bli = Åkerhielms
förslag. Förundrar mig, det skall ha så stor betydelse, då icke haft förut. Man klandrar
nuvarande regering: när dessa fästningar ha så stor betydelse, att Sveriges ära och anse-
ende äro med därom, fick man icke höra ett ord från dåvarande regeringen, att de voro
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så betydelsefulla, att vi måste vara beredda söka skydda oss mot dessa fästningar, som
blott kunde komma användas mot Sverige, denna regering delar ansvaret med föregå-
ende. 

Norskarna de svara: ”de äro starkare än vi. De vilja göra oss ännu svagare. Då kasta
svenskarna sig över oss.” Jag tar för givet: 

Att förenar mig helst med Palmstiernas, ty det tror jag icke leder till mål [?]: krig. 

H e d l u n d : Gränsfästningar med projektor på andra landets område icke ovanligt.
Antwerpen, Castello de Insana i Portugal, det har ett annat: [oläsligt ord]; Spanien har
ett motsvarande. Vidare många Donaufästningar; Gibraltar. 

V i c e : Jag tyckte biskop Billings uttalande att om vi släppa denna fråga, torde icke
återstå något annat än lappfrågan, var ett uttalande, som vi alla måste erkänna var full-
komligt riktigt. 

Redan under överläggningens början uttalade jag att frågan om gränsfästningarna var
en som måste bli en av de allvarsammaste, stå i jämbredd med dem, som stå i första
rummet. Skall vi släppa även denna återstå icke annat än Friherre de Geers förslag. Då
jag icke vill vara med om det, måste jag bidraga till att få denna fråga så väl som möjligt
framställd från utskottets sida. Lyssnar alltid med uppmärksamhet till Carl Persson: i
flesta fall meningsfrände. Vill så gärna förstå, vad som kommer från det hållet, men kan
denna gång icke riktigt följa honom, ty fullföljer jag hans tankegång, kommer jag till
det, att intet annat än de Geers förslag återstår. 

Jag har icke hört Carl Persson någon gång uttala sig för det. Menar han det, vore det
gott att veta, om så är förhållandet, men vill han icke gå den vägen, föreställer jag mig,
att han icke har annat att göra än sluta sig till något av vad som här blivit föreslaget från
annat håll. Och det tycktes också hans yrkande, då han slutade sitt anförande, överens-
stämma med, ty det var ju att ”han kunde instämma med Palmstierna”. Men huruvida
hans yttrande står i överensstämmelse med hans slutyrkande, det vill jag [icke] yttra mig
över. Det gladde mig att han slöt så. Billing och Palmstierna synes mig så nära samman-
falla, att ingen svårighet borde förefinnas för dem båda att enas om ett och samma för-
slag. Vilket av deras förslag kunde ha de flesta sympatierna i utskottet: jag har största
sympati för Palmstiernas förslag. 

Det var ett ord i hans första förslag, som jag icke riktigt fann mig vid: det var ”åtskil-
liga gränsfästningar”. Jag hemställer, om han icke ville ändra… Det skulle då lyda så:
”raserande av vissa på senare tider nyanlagda gränsfästningar, varvid även frågan om
neutral zon bör tagas i övervägande”. 

Därvid icke uteslutet efter min mening, att för dem som få det viktiga uppdraget, att
å Sveriges vägnar underhandla med Norge, och i det längsta hålla på att även någon ny
anlagd fästning, som de nyanlagda vid Kongsvinger, ja, t.o.m. vid Fredriksten kan icke
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allenast sättas i fråga att rasera, utan man kan driva på det, men det är heller icke sagt,
att de som ha detta uppdrag icke kan släppa efter t.ex. Fredriksten, vilket jag måste säga
är något långt gått att fordra deras raserande. Förorda alltså Palmstiernas: jag kan icke
tänka mig något bättre: har icke kunnat tänka mig något så bra. 

Ett förslag, som vi skulle kunna med lugn och jämnmod sluta oss till. Jag gör det för
min del. 

H e n r i k s s o n : Jag kan vara med om Palmstiernas: jag antar att härmed avses hu-
vudsakligen Örje och Urskog: Detta då göras för att det skulle möjligen tillfredsställa
opinionen. 

Jag skulle kunna taga den första delen av Palmstiernas villkor.
Den senare delen (neutral zon) den tycker jag icke vi behöva framställa. Det kan bero

på framställningen från andra hållet. 

B i l l i n g : Visste icke ens skenbart och, som jag skulle hålla på mitt ursprungliga för-
slag, utan tycks man kunna enas om det sista formulerade förslaget. 

”raserande av vissa under nyare tider tillkomna gränsfästningar, varvid även frågan
om neutral zon bör tagas i övervägande”: 

B o n d e : Återta Billing sitt förra förslag, att detta skulle uppställas såsom villkor och
icke såsom förhandlingsämne. Skall det vara villkor, kan man icke säga ”vissa”. Det blir
icke villkor, utan förhandlingsämne. Billings var bättre. 

B i l l i n g : Jag är säker på att Bonde kommer [att bli] enig med oss sista i denna punkt:
jag håller på att det skall stå villkor. 

”Vissa” är det fina i kråksången. Ingen risk säga villkor, när står vissa. 

P e t e r s o n ,  A l f r e d : [M]an kan icke utan vidare gå med på erkännande av vad
Norge vill ha erkänt: man måste ha villkor. Allt nog: jag ansluter mig snarare till en så-
dan ungefärlig formulering, som den vi nu hört. Med det ställer man upp villkor, men
villkor av generell art: man säger icke vilka. ”Vissa”: man har kanske för mycket försva-
gat deras ställning, som komma att underhandla. 

Där kan ligga ”en” men allt andra kvar. Mig tyckes det mycket starkt erbjudande för
norrmännen att göra [så] minimalt erbjudande som möjligt. 

Men äro alla andra nöjda, vill jag icke hålla på ställa [villkor]. Jag tror icke att uppstäl-
lande av villkor av denna [art] skall föra till krig. Jag tror norrmännen vet, vad sådant
krig kan medföra. 

S t a a f f : För min del har jag mera sympati för sådan framställning som Billing gjort, än
för Palmstiernas nu gjorda. Den senare synes mig vara mera ultimatumartad: jag tror
man har större utsikt komma till reellt tillfredsställande lösning av det hela, i fall icke
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från början göres [förmodligen ord utelämnat] av den beskaffenheten... Utan vore att
väl använda neutrala zonen eller icke, men kan då skriva såsom Afzelius gjort (om ”om-
råde”). Beror rysligt mycket på formuleringen.

C a v a l l i : Det har här under överläggningarna framhållits såsom [en] brist hos utskot-
tet, om utskottet toge sin ståndpunkt utan [oläsligt ord] hänsyn till allmänna meningen
i landet. Jag har icke omfattat den meningen, fast jag icke högt protesterat mot den,
men då jag i dag [oläsligt ord] att vara på väg överge den, och taga hänsyn till allmänna
meningen i landet, kan jag endast uttrycka min glädje. Jag anser det vara absolut vår
skyldighet. 

Här föreligger två: gruppen Billing-Palmstierna + friherre Bonde. 
Det kan nog framgå, att jag lutar åt Billing-Palmstierna förslaget, som en gång sam-

manarbetat, skall bli av beskaffenhet att vi... ”Vissa fästningar” tror jag icke får tagas
inskränkt, ty jag in[be]griper därunder bestämt ”Kongsvinger”. Det är icke skäl taga
endast med små skansar. 

Icke utan förvåning hört talas om, att icke kan göras så mycket mot fästningarna vid
Kongsvinger, ty de ha ju icke kostat mer än en million, och från vår sida icke kostar
stort mera [med en] motfästning. 

Jag tycker redan en million är mycket penningar, jag ville gärna bespara landet den
utgiften. 

Det är levande kraften också på [?] den svenska sidan. Ett företräde: detta villkor
kommer in i motiveringen, icke såsom kläm. Det medför i realiteten precis detsamma:
kommer sedan in i riksdagens beslut. 

B o n d e : Jag har uttalat att jag mycket sympatiserar med Billings förslag, men icke
med det såsom villkor. ”Vissa”: den ena säger olika betydelse; den andra säger det, den
andra det, när man frågar. 

”Vissa” blir det mest ”ovissa” man någonsin kan tänka sig. Mobilisering – 100 milli-
oner är icke mycket, men en fästning för en million tycker jag än är mycket!

C a v a l l i : Jag stärktes i riktigheten av min uppfattning av skillnaden mellan Bonde
och oss andra. 

Utskottsyrkanden framlämnas: 

1) B i l l i n g : Bonde har förstått det till fullo.” Upptages såsom villkor om bestäm-
mande av neutral zon vid södra delen av gränsen, med betydelse… ”

2) B o n d e :
3)  : Raserandet av Kongsvinger, Urskog och Örje. 
4) Å k e r h i e l m : (=Neutral zon): …
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5) B l o m b e r g : Alternativt raserande av
fästningarna i Urskog, Örje och nya vid Det går in under Billings
Kongsvinger eller, om det befinnes bättre, och Palmstierna.
neutral zon vid södra gränsen 

6) A f z e l i u s : Fastställa ett område på båda sidor av gränsen inom vilket fästningsverk
 icke få finnes. Icke min mening framställa yrkande: men anser olämpligt 

använda uttrycket neutral zon.
7) Att det måste vara ett villkor: raserande av vissa under nyare tid tillkomna gräns-

fästningar, varvid även frågan om ”neutral zon” bör tagas i övervägande. 
8) v o n  K r u s e n s t j e r n a : ”raserande av nytillkomna fästningar”; resten åt

Norge, vill icke taga upp tanken såsom yrkande.
9) W a c h t m e i s t e r : ”De gränsfästningar raseras, som blivit byggda på senare tid,

 och som för Norge hava värde endast för krig mot Sverige.” Jag skall be få ändra
yrkandet på sätt: ”De närmast gränsen belägna fästningarna, som blivit byggda på
senare tid, och som för Norge hava värde endast för krig mot Sverige.”

10) S t a a f f : Önskade i varje fall, att denna förhandlingsfråga icke skulle upptagas 
såsom villkor, utan såsom förhandlingsämne. 

Motionerna om anslag: 

Z e t t e r s t r a n d : Kan det vara lämpligt behandla anslagsmotionerna, förrän vi fattat
definitiva beslut om villkoren. Om vi skola försöka tvinga Norge med vapenmakt, be-
höva vi stora belopp. Skulle vi antaga Bondes, icke något …

O r d f ö r a n d e n : Våra beslut äro provisoriska: vore lättnad vid slutliga behandling-
en, om vi förhandsvis ha behandlat dessa frågor. 

S t a a f f : Tänkt yttra detsamma som Zetterstrand: de böra först komma med proviso-
riska besluten. 

D a n i e l  P e r s s o n : Först torde definitiva beslut fattas om de ärenden, som här be-
handlas, utskottet skall framdeles avgiva utlåtande över dessa motioner. 

Palmstierna ville ha begränsad tid. Man skulle ha detta svärd över dem under tiden
förhandlingarna påginge. Skulle riksdagen säga från, att vi icke giva dessa medel, skulle
norrmännen vara trygga. 

Utskottet skulle framdeles fatta beslut, då kunde norrmännen se: de ha något i sikte. 

B i l l i n g : Jag är beredd fatta beslut i denna saken redan nu, men kan icke neka att
visst fog ligger för invändningarna. Om bifall lämnas till motionerna, kanske behövs
ändring i regl. för riksgäldskontoret …
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Föreslår utskottet utser i dag några personer, som förberedde denna fråga: undersökte
om bifall till motion kräver ändringar etc etc, så att sådant förslag förelåge, då vi
behandlade denna fråga framdeles. 

”Behandling av denna fråga icke fortsättes nu, men att utskottet i dag utser några
personer, som taga i övervägande om bifall behöver medföra ändring i något regle-
mente”, och göra förslag till sådant reglemente. 

C a v a l l i : Staten för 1906 tar upp alla tillgångar eller utgifter och däri ingår riksgälds-
kontoret. Skall vi taga upp lån, kräves medel för dess förräntande av 1906. Vad som
kräves är penningar? Icke blott en § i reglemente. Det är realbehandling saken kräver.
Skall bli lån, kräves icke blott lånet, utan ock räntan. 

L u n d e b e r g : Vill utskottet behandla huvudfrågan, borde väl frågan även om nytt
beslut för [oläsligt ord] av [statsräkenskap?] också böra uppskjutas. Men det hindrar icke
lämpligheten av vad Billing här föreslagit, att man måtte redan på förhand söka utreda,
vilka ändrade föreskrifter eller bestämmelser för vederbörande böra av riksdagen god-
kännas för att ge effektivitet åt ett event. beslut så väl om lån som om medel till annui-
teten. 

B i l l i n g : Där behövs ingenting annat än utredning, vad som behövdes skulle bifallas,
för att svara mot räntan under nästa år, behövs väl också utredning redan med avseende
på den saken litet förlag. 

C a v a l l i : Riksdagen kan skaffa kredit, det vore det enklaste. Ett tillägg till en § är det
enda, som erfordras, och den är mycket lätt formulera, när beslutet föreligger. Krediti-
ven ligga klara, det stora och lilla. 

[D a n i e l ]  P e r s [ s ] o n  [ i  T ä l l b e r g ]: Om det gäller 100 mill. till, är det ta-
get hänsyn till kreditiven? Med penningar till stora förslaget[?]? 

C a r l  P e r s s o n : Vad skall det vara till? Till 4 och femte huvudtiteln tänker …
Lilla kreditivet
Stora kreditivet
En utredning till vilket slag av utgifter de 100 mill., skulle användas, det skulle jag vilja
veta. 

O r d f ö r a n d e n : Man kan icke komma till detaljerade förslag: regeringen får taga
på sig ansvaret för användningen. Vilka detaljerade ändamål det skulle vara till, det kan
man icke nu pröva. 

1) Uppskjuta föredragningen till dess provisoriska beslut blivit fattade i huvudfrågan. 
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2) Besluta utse 4 personer att avgiva förslag till de eventuella ändringarna [Billings för-
slag]? Avslås. 

(Nu sitta de och låta sig tyranniseras av en minoritet)

S t a a f f : Mångfald av beslut.

[Vattenrättsförhållanden, vattendrag]

H j ä r n e : Vattenrättsförhållanden: Vattendrag. 1814 på kongressen i Wien togs den i
övervägande: ”grundsatser för skeppsfarten fastställdes.” Detta gällde mera betydande
floder. 

Grundtanken i uppgörelser är att kontrollen över grundsatsernas tillämpande angå-
ende skeppsfarten på floderna tillkommer länder, som äga stränder, vilka länder tillsätta
specialkommissioner. Dit hör också reglering av farvattnet. Sedan har slutits särskilda
konventioner mellan dessa strandstater. Beträffande vissa floder icke blott strandstaterna,
utan alla makter. 

Men det tycks, som om man utsträckt liknande grundsatser i vissa fall till frågor, som
dessa vattendrag[sägare?] utnyttjade i vissa andra fall. (Laxfiske på Rhen 1885 mellan
Tyskland och …

Alltså: Sverige och Norge särskild konvention sedan: i vilken alla de intressen regle-
rade, som sammanhänga med att båda staterna ha gemensamma vattendrag. 

S ä v e : Post på Klarälven: telegram från flottningsförvaltaren på Klarälven. Kommer
Klarälven att trakasseras, så är det mycket svårt.

A f z e l i u s : Om man icke tänker sig formulera några villkor utan blott antaga, att i
den och den riktningen måste Sverige uppställa fordran, kan detta komma mycket bra i
sammanhang med frågan om transitotrafik. 

”Villkor för begagnande av vattendrag, som äro gemensamma för båda länderna”. 
Det blir navigering, flottning, dämning, så att gör skada inom andras. 

B l o m b e r g : Man skall icke taga in frågan på annat sätt än omnämna bland saker,
som måste bli föremål för fortsatt samarbete mellan länderna. – Framtida förhandl. För
att göra samlivet folken emellan så gott som möjligt. Dessa förhållanden behöva ordnas,
vare sig äro i union, än [eller om] unionen upplösas. 

S ä v e : Även Norge har intresse: virke förs flodvis från Sverige till Norge. Vattenfrå-
gan: skall omnämnas såsom fråga att upptagas vid förhandlingarna. 

Traktaterna:

P.M. [Ordföranden föredrar PM från regeringen av statsrådet Petrén]
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1) Om Sverige lämnar sitt samtycke till unionens upplösning, och denna vinner god-
kännande jämväl av England och Frankrike, kommer några förpliktelser med avseende
på Norge icke vidare att enl. novembertraktaten åligga Sverige. Däremot möjlighet
icke utesluten att beträffande Sverige samma förpliktelser och rättigheter, som gällde
före unionens upplösning, kan komma gälla även efter densamma, och torde visshet
häruti böra åvägabringas genom diplom. förhandlingar som dock icke kunna slutföras
förrän förhållandena Sverige-Norge blivit slutligt ordnade. 

2) Efter det unionsupplösningen vunnit godkännande av Sverige och vederbörande
makter, med vilka traktater som här avsedda, kan någon ansvarighet på grund av trak-
taterna icke komma åligga Sverige för Norges del. 

B i l l i n g : I betänkandet borde icke angående traktater förekomma något annat än en
mera allmän fras. Det kan sättas i fråga om uttalandet alls behövs. Men för riksdagen i
ärendet borde det behöva sägas. 

”Det faller av sig själv att förhandlingar och avtal böra företagas angående gemen-
samma förpliktelser, som … på grund av med främmande makter ingångna överens-
kommelser” … Icke nämnt novembertraktaten. 

B l o m b e r g : ”Statsrådet menar det och det”, står blott, men förmodligen har man
känt sig för. 

På grund därav torde man kunna inskränka sig att låta frågan vara. Vi äro fredade. 

V i c e : [F]rågan om landavträdelse skulle kunna upptagas. Sätta ifråga att det skulle
kunna bli förhandlingsfråga. 

W a c h t m e i s t e r : Krav på icke landavträdelse utan tillstånd: jag vill icke ha någon
överenskommelse. Det skulle vara början till försvarsförbund. Det vill jag icke vara med
om: vi komma i försvagad ställning, men den kan ha sina fördelar. Motståndare till varje
försvarsförbund. 

Å k e r h i e l m : Vi böra icke bli bundna för Norges del, sedan unionen blivit upplöst,
jag förutsätter att det kan bero på närmare undersökning av sådana traktater, vilken icke
blivit gjord. Jag uppfattar novembertraktaten så, att Sverige fortfarande blir bundet för
Norge. 

”Den möjligheten icke utesluten, att samma förpliktelser och rättigheter kan komma
att åligga Sverige … blir ordnade”. 

Man skulle skaffa sig visshet om huruvida traktaten efter skilsmässan blir gällande för
Sverige eller icke. Huruvida det var önskvärt, att traktaten skulle upprätthållas eller icke. 

I sakens skick nog icke annat än yttra sig, som Billing föreslagit. 
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Ömsesidig överenskommelse att icke avträda land eller meddela upplåtelse: jag har
talat för någon bestämmelse, tror den skulle vara lämplig och nyttig. 

A f z e l i u s : Regeringens svar överensstämmer med min uppfattning, att icke behövs
särskilda underhandlingar, för att, när upplösts i skilda delar och den blir internationellt
erkänd, staten får finna sig i att traktaten gäller för Sverige och för Norge. 

Jag vill icke gå så långt som Billing, icke nu tala om underhandlingar, som föreläggas
bara av det förhållandet. Nov.traktaten: Den enda formen var Hjärnes: jag kan icke för-
ena mig med det. 

Traktatfrågan borta. 

B l o m b e r g : Handelstraktater: Rättigheter på ena sidan, förpliktelser på andra.

P a l m s t i e r n a : Ja, när erkännandet kommer…

S t a a f f : Jag tycker, att det vore riktigt och korrekt om utskottet uttalade en princip
vid behandling av frågan: samt därefter tillägga något sådant: ”Utskottet betonar att vid
dessa frågor naturligtvis noga bör tillses och formenligt och otvetydigt fastslås dels att
Sveriges rättigheter och förpliktelser efter unionsupplösningen upprätthållas med de sär-
skilda staterna, och dels att ingen ansvarighet för Sverige i något fall må på grund av
dessa traktater åligga Sverige för Norges räkning”. En stat, som har mindre gott uppsåt,
kan kanske i framtiden ställa till ett dylikt krångel. 

H j ä r n e : Jag är icke säker på, att en främmande makt godkänner det, har icke emot
att sådant uttalande göres. Vidhåller mitt yrkande. 

Provisoriska formuleringar: 

12/7

På det enskilda sammanträdet såg ingen, att Billing framhävde sådana skäl, som hänsyn
till andra kammaren. 
1) Icke föredragning av yrkandena, utan till de mera konkreta förslag, som framkommit

med ledning av punkterna. 
2) Tag[a] fram förslag, samla oss sedan såsom [omkring?] utgångspunkten.

H a n s  A n d e r s s o n : Det är huvudpunkterna, vilka skola samlas, icke huvudfor-
muleringen. 

B i l l i n g : Förslag till utlåtande: 
”Från Sveriges sida upprepade försök att bevara och befästa unionen. 
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”Alltmera befäst sig övertygelsen = beträffande villkor för svenska folkets framtida  
 
Clasons II och ... Tycker jag icke om.
välfärd.

Synes det norska folket böra giva ett säkrare uttryck åt sin uppfattning, än som skett …
förrän efter det att nya val i stortinget …
men igen framkommit med sådan framställning anser utskottet Sverige icke böra där-
emot ställa sig avvisande.1 Något medgivande åt regeringen …
lär ej för en regering något särskilt uppdrag för riksdagen sedan vara erforderligt. 
Norska befästningar uppfördes i närheten av … fastställande av visst område. 
Krav på ett nytt storting ogillar jag. 
Icke skiljedomsavtal … till skiljedomstols avgörande. 
Sedan skulle eventuellt komma om de 100 millionerna.” 

V i c e  o r d f ö r a n d e n : Något så när enighet skulle kunna ernås, tror jag, från
2:dra kammarledamöternas sida. Den uppfattning jag har fått av överläggningarna =
(min privata åsikt) så skulle vår tankegång i det väsentligaste sammanfalla med den, som
ligger i det förslag, som nyss av Billing upplästes. Han tror att flertalet av 2:dra kamma-
ren skulle kunna sluta sig till ett sådant förslag. 

Vill yttra sig om en passus i Billings förslag: den om vädjan till norska folket att verk-
ställa val till nytt storting: detta ha vi icke så mycket talat om, någon överenskommelse
är icke närmelsevis träffad om den saken. Men beträffande vädjan till norska folket om
att välja nytt storting, är ju mången som satt ifråga, huru ett sådant spörsmål skulle tagas
mot i Norge, och om man kunde vänta något tillmötesgående av norrmännen i det
avseendet. Ett annat förslag, som ligger bra nära, är Wieselgrens motion om folkom-
röstning.

Av båda dessa förslag har man känt sig tilltalad, men har icke kunnat fullt övertyga sig
om skulle vara av sådan art, att norrmännen skulle vilja gå in på vare sig det ena eller
andra; och då man utgått från att för så vitt möjligt, man ville undvika användande av
det yttersta, har man fruktat för att icke skulle när allting kom omkring, gå att ställa upp
detta såsom bestämd fordran från vår sida. 

Huru önskligt det skulle varit, emedan det utan gensägelse skulle tilltalat hela svenska
nationen. 

Vill ställa en fråga här till tals [?]. Ber ordföranden om ursäkt och, om icke det räcker,
om förlåtelse. 

Försöksvis hade man hört sig för i Norge om båda dessa förslag, folkomröstning och
nytt stortingsval. Det skulle vara en fortfarande och tidigare mycket bemärkt person
bland norska politici, som i sin ordning vänt sig till andra personer, dominerande

1I stenogrammet har Clason satt in ett frågetecken i vänstra marginalen vid denna sats.
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ledande. Man ville fråga: vad säger man i Norge härom? Dessa män hade sammanträtt
och tillkallat förstärkning, och efter en överläggning, som enligt uppgift skulle förts all-
varligt, hade de fullständigt enats om ett uttalande och skriftligt avfattat detta och
avlämnat detta. De hade nämligen vid övervägandet av dessa båda spörsmål enhälligt
förklarat att en vädjan till Norge för val till nytt storting var för dem oantaglig. 

Däremot hade de icke ställt sig bestämt avvisande, kanske snarare hade de ställt sig,
om icke precis beredvilliga, så i varje fall hade [de] icke ansett, att [det] skulle innebära
någon så synnerligen fordran från Sveriges sida, om man fordrade folkomröstning i
Norge. 

Ett sådant meddelande har skriftligt ingått från Norge till svensk man. Jag vet nu icke
vad betydelse man får tillmäta detta, men varför jag har tillåtit mig att sätta det till tals
nu, det är dels därför att jag anser att den fråga, som bildas i denna min framställning,
står i direkt samband med Billings förslag, dels därför att jag är fullt övertygad därom, att
det är alldeles nödvändigt att denna fråga kommer till tals i utskottet först, och icke först
utom utskottet, exempelvis vid enskilda partisammanträden m.m. Kommer den längre
fram, åstadkommes mycket stor villervalla.

Z e t t e r s t r a n d : Vid 2:dra kammarledamöternas och suppleanternas möte igår kom
icke till formligt beslut uppsätta något givet yrkande. Vi gick ut från att vi skulle bilda
oss uppfattning om vad som hade utsikt att bli utskottsbeslut: vi gingo ut från vad som
passerat. Vi trodde, att man önskade inlägga en protest mot norrmännens tillvägagående
såsom stridande mot svensk rättsuppfattning. 

Vidare att man var ense om att icke några maktmedel skulle användas. Vidare, att
icke under någon form man ville ha uppskov i frågan. Önska ett beslut, som i huvudsak
anslöt sig till K.M. förslag. 

Vi ville utröna huruvida suppleanterna skulle känna sig villiga ansluta sig till försla-
get, som gick huvudsakligen i den riktningen, så att vi skulle ha stöd för våra … Vi
trodde utskottet huvudsakligen kommit till detta resultat, jag kan icke neka till jag
kände mig mycket överraskad, då jag hörde förslag från första kammaren.

Det första, som stötte mig, var icke det, att protest var avgiven, ty det ville vi också
ha, men skall den framkomma med sådana ord som ordet ”revolution” och ordet ”bru-
tit tro och loven”? Det var jag, som tyckte, att man skulle vara skarp i sak men mjukare
i form. Men vad som mest förvånade var, att man tänkte uppskjuta frågan, för att norska
folket genom nya val o.s.v.: det trodde vi den frågan var avförd på dagordningen. 

Vidare trodde vi det, att det ävenledes var övervägande meningen att icke norrmän-
nen skulle framställa förslag, utan svenskarna skulle säga, vilka villkor eller förhandlings-
 punkter de ansågo böra upptagas och överläggas, innan ko
(Hjärne hade olika uppfattning i den punkten). 

m till upplösning av unionen. (Hjärne hade
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En antydan om i vad för riktning man skulle gå (Krusenstjerna), vann anklang hos lite var.

Jag tror, att vi ansågo att utskottets utlåtande borde gå i den riktningen, som hans
P.M. innehöll. Kan icke biträda Billings förslag.

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Mot det av Billing formulerade upplästa förslaget till ut-
talande här skulle jag vilja erinra, dels att det icke innehåller något bestämt förklarande,
att riksdagen, därest uppställda villkor bifallas eller nekas från norsk sida, skulle vara be-
redd att upphäva riksakten och upplösa unionen, utan att det lämnar detta, men icke
ger bestämt förklarande i det fallet, detta synes mig önskvärt, så att man bestämt, vart
Sverige vill komma och får säga nu. 

Så ifråga om uppskov har jag yttrat mig förut: anser uppskov icke lyckligt ur svensk
synpunkt på något sätt. Så att det, att uttalandet komme att sluta med avslag att f.n. icke
skulle göra något, som riksdagen bestämt uttalat sig för, det bleve rent avslag på K. prop. 

Även detta tror jag icke från 2:dra kammaren ansetts vara lyckliga slutet, utan att
detta skulle bli att man i anledning av K.M:ts förslag medge, att förhandlingar får anstäl-
las, efter vars avslutning frågan skulle underställas riksdagen, som då skulle fatta ett slut-
ligt beslut. 

I går framlade jag icke ett förslag, utan endast en antydning, i vilken riktning syntes
mig att utskottets utlåtande slutligen skulle gå. 

Jag hade tänkt mig att efter den redogörelsen, som utskottet skulle lämna något vad i
frågan förekommit, …skulle man komma till något …

”Såsom en sammanfattning av vad sålunda blivit anfört får utskottet såsom sin åsikt
uttala, att den av Norge 7/6 05 innebär avtalsbrott, rättskränkning heller icke kan …
föras angående … Men att då unionen icke hädanefter kan för Sverige medföra någon
fördel att den bör av Sverige mot Norges vilja upprätthållas, Sverige bör vara beredd att
för sin del upphäva ...

Så snart något villkor för upplösning blivit avtalat, som med hänsyn till Sveriges
intressen [oläsligt ord] därav att Norge ändå blir en främmande stat. 

Att såsom yrka[nde] sådant ras[erande] … och ordnande av lapparnas rättigheter. 
Att vid de förhandlingar, som då skulle föras av K.M. med norska stortinget, bör där-

för förhandlas om ordnande av alla frågor, i riktning som Billing antyder. 
Att så snart villkorlig uppgörelse härom kommer till stånd, lägga fram [?] [oläsligt

ord] riksdagens prövning, därvid riksdagen bör uppgöra [oläsligt ord] och ur Sveriges
synpunkt tillfredsställ[ande], vari böra förklara riksaktens upphävande och unionens
upplösning, samt att i sådant fall föreslå avvecklingsfrågan som följd av upplösningen.
Därmed bör [oläsligt ord] Sveriges och Norges regeringar ordna och, då utskottet har
riksdagens medgivande att de av utskottet sålunda uttalade … måtte med anledning av
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Kungl. M:ts prop. medgiva att K.M. må med norska stortinget ingå i förhandling om
ovan [nämnda] frågor. 

O r d f ö r a n d e n  [ L u n d e b e r g ]: Två brev till svensk man, vari upptages frågan
om Norges eventuella ställning till krav på folkomröstning och krav på norskt storting.
Jag har rättighet att nämna både brevskrivaren i Norge och mottagaren i Sverige. Den
förre är Gram, den senare Wieselgren, breven föranleddes av en hemställan från Wie-
selgren, och herr Grams lyder sålunda: ett brev från Gram; referat av ett annat brev från
Gram. ”Därest från svensk sida på ett sätt, som icke är stötande för norska nationalkäns-
lan, framkommit önskan, icke krav,” om att sådan folkomröstning äger rum:

Brev från Wieselgren: Gram var orolig, han icke ogillade folkomröstning. 
Wieselgren har uppgivit, att det hinder, han uppgivit ifråga om stortinget, var att

Norge enligt sin grundlag [inte?] kunde inkalla ett dylikt storting. 
Men anledning av överläggning, som blivit förd och som i huvudsak riktat sig på en

passus i Billingska förslaget, hemställer jag att vi först måtte taga den delen av förslaget i
övervägande. 

”I ett ärende, av så utomordentlig räckvidd, som unionens uppehållande eller upp-
lösning är även för Norge, synes norska folket bör giva riktigare uttryck för sin uppfatt-
ning, än som skett genom tidigare nämnda stortingets beslut. Det synes därför utskottet
vara tydligt att från Sveriges sida icke någon åtgärd för unionsupplösningen eller för att
bereda erkännande åt den politiska ställning, vari Norge genom revolutionen kommit,
bör vidtagas, förrän, efter det att nya val [till] storting ägt rum, framställning i sådant
syfte skett från Norge, men framkommer sådan framställning anser utskottet, Sverige
icke böra däremot ställa sig avvisande”.

V i c e  o r d f ö r a n d e  [ T ö r n e r y d ]: Jag tycker mig finna, att det är en sak, som
icke stämmer med vad jag hörde igår, det är att det skulle uttalats protest, bestämd pro-
test. Men det står icke i brevväxlingen. Vet icke vad man skall fästa för avseende vid en
sådan där brevväxling. 

Tidigare har jag ansett detta något för långt gånget, att ställa upp sådant förslag, om
jag icke ville ställa upp villkor, annat än oeftergivliga.

Och då jag icke trott på resultatet av utslaget av en dylik åtgärd, har jag trott, att det
hade litet värde, ty man skulle nog icke då vinna seger. 

Jag har vidare ansett, att vi icke gärna borde förutsätta, att norrmännen skulle i fort-
sättningen handla olagligt. Det saknas form för en folkomröstning. Deras grundlag kän-
ner icke till sådant. Skall man vädja till internationell praxis, så har jag hört olika skäl
både för och emot. En dylik folkomröstning icke tillämpad utomlands: helt andra ha de
varit. I fråga om Schlesvig-Holstein kom den icke till stånd. Att begära, att detta skulle
[?] betingat val av nytt storting, har man också sagt, att det skulle även sakna stöd i Nor-
475



X. Första urtima riksdagen 1905

,  
ges grundlag. Jag fäster mig icke så mycket vid den omständigheten, om det kan vara
laglig åtgärd eller icke i Norge (omröstning eller stortingsval) ty laglighetens väg följer
de icke, sätta icke värde på den. Men man har tyckt ändå, att det icke borde ske på
grund av uppfordran från Sveriges sida. Jag tror mig veta, att i vårt land är en rätt
utbredd tanke, att Norge skulle på ett annat sätt uttala sig än endast igenom beslut, som
norska stortinget fattar. Tanken har tilltalat mig också från första början, men varför jag
icke vågat fordra något sådant, har varit det, att när jag vill undvika det yttersta, har jag 
icke ansett [det] vara så förfärligt viktigt, om uppgörelse kunde ske på ena eller andra sättet
om den skedde nu efter detta beslut eller efter nytt stortingsval. 

Det har sagts, att man icke kan ställa upp någon fordran, emedan norrmännen icke
kunde tänkas gå in på vare sig ena eller andra. Detta har sagts av klokare folk än jag, jag
har trott mig böra ställa deras uttalanden till efterrättelse. 

Det som står kvar är att tillse, att man har något reellt att vinna ur svensk synpunkt på
att uppskjuta frågan, och söka få till stånd vare sig [det] ena eller andra. I sak torde det
slutligen icke komma att betyda någonting kanske, ty vad Norge kommer att säga i
själva saken blir nog detsamma, som norska stortinget redan har sagt. Motivera förslag
endast med: ”finner Sverige någon upprättelse i att få uppgjort med Norge, först efter
folkomröstning eller nytt val, mot att åstadkomma uppgörelse med Norge endast med
anledning av 7/6”. 

Jag kan icke inse, att det ligger någon större betydelse däri än så … Det kan hända,
att någon skulle vilja säga därjämte, att för framtiden skola vi framstå för våra efterkom-
mande såsom mera svenske män än annars, emedan vi hade sökt göra vad vi kunde för
att bevara vårt svenska intresse. Jag förstår icke om man kan säga, att det skulle för fram-
tiden för våra efterkommande anses för att vi bättre hade bevarat Sveriges rätt och
intressen, om vi hade som först gått in på uppgörelse med Norge efter folkomröstning
eller efter nytt stortingsval. Somliga ha befarat, att om [dels] tidsutdräkten bleve för
lång, dels trångmålet i Norge för stort, skulle Norge vinna erkännande. 

Jag tycker att med stöd av vår regering och de utvägar, som det står den till buds [att]
använda, skulle [det] icke behöva innebära fara, om uppgörelse icke skett alldeles genast.
Jag kan icke annat än tycka att regeringen skulle kunna ha så pass mycket utvägar och så
pass stort inflytande, då den talar om Sverige kände till utlandet. Är det så, att det går
för sig utan att på något sätt förrycka frågan eller göra vår ställning sämre, så kan det
vara en tanke, som vi väl böra upptaga till noga övervägande, innan vi förkasta den. 

D a n i e l  P e r s s o n : Den verkliga ljuspunkten jag trott mig skönja under vårt arbe-
te här, har varit att jag trott mig märka hos alla en önskan att komma till enighet. Jag
tror, att i går vi voro temligen eniga med Billing-Palmstiernas förslag men det innehöll
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icke i någon mån uppskovspolitik, utan något annat. Bleve mycket överraskad då jag
fick höra formuleringen idag. 

Oavsett det grundlagsvidriga, unnar jag icke norska regeringen och norska stortinget
ett sådant förtroendevotum. Det resulterar icke i annat. Vi ha blott vunnit en ny bekräf-
telse på den olagliga handlingen. Under tiden osäkert i handel och näring i vårt eget
land, och sinnena uppjagas i ännu högre grad: jag vet icke huru [det] skulle taga sig ut,
om riksdagen skulle fara hem efter att icke ha uträttat något. Vi skulle fällas handlöst:
Jag kan icke dela vices uppfattning, att [det] skulle vara folkmening i landet för nytt
beslut. Man önskar uppgörelse ju förr dess hellre. Det är för mig mest motbjudande av
alla förslag. I övrigt tycker jag detta förslag i [det] väsentliga är ganska bra avfattat, men
förstår icke, varför man skall tala om på förhand vad vi vill. 

Det synes mig [som om] uppskovshistorien tillkommit: passar icke in med förslaget i
övrigt, det synes vara tillägg, som jag hoppas må i enighetens intresse strykas bort. 

B o n d e : Jag hyste den förhoppningen, att enighet i utskottet skulle kunna vinnas. Jag
fann i en sådan fråga att det var av stor betydelse att icke skilda meningar från utskottet
kom för offentligheten. Denna förutsättning gick utifrån, att von Krusenstjernas förslag,
som överensstämde med Billings och Palmstiernas, var avtalat med första kammaren. 

Nu finner jag till stor överraskning och förvåning att första kommaren enats om [ett]
förslag, som så avviker från vad vi tänkt oss förut. En tanke, som icke då hade tillräcklig
majoritet, då den yttrades. 

Önskar man uppskov, skall man väl icke framställa villkor, utan därför att man hop-
pas, att stortinget skall fatta annat beslut. Hyser man den förhoppningen, skall man icke
tala om villkor, på vilka man skulle kunna medgiva unionens upplösning. Hoppas på
annat resultat. Chimärer. T.o.m. Gram tror att det skall bli ”så gott som enhällig bekräf-
telse”. 

Skulle vi protestera mot en olaglighet, men driva dem till en annan. 
Instämmer i Billings förut gjorda kritik av folkomröstning (vars betydelse vi alla

veta). 
Allra mest talar mot förslaget, att det går ut på uppskov. Det måste ha innebörd, att

bli uppskov till nästkommande riksdag, icke kan en ny inkallas. Här har talats om vådan
av uppskov, vådan av främmande makters erkännande. Man har med visst hån tillbaka-
visat detta. Jag är fullkomligt övertygad både att det [oläsligt ord] någonting och att
dessa främmande [makter] komma [att] erkänna Norge. Vinner Norge erkännande från
stormakternas sida, så frågar Norge icke ett smul efter vårt erkännande. Det behöver
icke vårt erkännande, då det står såsom självständig stat: Norge kan reda sig oss förutan
till domedag. Någon fara, att det skulle med vapenmakt tilltvinga sig erkännande, kan
icke tänkas. 
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Att de främmande makterna komma att erkänna Norge inom ganska kort tid, torde
kunna antagas såsom visshet. Redan så snart missnöje hos främmande makt yppats över
dröjsmål, och svårigheter: dagligdags kommer från utrikesdep. mål rörande affärsfrågor
om vårt läge angående Norge. Vårt utrikesdep. förklarar sig icke kunna ha befattning
därmed, återsända målen till länderna. De säga: vi kan icke låta vänta i evighet, vi skicka
direkte till Norge. Detta är nästan de facto ett erkännande. Inom mycket kort tid kom-
mer Norge bli erkänd stat, det försäkrar jag herrarna. 

Det tyska flottbesöket vid våra samtliga hamnar: 12 utanför Stockholm, 4 Norrkö-
ping, 6 Göteborg, 12 Karlskrona. Jag tror icke [det] kommer att utgöra gott intryck på
allmänna folkmeningen, om vi uppskjuter frågan och riksdagen under sådan påtryck-
ning skulle fatta beslut. 

Detta vore icke bra för oss att få bekräftelse på, att deras påstående att de ha enhälligt
storting bakom sig, blir bekräftat. Tror icke många av andra kammaren komma att för-
ena sig med Billing. Då skulle bli flertal reservationer: det vore mycket betänkligt och
ledsamt. 

Vill icke yttra mig om frågan om gjord framställning från Norges sida. Framställning
har blivit gjord, och denna skrivelse anser regeringen sig ha meddelat riksdagen – (det
har utrikesministern sagt) genom att den är införd i Post Tidningen: Men skulle icke
riksdagen fått sig den annars delgiven, skulle regeringen söka utfundera någon annan
form. Konsulat handling: anonymt avtryck. Bestämt avslag på Billings förslag. 

L i n d b l a d : Det var sensationellt meddelande Bonde kom med: skulle de vara ägna-
de att skrämma oss eller övertyga oss, vet jag icke. På mig icke intryck. Det vore märk-
värdigt tysk utrikespolitik (franska skall landstiga på ena stället, ryska på andra) – Ett
skäl, varför Daniel icke var med om uppskov, vore att han icke på villkor vill unna
norska stortinget förtroendevotum. Jag unnar icke heller sådant förtroendevotum, men
[är] icke övertygad om att det blir det, utan det blir nog i vissa mån delade meningar.
Men huru det skulle utfalla, skulle man med framställning av sådant krav tillgodosett en
allmän mening hos vårt folk, att vårt folk kan böja sig för en verklig och vid upprepade
tillfällen uttalad mening från norska folket, men icke berett att acceptera beslut som
stortinget fattat, och som det fattat på olagligt sätt. Helst borde [vi] icke inlåta oss på i
vilken form det skall inhämtas, men vi äro berättigade att söka bekräftelse från norska
nationen. 

Riksdagen skulle åtskiljas utan förslag. Ja, så har icke fattats Billings förslag; där fanns
många påpekanden, vilka krav vi måste uppställa, ifall vi skulle kunna erkänna Norges
utträde ur unionen; och det bleve ingalunda så starkt beslut, som herr Daniel Persson
ville göra troligt. Vi skola inte ställa oss på absoluta negationen. 
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Även jag är betänksam mot uppskovspolitiken, ty ett sådant uppskov, som skulle
erfordras för att få utslag vid valen, kommer givetvis att bli följden, vilken ståndpunkt
riksdagen intar i denna fråga. Ingen har sagt, att vi skall godkänna överhuvud: så mycket
uppskov blir alltid, att det inverkar på valen i höst. Den följer med, huru vi än bära oss
åt. Man vill ju hellre uppgöra saken ju förr dess hellre. Men då fordras verklig realvinst.
Men skulle visa sig, att [vi] icke enas [inom] utskottet och kanske sedermera på grund
av utskottets beslut icke riksdagen skulle komma att ena sig om sådana villkor, att [de]
äro av vinst för vårt land, anser jag nationen har rätt att kräva, att innan den nu sittande
[riksdagen] går att avskriva unionen, utan att ha vunnit några reella fördelar, så ha vi
icke rättighet att på det sättet slänga bort, kasta bort fördel, som Sverige har rätt att
fordra vid sådan skilsmässa. 

Vi måste uppställa sådana krav, som medföra sig mest med trygghet vid unionens
bortfallande. Detta krav kan svenska folket uppställa och vi äro icke beredda att inför
nya val inom 1 ½ månad, att då skall medhinnas och med berått mod då uppoffra dessa
fördelar, som man vill att repr[esentationen] skall göra för rakt av ingenting. 

Vilja vi icke uppställa något såsom villkor, utan säga allting skall få flyta, dessa för-
handlingsmöjligheter, beror på huru norrmännen uppfatta det, då anser jag att upp-
skovspolitiken är enda möjliga. Jag har förut gillat den. Alltså något sätt för uppskov:
beror på huru man är för verkliga villkor. 

Laglig regering eller nytt storting. 

H e n r i c s o n : Jag trodde frågan skulle vara från utskottet bort[a]. Förundrar mig, att
frågan går uppåt nu. Norska brevskrivaren kan väl icke vara anledningen därtill. Han
var ju icke livad för det. 

– – – – I Östergötland: vad ni gör, laga att nu få slut på detta elände. 
Hos oss går man på Krusenstjerna, som närmade sig Palmstierna och Krusenstjerna

[sic!].
Tror icke uppskovspolitiken skulle tilltala svenska folket. 

H a n s  A n d e r s s o n : I avseende på denna punkt om Billings förslag ansluter jag
mig till Daniel Persson. Lindblad sade, att vi icke kunde kasta bort de reella fördelarna,
som vi skulle kunna få genom uppskov, vilka äro dessa reella fördelar? Vad vinna vi då? 

Laglig regering: huru skall Norge få det, innan makterna erkänt eller vi upplöst uni-
onen. 

Skall vi börja tala om villkoren, innan vi tala om detta. Hoppas vi skola komma till
enighet, när vi kommer till villkoren. 

H j ä r n e : Zetterstrand måtte ha missuppfattat våra överläggningar igår: vi ha diskute-
rat vissa frågor, icke fattat beslut. Krusenstjernas utkast tilltalade oss i många avseenden. 
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Jag kan icke fatta, att det är så stor motsägelse mellan båda förslagen.
Krusenstjerna säger att Sverige icke skulle vara villigt att upphäva unionen, om dess

villkor antogos. Men någonting sådant antydes i en vändning. Uppskov icke lyckligt:
kommer an, vad det är för uppskov. Jag menar, att om Sverige hänskjuter frågan till ny
riksdag, vore det onödigt, men där är frågan om att sätta Norge i tillfälle att taga initiativ
till uppskov: det kommer på deras sak, vi bliva ursäktade. 

Den reella fördelen, skulle ligga däri, att vi då få i lugn och ro med vederbörande
norska förhandlare överlägga om sätt, varpå vi skall tillvarataga våra intressen i fråga om
villkoren eller förhandlingsämnen. 

Jag trodde icke enighet skulle kunna uppnås om dessa förslag, särskilt med anslutning
till Billings. I går diskuterade vi icke alls frågan om att vända sig till nytt storting. 

Jag uttalade mig för att det vore bra, om Norges beslut bekräftas. Men oviss, huru-
vida man skulle kräva det nu. Med så moderat formulerade villkor, tror jag icke denna
fordran kunde avvisas. Svarar Norge nej, ligger skadan icke på Sveriges sida, utan på
Norges. 

Vi få att göra med andra vederbörande i Norge genom nytt stortingsval: det är reell
fördel: de nuvarande ha redan bundit sig. 

Palmstierna-Billings gäller endast gränsfästningarna. Skulle en modifikation ske i den
punkten, tror jag det skulle vara nyttigt. Men jag finner formuleringen även i den
punkten vara tillfredsställande. 

Bäst om i det definitiva utskottets betänkande denna önskan icke betonades för starkt
såsom krav, men uttalades något mildare, ”Sverige väntar, att nya val skola anställas i
Norge.”

P e t e r s s o n ,  A l f r e d : Begärde ordet, [därför] att vi sagt, att vi går [igår?] skulle
kommit till överenskommelse, som i väsentlig mån avveke från Billings förslag. Jag fann
icke att vi kommo till någon överenskommelse. 

Vad jag uttalade då, det skilde sig blott ifråga om uppskov från Billings förslag. 
Jag tyckte bäst om punkten d). Jag tycker Billings förslag rymmes just inom d), om

jag tar bort vädjan till nya val. Det har nu inryckt sig i förslaget. Förut uttalat att icke
mina sympatier går i den riktningen, utan hellre sluter mig till d), men jag är icke heller
okunnig om att både inom riksdagskretsar och kanske inom stora delar av folket har en
sådan tanke rätt stor anslutning; jag är övertygad att vi väl lite var i denna viktiga fråga
måste, innan vi fatta definitivt beslut, förhandla med och ha känning med övriga leda-
möter i riksdagen.

Jag menar, att dessa båda passus skulle kunna alternativt uppställas. d) eller Billings
råda: man kunde bli i tillfälle närmare höra hurudan stämning ligger i svenska riksda-
gen. 
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P a l m s t i e r n a : Wieselgrens politik på egen hand är något vansklig. Utslag av
svenskarnas bristande underkastelse vad man tror kan vara nyttigt för fäderneslandet i
sin helhet. Jag tror icke det är nyttigt för saken i sin helhet. Det rör oss bra litet, om
[det] blir nytt storting eller icke: det har vi litet med att göra. Frågan är huru stöta från
oss. Jag tycker det är mycket viktigt, att först blir framställning från Norge om unionens
upplösning, men det synes mig göra detsamma om framställning kommer från nuvaran-
de eller nytt storting. Vi skulle säga: vi vänta framställning, ”denna framställning uttalas
av nuvarande eller nytt storting”. Resultatet tror jag blir detsamma, men skulle de säga
än en gång: vi ha upplöst unionen, så bleve icke någon vinst. Skulle icke vara klart, att
nya stortinget sade detsamma. Kunde icke de, som ha makten släppa den från sig. 

Uppskovspolitiken: Jag ville, att man skulle ha uppställt mycket beskedliga, men
bestämda villkor; detta såsom ultimatum; möten; kort tid före fristens utgång utfärda 
mobiliseringsorder. Då skulle normännen gå med på det. 

Ber alltså få stryka 15/91: den, som vill inlåta sig i affärer och intet vill riskera, kan icke
heller något vinna. Jag tycker icke det är manligt, att utskottet säger: vi skjuta ifrån oss.
Vi måste taga ansvaret på oss: det är olägenhet att man i Sverige vill skjuta ifrån sig
ansvaret. Utlandet väntar nog icke mer än några månader. Stortinget har skrivit till
svenska statsmakten: meddela riksdagen. De utgå från, att vi med erkännande av deras
rättighet vi kunna svara, att vi erkänna icke alls, men säga att ”om ni gör anhållan” etc.

– Vänta tills nya valen. Vi äro mot imperativa mandat. De skola icke väljas på viss
fråga, utan väljas för hävda en åsikt, avgöra den fråga, som kommer före. Blott ena kam-
maren omväljes, den andra kommer något så nära samma. ”Om de göra framställning,
anser sig riksdagen icke böra ställa sig avvisande däremot”. Det är bra litet övertalande
mot Norge. Det lockar icke Norge. Nästa riksdag kan ju då taga saken på ny bog igen.
Jag tror icke man övertalar norrmännen säga någonting. 

Vad skulle man anvisa 100 millioner till, om icke mening för någonting? Icke tvingas
norrmännen att göra någonting, om vi icke veta vad vi vilja, då vi tro att nya val
komma att hållas. Klämmen skulle väl sluta med ingenting annat än 100 mill. (Avslag på
Kungl. Maj:ts prop. och 100 mill.) Vill framkasta tankegången, att sedan man upptagit
villkoren i upplästa förslaget, där dock zonen icke blev skriven såsom i förrgår, att riks-
dagen må besluta att för sin del förklara sig villig att under ovannämnda villkor upphäva
riksakten. 

Medgiva att ingå med förhandlingar. 
Samt
3) att Kungl. Maj:ts disposition ställa 100 mill. Alltså icke uppskov [oläsligt ord]. 

1Ovanför datumet 15/9 har Clason skrivit 11/. Palmstierna tar här tillbaka sitt ultimativa datum 15 september.
481



X. Första urtima riksdagen 1905
V i c e : Vad som bestämt mig för att sluta mig till dem, som anse vara rådligast att icke
upptaga punkten, det är vad som framgått av de upplysningar, som har blivit utskottet 

papper förekom en sats, som tydligt efter min mening ger anvisning på, att något har
försiggått redan före urtima riksdagens sammankallande, som denna urtima riksdag svår-
ligen kan räta till på, eller komma ifrån. Ställer jag i jämförelse, vad de upplysningarne
innehöllo, och så huru det lämpligaste tillvägagångssättet nu skulle vara vid uppgörelse,
kan jag icke finna annat än att då är det bästa att låta bli vädja till folkomröstning eller
till nytt stortingsval. 

S t a a f f : Billings utkast innehåller: Vi svenskar hysa för[akt?] för lag och rätt, därför
kräva vi att norrmännen olagligt välja nytt storting. 

Vi svenskar hysa numera icke någon synnerlig tillgivenhet för unionen, därför måste
vi ovillkorligen, innan den upplöses, fordra ett nytt uttryck utöver rev [olutionen] från
Norges sida. 

Det är så styva motsägelser, att det förefaller mig, som om norska stortinget får ett
betydande övertag, bara uti den allmänna diskussionen om dessa fordringar. 

Och om det får, är självgivet, att [den] benägenhet, som finnes hos de utländska
makterna att få ett snart slut på det trassliga förhållandet med ett icke erkänt Norge,
kommer att vinna uti styrka, i fall man får den uppfattningen att Sverige uti detta hän-
seende krånglar och trasslar och uppställer formalistiska fordringar. 

Icke av någon talare [påvisats?] sannolikhet för att nytt uttryck skall givas av ett nytt
storting. Det är ren orimlighet. 

Allt talar för, att tillståndet i Norge bragt en enighet under nuvarande förhållanden,
så att även många av de, som ogilla det skedda, skulle ge sina röster åt det. Det kan man
tänka sig in i att man skulle rösta för, om man själv vore norrman. En sak är att delta i
revolutionen, en annan att bidraga med sin röst att förändra ett på detta sätt i alla fall av
en stor och stark folkmening fastslaget förhållande. De komma att tycka, att det gäller
fosterlandet: därför måste det skedda upprätthållas. 

Fordran kommer alltså att uppfattas formalistisk: den svenska formalismen bör icke
lägga ny trumf till sina förutvarande formalismer, utan se på saken på mera stort och
praktiskt sätt. 

T a m m ,  H u g o : Jag har särställning i denna fråga: Villkoren äro så ringa [?], att de
antingen [sic! antagligen?] komma att utsätta oss för stora obehag, stora svårigheter, vare
sig de komma från norsk sida eller från utrikes makter. Vi böra vara skäligen försiktiga i
fråga om villkoren. Jag yrkade sist på att vi icke skulle uppställa några villkor. Ingen un-
derstödde mig. Mitt förslag förklarades vara sämsta möjliga. Men som ställningen är,
kan jag vilja framställa det: jag vill ha antecknat till protokollet. Mitt förslag avslogs till-
sammans med de Geers motion. Alla mina tre punkter sammanhänga, den ena förutsät-

meddelade före det vi gick till de allvarssammaste överläggningarna. Bland Trolles 
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1) Jag är helst med om att vi skola rent ut svara, att vi för vår del upphäva unionen. 

Vi ha enligt min uppfattning endast två rena linjer att gå efter: den ena friherre Åker-
hielms, den förstår jag kan göra nationell samling, men jag kan icke gå med på den,
[den] andra: då vi icke vilja begagna maktmedel, finns för mig icke mer än andra linjen,
nu får Norge sköta sig själv och taga risken för sina handlingar ensamt. Vi vilja icke hål-
la dessa trassel med Norge, utan Sverige får nu ägna sig helt i stället åt sin egen utveck-
ling, stärka sig själv, och åt de reformer, vilka inom Sverige tränga till avgörande. 

Delar Bondes åsikt, att vi icke ha länge att vänta på främmande makterna. 
Vill [vi] icke upprätthålla unionen, är enda klara linjen skilsmässa. 

2) Sedan skiljer jag mig alldeles. Kränkningen av svenskt rättsbegrepp kan endast finna
sin upprättelse på ett sätt. Det nuvarande stortinget och dess regering har brutit. Sverige
säger: vi vilja icke ingå i några underhandlingar med nuvarande storting och regering,
förr än det blir kon[stitutionellt?] ordnat i Norge. Det innehåller realitetsprincip, men
med styrelsen för det folket vill vi icke uppgöra någonting. Där är med något av alla vill-
kor, att Sverige icke blir lidande; de flesta äro norska fördelar. 

Är zonen någon fördel för Sverige? Det blir, om vi bygga fästningar, blott onaturligt
ekonomiskt krig. Tycker icke om, att vi fordra dessas raserande, därigenom lägges band
på svensk handlingsfrihet. 

Detta förslag är det enda, vilket löser frågan helt fredligt, ty det undviker konflikten:
saken tages i egen svensk hand, vi begära ingenting, fordra ingenting; under inga förhål-
landen vapenmakt skall användas” var ju den princip vi proklamerat. 

3) Riksdagen för beredande av ersättning för den genom unionsupplösningen minskade
tryggheten i försvarshänseende, anmoda Kungl. Maj.t. snarast möjligt till riksdagen för
snabbt ordnande av vårt – – – i låneväg av 100, i den mån ett blivande anslag av riksda-
gen kommer att godkännas. Därigenom icke gjort något annat, än att bevilja i den mån
riksdagen kommer att bestämma. 

Riksdagen skall komma att pröva varje behov, men vi måste skynda på. Lånet blir billi-
gare då. 

Vad vilja vi med detta? Det är ingalunda ett hot mot Norge: det är i den mån, som vi
äro starka, som vi kunna undvika att framdeles några förolämpningar från norsk sida
kommer att göras, och attrahera Norge, som kommer att stå mycket svagt. Kommer en
fredlig utväg, att då utveckla sig, har man gjort en god gärning. 

Vill någon gång ha in det i protokollet.

B l o m b e r g : Vill blott framhålla det, att om ställer upp mål för sig att söka åstad-
komma enighet, får man naturligen lov att ha andra vägar än vad norrmännen gått, då
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de tala om överenskommelse med Sverige, så att man icke för enigheten fordrar att ena
parten skall ge upp sin ställning och den andra sidan skall få sin vilja fram.

Även jag har hela tiden gått ut från strävan och det syfte, att man skulle söka komma
till [så] stor enighet som möjligt. Det är icke synpunkten av nytt storting, som för mig
är bestämmande, utan det är egentligen det, att vi skall fordra en framställning från
Norge. 

Men det har synts mig, likasom mina kamrater, som om det att man hänvisades till
inväntande av nytt storting härför skulle vara ett medel att underlätta själva denna nya
framställning från Norge; därför att just beslut av denna art äro ställda i lag under for-
men av tvenne beslut. Alltså fordringarna icke obilliga eller orimliga. (Icke krångel eller
trassel, utan tvärtom). 

Det är icke formalistiskt. Det är två kontrahenter. Den ene kan verkligen då ha rätt
fordra så tydliga uttryck av den andres mening, som kan tänkas under formen [?]. Icke
uppskov? Ja, om detta vore syftet att åstadkomma uppskov. Jag vill icke ha annat upp-
skov, än som fordras [för] framställning från Norge om saken. Då skulle man omedel-
bart kunna giva svenska svaret. 

Att vi skulle fatta beslut under intrycket av den tyska eskaderns närvaro i svenska
hamnar, tror jag icke behövs. Jag tror icke tyska staten skulle tillåta sig något sådant, som
att öva press, ens förstucket, gentemot en stat, med vilken den önskar öva vänskapliga
förbindelser. Jag tror det skulle förnärma tyska staten, om man sade något sådant åt den. 

Punkten bör uppställas: Jag skall icke ha så mycket emot, om man därvidlag gör
någon liten omredaktion. Huvudsaken blir står [sic!]: vi skall ha framställning från
Norge. 

S t a a f f : Saken kommit överraskande, dels därför att icke man förut tänkte sig att
uppskovstanken skulle ha så stora sympatier, dels därför, att man icke tänkt sig att så ut-
arbetat förslag skulle föreligga redan nu. Icke idag provisoriska förslag. 

Förslaget icke nu under omröstning. 

A f z e l i u s : Detta om ett nytt storting, ett bättre uttryck för norska folkets vilja är
icke för mig formalism eller olaglighet. Ty vad är det: det är revolutionen, som sårat
oss: ”Kungen har brutit lag, därför unionen upplöst.” Man talar om Europa. Europa
skulle begripa något sådant: vi vilja ha ett sådant beslut i form, som vi erkänna såsom
laglig. Erkänna vi det, då är det nog för oss. 

Det ligger för min känsla något tilltalande [däri?]. Nu har invänts: Det är uppskovs-
politik. Ja, men jag har kämpat för att vi skulle lämna saken så klar och tydlig, att endast
återstode att konstatera, huruvida det: som vi önska, är uppfyllt eller icke … Det kom-
mer icke an på en eller [annan] månaduppskov i tiden, ty all diskussion, all tvekan är
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borta för den kommande tiden. Det är rent spel och klara grunder. Kan icke finna att
det skulle ha någon särskilt olycklig betydelse. 

Vi begära icke mera, säga vi till makterna, än att Norge skall upphöra att säga att ”vår
kung brutit unionen och därmed slut.”

Man skulle kunna försäkra sig om utländska makterna i detta, tror jag. Men själva
punkten anser jag vara, från upprättelsesynpunkt, värdefull. 

Å k e r h i e l m : Afzelius’ yttrande torde vara tillräckligt svar på Staaffs anmärkning, att
det – Billings – innehöll tvenne starka motsägelser. 

1) Svenskarna håller på lag och rätt, men fordra en olaglighet. Motiverar man det så,
som Afzelius, kan detta icke vara fordra att Norge skall begå olaglighet. Norge kan icke
fatta det med sin konstitution: det är naturlig sak; men Norge kan icke komma ur den-
na ställning utan genom att fatta beslut, som ligga utanför sin grundlag. De måste skaffa
sig ny grundlag; måste ha konstituerande församling, vilket icke står i nuvarande grund-
lag. 

2) Den andra motsägelsen förfaller: ”vi äro av uppfattningen att [vi] icke skall ha unio-
nen kvar [flera oläsliga ord]. För min enskilda del skulle jag kunna säga, att med [ut-
gångspunkten] jag har för att sluta mig till denna önskan, så ligger det verkligen en
motsägelse i detta, men det har jag fått foga mig i för att om möjligt kunna åstadkomma
enighet. 

Man bör i [det] längsta söka hålla på unionen: även om icke upprätthålla [den] med va-
penmakt, bör icke behålla annan möjlighet. Därför fordra folk tid till besinning, i för-
hoppning att möjligen ett sådant tillfälle till besinning skulle kunna föra norska folket på
andra tankar. 

– – Grams brev: Om man frågade underhand, så skulle man med all anledning få
nekande svar, när man frågar. Men det kan hända, att man ställer sig annorlunda i [en]
annan situation. 

Det är heller icke så som Gram sagt: att det skulle bli enhällig stadfästelse. I hans
senare brev var han mera tveksam. ”Sannolika” utgången skriver han i sitt senare brev,
icke säkra. 

– – Uppskov: vilken väg man går, blir icke unionen upphävd förrän vid en annan
svensk riksdag, så vida vi icke ajournera oss. Det tror jag icke flertalet tänkt sig. Här
skulle vi, vår enskilda rätt med beslut såsom Krusenstjerna lät framgå åtminstone, men
då kan naturligtvis [icke?], någotdera fallet det definitiva upplösandet av unionen följa
förrän vid annan riksdag. 

Vi komma att fortfarande finna oss i den där farliga situationen, som Bonde sade:
[om?] norska ärenden måste sägas: Vi kunna icke göra vid dem. Den situationen tyckte
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jag var förutsedd av främmande diplomaterna, men ni får finna er uti, att vi få söka
modus vivendi och att låta frågorna förmedlas av konsuler. Det är uppenbart, att så
måste ske. I sådan situation bli vi, till dess Sverige fattat definitivt beslut om unionens
upplösning. 

Bonde häntydde på svårare eventualiteter, och gjorde det på något sätt, som gav
antydning att han hade anledning att kunna säga något sådant. Det är mycket svårt att
fästa sig vid något uttalande, när man har förhandlingsviktig fråga, så vida man icke får
verkligt positiva meddelanden, men att friherre Bonde har anledning vänta något
sådant, kan icke utöva inflytande på våra beslut. Skulle hans fruktan bero på tyska flot-
tan, så tror jag verkligen han får reducera till skrämskott. 

Jag har uppfattat det såsom artighetsbevis; han brukar ha sin flotta med sig såsom vid
norska … 

a) En framställning från Norge efter nya val.
b) Uteslutet ”efter nya val.”

Skulle icke vara till fördel för att få frågan bringad på det klara, att utskottet ställer ihop
ett provisoriskt beslut sedan alternativ på det att båda bleve diskuterade sedan på enskil-
da möten i de båda kamrarna.

B o n d e : Vill ha Billings förslag, Tamms förslag (i väsentliga delar med mitt förslag),
kanske hans ordalag bättre än mina. Bonde vill ha ajournering av denna riksdag, till dess
svaret kommer från Norge om villkoren. 

Övertygad, att flottbesöket måste uppfattas såsom offentlig, stor artighet, att han
skickar hela sin östersjöeskader upp till våra kuster, men kanske icke alla begripa vari
artigheten består. 

L i n d b l a d : vill ha alternativ.

B i l l i n g : Staaff’s förslag synes mig böra bifallas. 

Fästningsfrågan:
B i l l i n g s  f ö r s l a g : Man har återgått i viss mån till det först framlagda förslaget,
att man i det syfte som här föreligger skulle uppställa fordran om en s.k. neutral zon.
Men man har tagit en definition på densamma, ”med anledning av att under senare
åren” etc. etc. 

Under diskussionen i måndags framkom ett förslag om, att man skulle i stället för att
uppställa kravet i den formen i stället uppställa detsamma alternativt, och olika formule-
ringar framlades då. Jag erinrar om det förslaget, som då framlades. 

Varför man övergick till nu framlagd formulering är den, att man ville täcka det för
oklara uttrycket ”vissa under senare tider anlagda”. I ”vissa” ligger ”ovisshet”. Ett av två
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måste vara: antingen att man bestämt uttryckligen säger, vad man menar med vissa
under nyare tider anlagda befästningar, och således nämner dem vid namn, eller ock
övergår till, att formulera svaret till fastställande av sådant där område. Ettdera synes rik-
tigt. Men mot första alternativet kan man uppställa åtskilliga invändningar. 

1) [A]tt det blir svårt i utskottet komma överens om vilka skulle nämnas. Om man
skulle stanna vid ena skansen eller Kongsvinger med eller t.o.m. Fredriksten.

2) Uppställes det som villkor, skall det fasthållas. Det bleve då ultimatum, om vilket
icke förhandlingar kunde inledas. 

Då vore den ursprungliga formuleringen bättre: zonen kan uppdragas mer eller
mindre långt fram mot Norge. Möjligen under förhandling då göra någon definition.
Men för att angiva vad som menades, skulle man taga de inledande orden: ”Med anled-
ning av …

Denna formulering förordar jag, därför att skall man direkt tala om fästningar, måste
man nämna namnet på dem man menar, vilket har sina risker.

K r u s e n s t j e r n a : Hade i mitt utkast upptagit redaktionen av Palmstierna, men
uteslutit talet om den neutrala zonen, vilken icke påkallas av svenskt intresse, utan
egentligen av norskt, varom alltså yrkande kunde få framställas från norsk sida. 

”Vissa” anser jag dock otydligt; anser Billings redaktion därutinnan [ha] företräde;
vidare företräde att man slipper uttrycket neutral zon, och får definition, så att man vet
vad som menas med det. 

S t a a f f : Ligger icke motsägelse i att icke kunna uppgiva någon fästning, som måste
raseras, men kunna uppgiva, att någon måste raseras. Men går man igenom fästning ef-
ter fästning så säger de i utskottet: den kan vi icke uppräkna, kan man då säga, att någon
måste raseras. Man borde uttrycka sig med något större försiktighet. 

”Vissa villkor och fordringar kan för Sveriges del för att Sverige skall gå in på upplös-
ningen bliva nödvändiga, men att det är omöjligt att nu formulera dessa villkor. Där-
med är det möjligt att framhålla vissa ämnen, inom vilka Sveriges intressen måste
fastställa sådana fordringar, och bland dessa ämnen är då ett: frågan om neutrala zonen.” 

Det är ett sätt att göra alla f.n. till förhandlingsämnen, men att säga att vid slutliga
upplösningen torde ur dessa förhandlingsämnen komma att kristallisera sig vissa villkor,
utan vilka man icke kan gå in på upplösning. 

Med den förutsättning man f.n. har synes det mig riktigt, med det material man f.n.
har, olämpligare säga: detta skall göras till villkor, ehuru man icke vet, vad detta villkor
skall komma att omfatta. 

Det är en förändring, som mera är förändring i formen, tror vore försiktigare, om
man kunde få denna formulering, eller i den riktningen. 
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H a n s  A n d e r s s o n : ”Vissa” var bestämt, men det var avsett, att det skulle vara
vissa. Det var ingen, som ville att man skulle rasera de gamla [fästningarna]. Billings för-
slag tilltalar mig rätt mycket. 

Talar man om viss gräns, det är svårighet, Fredriksten ligger ju så nära, att [icke] kan
slopas. Det är bättre med område. Det där tycker jag man kan vara med om. Jag tror jag
kan sluta mig till det förslaget. Om uppskov, icke något alls. 

B l o m b e r g : Förslaget utesluter icke några alls: det går an att börja ovanför Fredriks-
hall. 

Jag kan gå in på detta (därför att det möjliggör åstadkommande av Örje, Urskog,
Kongsvinger), utan att man behöver precis betona dessa tre. 

Betonande skall vara, att man icke vill bygga gränsfästningar däremot. Man skall
starkt betona det: att man vill ha bra[?] på det hållet … icke ett sådant påfund som skulle
hindra samförstånd. 

Z e t t e r s t r a n d : Tror vi kunna här komma till enighet. Vill ha motiveringen så
pass litet stötande som möjligt. Vill kanske ha in, att med två skilda riken av vikt att icke
man genast måste genom rustningar mot varandra utarma sig och försvara sig, utan att
man därför vill ha neutral zon. Därför anser Sverige, att ”enighet bör kunna träffas rö-
rande den neutrala zonen”: det är mjukare form än att Sverige fordrar. 

Det kan ju mycket hat komma in i det där uttrycket. 

D a n i e l  P e r s s o n : Kan i huvudsak ansluta mig till biskop Billings förslag. Skall
icke angivas, att dessa gränser böra dragas så, att de fästningar, som direkt tjäna till Nor-
ges försvar, icke skulle komma in. Det kan ge kommissarierna nästan för vidsträckt full-
makt: de kunna komma att uppställa för litet, men också villkor, som bli oantagliga för
Norge. Fredriksten vore för mycket. Kongsvinger kan somliga vilja pruta på. 

B i l l i n g : det är fördel att konturerna icke äro så skarpt begränsade. Begäres och be-
gynnes med så mycket som man önskar, får man icke allt. Bra att ha prutmån. 

H a n s  A n d e r s s o n : Funderar på om man icke kan få in Wachtmeisters: ”som för
Norge endast hava värde mest för krig mot Sverige.”

W a c h t m e i s t e r : Mitt förslag framställdes gentemot Palmstiernas, som jag ansåg
vara för ovisst. Men jag har anslutit mig till Billing. Tror vi kunde bli ense om Billing-
förslaget. Nog är det ofantligt försiktigt: jag blev förvånad att det icke var försiktigt nog. 

Jag vill ha raserandet just såsom satisfaction för oss svenskar; på detta sätt får [det] icke
den karaktären. 

B l o m b e r g : Även om det icke framträder såsom satisfaction, så det dock en sådan.
”Med anledning av etc. etc. 
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Man bör icke undantaga Fredrikshall öppet:, därigenom försvagar man sin ställning i
övrigt. Man måste ha förhandlingar om det hela, om vissa verk vid Fredrikshalls fäst-
ning, som kan tagas upp under förhandlingarna, så att man till sist kommer till Kongs-
vinger. 

V i c e : Vilja norrmännen idka advokatyr så kunde de mycket väl kunna säga: ”det
finns inga fästningar, avsedda till försvar blott mot Sverige”. 

Vi ha kunnat tänkt oss möjligheten av att en fiende tågar tvärs över hela Sverige. 
Hade man kunnat frigjort Fredriksten, tror jag man kunde ha haft anledning till att

göra det. Men det är omöjligt att yttra sig om det utan att se de lokala förhållandena. Är
det sanning, att de kunna ha lika stor fördel av den till försvar mot annan makt än
Sverige, synes vara hårt att begära att de skola raseras. Däremot stärkt i övertygelsen, att
Kongsvinger bör man söka få bort likasom de andra. 

H e n r i c s o n : Att uppskjuta med de provisoriska besluten till dess dessa [?] äro klara.
Icke beredda fatta beslut. 

S t a a f f : Greve Wachtmeister yttrade litet hånfullt, att jag ansett formen för stark. Jag
antar, att meningen med den omskrivande form är att uppsätta såsom oeftergivligt vill-
kor, att åtminstone en fästning skall raseras. Det är detta som för mig synes vara något
olämpligt. Ty man har möjligheten kvar att uppställa efter förhandlingar vad man vill
såsom villkor, men man försvårar förhandlingarna med att börja med uppställa såsom
villkor, i stället för att angiva såsom betydelsefullt ämne. 

Jag har något missuppfattat neutrala zonen. Jag trodde det var icke blott fasta anlägg-
ningar, jag hade trott att det gällde ock läger. 

Detta skall således icke vara meningen med nuvarande formulering. Totalt fredlig
zon hade jag tänkt: allt slags krigshot skulle därifrån bort. 

Kanske satsen på det viset ändras, att uttrycket ”villkor” tages bort, och att frågan om
sådan här zon angives såsom ett betydelsefullt ämne för förhandlingar mellan folken ...
skulle formuleras …

B i l l i n g : Pluraliteten i utskottet är väl på det klara att uppställa något såsom villkor.
Vi borde väl ha slutat den diskussionen nu. Vidhåller yrkandet på ordet ”villkor”. Först
mot Henricson: a) det är blott provisoriska beslut. b) vi ha redan för länge sedan kom-
mit överens om att vi skulle fatta provisoriska beslut idag. 

Vi skall väl ändå någon gång begynna att närma oss till slutet. – Jag är icke på det
klara med, om annat än fasta linjeb kan upptagas, ”eller större truppstyrkor” kan tilläg-
gas. Men jag skall hemställa till ordföranden om vi icke kunde först fatta beslut om den
formulering, som föreligger, och sedan särskild överläggning om ”truppstyrkor”. 
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D a n i e l  P e r s s o n : Vi ha varit överens om icke blott om det här förut, utan även
om något annat förut. Vi måste uppoffra en del av våra privata meningar. Jag tycker
mera om Staaffs formulering. Men kan man ge efter, får man ge efter på en punkt, så
skall man slippa ge efter på en annan punkt. Därför icke beslut i denna fråga. 

H e n r i c s o n : Vill icke dröja, tyckte Billings förslag i någon mån avvek från det för-
ut lämnade. Jag var icke säker på innehållet. Är nu av mening, som Staaff framhöll.
Skall man underhandla, bör man icke fastslå bestämda villkor, ty då vet jag icke, huru
underhandling skall kunna ske. Så har min granne till vänster sagt. 

[F r e d r i k ]  P e t t e r s s o n : Det är så lent motiverat. Även om det skulle vara vill-
kor så tänjbart, att det kan icke vara något stötande. 

”I krig mot Sverige hade direkt betydelse”: Det toge undan Fredriksten, [men]
droge in Kongsvinger; det hade varit bättre. Antingen söka få bort Kongsvinger eller
också börja bygga nya själva. Den är framkommen av frenetiskt krigsfarotal. 

H a n s  A n d e r s s o n : Med på Billings. Vilka som bli underhandlare, äro praktiskt
och förståndigt folk. Fredriksten kan vara till nytta även för Sverige. Kongsvinger kan
vara olika [? flera ord kan ha fallit bort här] om dess betydelse för Sverige. Men för oss
en stötesten. Jag tror icke vi behöva bryta nacken av oss på den stötestenen. Ty där
skulle vi icke söka bryta oss in! Och är icke meningen det [den?], ha de icke någon be-
tydelse. Med sin gamla fästning kan de mycket väl skydda de trupper, som de hava där
att mobilisera. 

Har icke så stor betydelse för oss, om vi icke vilja anfalla, att [de] skydda sin mobili-
sering mot oss med gamla fästningar. 

P a l m s t i e r n a : Skall icke annat än instämma med Billings förslag. ”Fullständig
enighet”: har aldrig någonsin gått ut från ”full enighet”. Här är några, som icke på någ-
ra villkor vilja ha villkor. 

[F r e d r i k ]  P e t t e r s s o n : När vi varit i nöd, ha ofta haft anfall från Norge. Stär-
kas dessa, få vi avse [avsätta?] trupper att skydda. 

H j ä r n e : Förstår icke vilka betänkligheter hrr Staaff och Henricson hava. Villkor att
man skall komma överens om område. Huru stort område skall vara är överlämnat så-
som underhandling. Södra delen av gränsen.

B i l l i n g : [V]illkor kvar. 

S t a a f f : Upptagas såsom förhandlingsämne.

A f z e l i u s : Fasta befästningar eller truppsammandragning: De bör icke vara med. Vi
vilja ha satisfaction; vi vilja slippa hålla fästningar. 
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Men det kan leda till tvistighet och stridighet, sådana begrepp som trupprörelser:
det skall vara den här gränsen icke någon annan. 

A n d e r s s o n : Vill icke att detta skall tagas upp såsom vare sig villkor eller förhand-
lingsämne. Fördelen att icke ha sådant villkor ligger på Sveriges sida. 

Vidare: Vattendrag.P.M.
Även för Norge stort intresse, att de gamla bestämmelserna bleve gällande: i södra
Norge vattendrag från Sverige till Norge. 

B i e s é r t : Lika [oläsligt enstavigt ord som slutar på s] rättighet att flotta i vattendragen
är av vikt att få bibehållna. 

C a r l  P e r s s o n : Det kunde synas, att man icke borde yttra sig om dessa saker. Bör
man förstora denna skilsmässa med alltför mycket ekonomiska frågor? Komma dessa
frågor i annan ställning därigenom att unionen upplöses? Blir rätten eller plikterna an-
norlunda? Länderna hade förut sitt ekonomiska intresse, var och en, att bevaka, unio-
nen ålade dem icke att avstå från någon sin rätt i detta hänseende. 

B i e s é r t : Man skall söka trygga sig för faror västifrån. Fämundsjöns vattenfråga kom-
mer på allvar upp ganska snart, tror jag. Glommen börjar få för litet vatten. Man får
icke hindra vattnet. 

A f z e l i u s : Lappfrågan och fästningsfrågan ha icke mycket större samband. (Fäst-
ningar kommit till under unionen). Det är för att slippa kivas och tvista i framtiden.
Med transitofrågan hör vattenfrågan tillhopa. Jag tycker icke om Billings motivering: ha
bort ”åtskilliga” och ”t.ex.”. ”Bestämmelser böra fastställas angående skydd mot hinder
eller oskäligt betungande av transitofarten på de från ena riket genom det andra gående
utfartsvägar” samt mot obehörigt intrång för ena rikets innevånare vid begagnande av
vattendrag, som delvis falla inom det andras gräns. 

S ä v e : Instämmer med Biesért och Afzelius. Saken hör ihop med transitofarten. 

C a r l  P e r s s o n : – – – – – –

B i l l i n g : Lättare att vinna fördel nu än taga upp sedan. I Afzelius: bestämmelser bara
duger icke, om förhandlingsämne. 

Förhandlingar böra ske angående skydd mot. 

P a l m s t i e r n a : I princip bifall frågan om förhandlingsfråga. Anhåller att Afzelius
och Billing i morgon komma med förslag till motivering.
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Beslut: I huvudsak godkänna princip. Anhålla [hos] Billing och Afzelius till i morgon
[om] formulering [av] motiveringen. 

13/7

28/6 brev från Wien: cirkuläret av 23/6
Då man väntat norska delegerade, hade garantimakterna överenskommit att intaga en
avvaktande hållning till vad Sverige kunde göra. Greven uppmanade handla raskt och
bestämt. Sedan Sverige bestämt sig underhandla, måste ”det med kraft genomföra sitt
program”:

Svensken talade om uppskov: man skulle då lugna sig. ”I dylika fall brukar sinnena
icke ha vana att lugna sig och norrmännen hava icke utseende att låta lugna sig” voro
hans egna slutord. 

[Berlin] 8/7-05. Excellensens reflektioner vore upprepande av hans förut gjorda
uttalanden. Då jag framförde förhoppning att erkännande av nya regeringen icke måtte
ifrågakomma förrän sådant skett från vår sida, svarade han blott helt kort, att den frågan
på intet sätt ännu varit före till övervägande. 

På veckomottagning hos statssekreteraren bragte jag frågan på tal. Man svarade att
man insåg den svåra ställning, vari den svenska regeringen befinner sig, på grund av obe-
slutsamhet och oenighet i de olika partierna i riksdagen. Den svenska regeringen hade
icke tanke på att genom erkännande av sakernas nya ordning i Norge, tills så skett från
Sverige, räcker dessa svårigheter. Kunde icke svara vad de andra makterna gjorde. I
svenska, som i de allmänna makterna[s] intresse vore att önska definitiv uppgörelse sna-
rast möjligt. Upprepade ytterligare att då Sverige icke själv håller på unionen, då det
från alla håll förklaras att dess bibehållande icke är värt några offer från Sveriges sida, det
enda praktiska och kloka vore att Sverige funne sig i det skedda, och utan uppskov upp-
gjorde med Norge. Beklagade att utsikterna för en sv prins syntes ha förminskats. Hop-
pades att saken skulle låta sig arrangera. En republik i Norge vore säkerligen ej till
nationens förmån. Med anledning av svaret varmed baronen tänkt på, att någon legali-
sering av unionsupplösningen skulle …

Står icke upprättandet i stormakternas intresse. ”Jo, alldeles visst är det så. Men vad
vill ni, Sverige, än [att] uppge Norge, och vi kan väl icke tvinga det att hålla på sin egen
rätt.” Jag nekade: I pressen syntes man alltmera hågad och detta icke blott i oberoende
pressen, syntes hågad … oaktat … taga parti för Norge. 

Ja, ni har rätt i att om pressen …
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Men det har ni eder själva att tacka för och med varje dag Sverige dröjer med att på
ett eller annat sätt fatta beslut och komma till slutgiltig uppgörelse, dess mer kommer ni
att förlora sympatierna. 

Härtill kommer att Norge på ett skickligt och så uttryckligt sätt förmått att i hela
världspressen göra propaganda för sin sak. 

Han lämnade ett naivt bevis! Oaktat alla aktstyckena citerade hans excellens i sin iver
att för Norge finna urskuldande moment det ur norska pressen hämtade kända påståen-
det, att det var icke Norge som avsatte sin kung, utan det var den norska kungen, som
genom sin vägran att komma till Kristiania och förklaringen om sin oförmåga att bilda
en regering, själv abdikerat. 

A f z e l i u s  f ö r s l a g : ”Synes dock redan i sammanhang med den eventuella uni-
onsupplösningen bestämmelser böra träffas till skydd mot hindrande eller oskäligt be-
tungande av transitofarten och de från ena riket genom det andra gående trafikleder,
samt mot obehörigt intrång för ena rikets invånare vid begagnande av vattendrag, som
delvis falla inom det andra rikets gränser”

S t a a f f : Skälen från gårdagens debatt synas mig betydligt vunnit yttermera i styrka
genom de aktstycken, som vi nyss hörde uppläsas. Hette från ett rike, med vilket vi ha
största anledning att stå i ständig och orubblig vänskap, att med varje dag som går förlo-
rar Sverige sympatierna. Detta är ord och inga visor: Tydligt yttryck för den uppfatt-
ning, som en långsamt, sig i former invävande, för klart och bestämt besked och ett
rejält handlingssätt tillbakaryggande svensk riksdag ovillkorligen kommer ådraga landet.
Till detta tillstånd kommer i hög grad bidraga ett upptagande av den här tanken om
nytt stortingsbeslut. Åberopar gårdags diskussionen. Enskilda överläggningar ha icke gi-
vit vid handen, att meningarna i det hela taget på denna sidan voro delade därom, att
detta villkor är av en för oss svenskar ganska olycklig beskaffenhet. 

Jag tror vi göra rätt att bestämt och o[bön]hörligt motsätta oss något dylikt. 
Staaff har försökt göra utkast; som skulle kunna bilda övergång: ”Emellertid har det

norska stortinget i skrivelse av den 19/6 05 till Kungen hemställt till Sveriges statsmak-
ter, att med erkännande … unionsförhållande” och har stortinget i samband därmed
förklarat sig å ena sidan ”berett att tillmötesgå… inträtt.”

[”]På grund av sin ovan uttalade uppfattning kan utskottet naturligtvis icke tillstyrka
riksdagen att med accepterande av norska ståndpunkten utan vidare…

Men å andra sidan anser utskottet att unionen icke hädanefter kan för Sverige med-
föra sådan fördel att den bör av Sverige mot Norges vilja upprätthållas”. 

Yrkar på att frågan om nytt norskt storting icke blir av utskottet bifallen. 
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H j ä r n e : För min del har jag ingenting emot Billings förslag i går, men för så vitt det
kan möta svårighet i denna punkt, tror jag vore önskligt om enighet i utskottet att nå-
gon modifikation i dess formulering framställes. Jag tror icke alls står ensam om den
meningen bland 2:dra kammarens ledamöter i utskottet. Det är ingalunda så, att vi alle-
samman vill motsätta oss omnämnandet av det önskliga att nytt storting kommer till
stånd, men det vore kanske bäst att icke framställa såsom direkt ford[ran] för Sveriges si-
da, utan valdes andra uttryck som häntydde önskvärt i att sådan framställning från sådant
storting komme till stånd. Icke beredd här föreslå uttrycklig formulering av detta, men
föreställer mig från andra sidan kunde förslag komma fram, som kunde samla majoritet.
Jag tror att det har betydelse, att det omnämnts såsom önskligt att nytt storting komme
att …

Det skulle icke kunna försvåra uppgörelsen inom Norge, det finns ju andra rikt-
ningar i stortinget. 

Opponerar mig mot Staaffs förslag: tycks gå ut på att vi skulle åberopa stortingets
skrivelse av 19/6. Visserligen fäster jag tyngd vid den frågan huruvida den blir medde-
lad riksdagen eller icke, men tror det vore skadligt för blivande förhandlingar om vi
genom att åberopa den skulle göra ett slags uttalande till förmån för innehållet i denna
skrivelse. Det är en förklaring att de vilja tillåta Sverige ingå i förhandlingar; de inbjuder
oss till förhandling, i stället för att själva erbjudas. Vidare gå de ut från, att vi skola sam-
tidigt giva erkännande. 

Åberopa vi denna skrivelse, så taga norrmännen genast till intäkt att vi givit erkän-
nande. Det skulle bli kommunikén: På det allvarligaste avstyrka det. 

Z e t t e r s t r a n d : Kan icke vara tu tal om att norska stortingets skrivelse kommit oss
tillhanda. Kommit från regeringen genom att införas i Posttidningen. Det kunde icke
ske genom proposition, ty den kom hit först då prop. avläts. Jag tycker därför den bör
åberopas; sedan böra vi inlägga vår protest. 

Anser Staaffs framställning är riktig och lämplig: vill fullt motarbeta uppskov. Det är
en mycket stor del av 2.dra kammaren, som delar samma uppfattning. 

B l o m b e r g : Jag bestrider skrivelsen kommit utskottet tillhanda: Avstyrker på det
allra allvarligaste, att den åberopas. Vi ha fått proposition och P.M. (Den har kanske
kommit utskottets medlemmar tillhanda). 

H a n s  A n d e r s s o n : Är icke uttalandet i Posttidningen officiellt uttalande? Ni ha
fått kallelse till urtima riksdag i Posttidningen. Vad som står i Posttidningen kan man
också kalla officiellt. Vidare utdelas till varenda riksdagsman. Kan icke fatta vi skall be-
höva resonera om den saken längre, för så vida icke meningen att mer och mer utsätta
[oläsligt, börjar med ut, kanske utländska] system, om icke söka alla möjliga medel för
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uppehålla banden. Inom landet är man förargad: varför skall uppehålla det. Jag ser ingen
utväg med heder, säkert skulle ögonblickligen förklara krig mot Norge. 

Förstår icke, varför icke citera skrivelsen. I sista orden tvång lagt på norska stortinget:
de erkänna, att de vilja tillmötesgå alla rimliga anspråk från Norges sida. Ledsamt med
alla dessa många kryphål till att uppehålla och uppskjuta. Vi skola icke uppskjuta längre;
vi kan icke komma undan saken.

Det allra rejälaste: den ena Åkerhielm. Hade man slagit in på den, varit rejäl sak: det
vill man icke. Den andra var de Geers motion: allt annat är kompromiss, för enighetens
skull. Staaffs förslag kan man mycket väl kompromissa på. 

B l o m b e r g : Jag bestrider riktigheten av jämförelse mellan riksdagskallelse och en-
skilda papper. Vi skulle behandla K. prop. och intet annat.

P a l m s t i e r n a : Tror man kan citera i alla fall på grund av sättet, men tror vore
mycket olyckligt att citera denna skrivelse. Den innehåller så ofantligt mycket, som stri-
der mot svensk uppfattning. Skulle man taga in den, borde man bemöta detta. Det står
en massa smörja i den. Taga vi ut en bit och opponera oss mot den, anser man, att vi
godkänt allt det andra. 

S t a a f f : Vill man undvika all tänkbar möjlighet att tolka på sådant sätt, som siste tala-
ren förutsatte, skulle man väl kunna finna någon möjlighet att göra sin reservation mot
sådan tolkning. För mig ligger den tämligen fjärran, då man endast citerar litet stycke,
och sedan yttrar sig med protest mot den. Man finner, kan man tro, att man godkänt
vad man protesterat mot, som herr Hjärne tycks tro. Men man kan ju modifiera mitt
utkast. 

Blombergs ståndpunkt är bra överdrivet formalistisk. Det är skrivelse ställd till
kungen, som han offentliggjort i officiella tidningen, och som genom särtryck tillhan-
dakommit varje riksdag[sman].

Ville man intaga något citat ur skrivelsen, så icke borde man rygga tillbaka för Blom-
bergs invändning, utan då borde man söka undanrödja den invändningen. 

Det är väl icke möjligt att det skulle saknas alla tänkbara former, och att villigheten
[slutar på -heten, börjar med vill-, oläsligt ord?] icke skulle ha något medel att bjuda för
att åstadkomma det resultat, att vi skulle kunna citera en bit ur stortingets skrivelse.
Önskar man det, borde man icke uppehålla sig vid den – Man kan ju antyda till statsrå-
det Petrén och bedja att få den i mera officiell form. 

B i l l i n g : Vad angår frågan om sättet för huru riksdagen fått del av presidentens skri-
velse, synes två saker: det är odisputabelt

1) att icke utskottet fått del av denna skrivelse, i den form, som utskottet i allmänhet får
och bör få meddelande av officiell natur. 
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2) om vi för tillfället ansåge att det för vårt betänkande vore lämpligt och hälsosamt att
ur denna skrivelse göra något citat och därtill slöt vårt uttalande, bör väl icke den
formen bli avgörande för oss eller hindrande för oss. Vad som betyder för mig
mycket mer, är de av Staaff citerade uttrycken: själva saken. 

Han återupprepar citatet. Det, som hemställes om, är icke alls om erkännande eller för-
handling, än mindre om förhandling om erkännande, utan det som begäres är förhand-
ling om uppgörelsen, som är en följd av att Norge är självständigt rike och att unionen
är upplöst. Bevisade detta. 

Norge måste komma till andra makter och begära erkännande; det kan väl då också
komma till oss. 

Det ligger en hemställan (Bonde: ”om underhandling om villkor för erkännande”). 
Men om de, såsom han anser, redan ha gjort det, kan det ju icke vara svårt för dem

att upprepa det på tydligt sätt. Men de ha icke gjort det, det vädjar jag till Staaff. 

S t a a f f : De ha begärt 1) erkännande, men 2) förhandling om villkoren.

B l o m b e r g : Vi kunna naturligtvis citera vilken handling som helst, men en annan
sak är att lägga [denna] till grund för vårt uttalande, som här är gjort: Skrivelsen är till
kungen, alls icke ådagalagd någon svensk statshandling. Den var svar på norska kungens
skrivelse till norska stortinget. Olämpligt att taga upp skrivelsen i vårt betänkande: vi ha
tillräckligt gå ut ifrån i alla fall. Då måste vi bemöta allt. 

B o n d e : Språkbruket: förhandling ”om först erkännande, sedan om underhandling”.
Det menar jag. Staaff sade, att vi icke kunna gå in på detta. Staaff bemöter det ju. 

Vi tala ju om frågan huru underhandlingar skulle inledas: Nu har Norge skrivit. Det
är bra att anknyta oss därvid. Det vore barnsligt och löjligt att säga åt Norge: ni skall be
en gång till. 

D a n i e l  P e r s s o n : Kan icke skilja åt mellan form frågan om meningen i storting-
ets skrivelse. Jag lutar åt den saken Billing givit. Men gör jag den saken, anser jag för
min del mycket viktigt att just denna punkt citeras i vårt utskottsbetänkande och veder-
lägges. 

Mycket annat vilja vi icke gå in på, men vi kunna väl hitta på en fras mot det också.
Vill icke, att vi skall utsätta vårt land för fara genom fina juristerier och formaliteter.

Det är väl ingen, som är okunnig om vad som har skett i Norge. 
Förstår icke, varför vi icke skulle kunna citera det. Men det viktigaste är väl icke,

huruvida skrivelsen kommer med eller icke, utan det är fråga om uppskovspolitiken. Jag
får släppa något av mina åsikter för att komma till enighet: övertygad herrarna också
släppa en del av sina. 
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Z e t t e r s t r a n d : ”Genom Eders majestät för Sveriges folk” – ”Hemställa till Sveri-
ges statsmakter”. Den är avsedd att delgivas Sveriges riksdag. Har kungen icke gjort det
ordentligt, angår det blott oss och han, men icke stortinget. 

När den är kommen till Sveriges riksdag, kunna vi väl icke lämna [den] alldeles obe-
aktad. 

Intaga vi då en passus, som är av beskaffenhet att sammanhänga med denna fråga, gör
det väl icke något. Staaff vill ju blott ha en protest mot denna stortingets uppfattning,
likasom Billing protesterar mot 7/6-beslutet. Men jag förstår mycket väl Palmstiernas
invändning. Men det är ju mycket lätt hjälpt genom att man sätter till några ord, att 

”utskottet, som inlägger sin allvarliga protest så väl häremot, som mot skrivelsens
innehåll i övrigt …” 

Kan man hitta på annat sätt för övergång är en sak för sig. Men fråga är, huruvida vi
skulle fördröja förhandlingarna mera: I Norge är regering, specialkommitté, riksdag
eniga; pressen är enig. Vad enighet betyder, det ha vi sett. Här är splittring måhända
inom riksdagen, måhända inom utskott, måhända mellan utskott och regering, gåves [?]
inom pressen. 

Vi måste söka komma till enighet. Om enighet i huvudsaken sluter sig till K.M:s
framställning, ha vi visat, att det [vi?] behandlat detta såsom misstroendevotum mot
regeringen, vilket man kan göra i vilken inhemsk fråga som helst, men icke utländsk.

P e t t e r s s o n ,  A l f r e d : Jag ber att vi icke skall ställas i valet mellan Billings för-
slag och Staaffs förslag utan att vi i stället måtte först få avgöra frågan: Skall vi fordra
framställning av storting efter nya val eller icke. Och därefter avgöra, vilken formule-
ring vi skall välja. 

Zetterstrand talar för enighet: i en sådan votering skall jag för min del offra det kravet
att framställning skall göras från nyvalt storting. Däremot anser jag icke, att den fram-
ställning, som här är av storting[et] gjord, att jag på den grundvalen vill ingå på förhandling. 

Den inrymmer ingenting annat än att vi skola ”förhandla om uppgörelsen av det
upplösta unionsförhållandet”. 

H a n s  A n d e r s s o n : Jag kan icke läsa såsom Pettersson läst det. De ha skrivit un-
der förutsättning att unionen är upplöst, men jag tror också, att vi i det förslag, som
Staaff läste upp, är uttryckligen sagt ifrån, att vi icke kan godkänna det sättet, vi protes-
tera mot det sättet. 

Vi skulle taga fram det just för att protestera emot det, för ingenting annat. 

Å k e r h i e l m : Skall man taga in i utlåtandet något av denna skrivelse, måste man nöd-
gas besvara vad som står i den. Det kan vara sak för sig, men så vitt jag kan läsa denna
skrivelse rätt, innefattar den icke annat än avveckling av upplösta unionsförhållandet. 
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Vi vilja förhandla om frågan om unionsupplösning. Bestämma vi oss för detta, huru
skall sedan gå till? Skulle svenska regeringen gå till Norges och begära förhandlingar om
upplösning av unionen, eller Norge till Sverige! Några förhandlingar om detta har
Norge icke begärt. 

L i n d b l a d : Med anslutning till den sist uttalade åsikten, att de aldrig begärt förhand-
lingar först och erkännande sedan, anser jag att svenska riksdagen har rättighet att fordra
att Norge skall möta oss. 

Jag anser situationen inom kammaren vara så pass osäker i denna stund, huru man
kan vilja ställa sig, att jag för min del, icke vill att utskottet skall avklippa möjligheten
för kammaren att därvidlag ge sin bestämda mening tillkänna. Ställer mig därför på Bil-
lingska förslagets ståndpunkt. Vill herrarna för att erhålla enigt utskottsbetänkande, och
att man uttrycker det icke såsom villkor, att få Norge villigt att genom nytt stortingsbe-
slut ge sin mening tillkänna, kan jag för enighetens skull här och för att [olästligt ord]
beslut [två oläsliga ord] inom utskottet. Men till dess att enighet i det fallet och i övriga
villkor är nådd, kan jag icke gå med på annat förslag än Billings. 

S t a a f f : Efter min tanke ligger något mer än hemställan om avveckling i norska stor-
tingets framställning, ty under blott avveckling kan icke hänföras de ”billiga och rimliga
önskningar” från Sveriges sida, som norska stortinget förutsätter. Där måste det förut-
sättas någonting annat än blott avveckling. Efter riksdagens beslut tycker jag förhållan-
det mellan båda regeringarna faller av sig självt. Vi ha sagt: vi kan icke gå med på det
sättet ni begärt, men vi kan vara med om förhandlingar för fastställande av villkoren.
Vill ni vara med på det, skall vi börja förhandla: vill ni icke, få ni låta bli. Det kan jag
icke förstå, vad det innebär för förödmjukande för Sverige: det kan jag icke alls fatta. De
begära ”erkännande såsom förutsättning för förhandlingar”: vi vill ge ”förhandlingar så-
som förutsättning för erkännande.” De säga nej till denna ordning men i annan ordning
kunna [vi] ej vara med om förhandlingar. 

B i l l i n g : Nu har jag från Staaff och Bonde fått klart besked om huru de tolka det.
Den innehåller begäran om två saker: begäran om erkännande, och begäran om för-
handlingar och herrarna ha formulerat svenska ståndpunkten så: först förhandlingar, se-
dan erkännande. 

Nå, om jag hypotetiskt går in på den saken, så vill jag fråga herrarna, om herrarna
anse sig och vill uttryckligen säga i betänkandet ungefär så här: [”]denna framställning
från Norge innehåller begäran om erkännande och begäran om förhandlingar etc. etc.
Från vår sida kan icke en sådan ordning godkännas, utan vi måste fordra i första rummet
förhandlingar och sedan låta därpå bero frågan om erkännande.”
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Vill ni uttryckligen säga ifrån detta? (Staaff sade: ja). Jag vill ha det fastslaget såsom
möjligt framtidsbruk. 

Å k e r h i e l m : Må medge två punkter 1) Norge skall erkännas. 2) det andra motsat-
sen. Då är klart, att senare passus avser avveckling: vi kan ju icke få förhandla om annat
än avvecklingsvillkor, om vi erkänt. Deras uttryck för ”rimligen” avser icke villkor för
erkännande, utan vad de vilja giva såsom fri och självständig stat. 

B i l l i n g : Begreppen måste här bli klara. Då är ännu ett begrepp, som jag vill, att vi
skola vara på det fullt klara med. Är det någon skillnad mellan dessa två begreppen:
medgiva unionens upplösning eller giva erkännande av den situation i vilken Norge
försatt sig. Efter min uppfattning är det icke någon skillnad[.]

Ty det är på det sättet, som Sverige skulle medgiva upplösning, att det ger erkän-
nande åt vad som skett i Norge. Efter min uppfattning äro de två sakerna alldeles iden-
tiska. Jag anser viktigt att det blir fullkomligt klart. Norge kan ställa fram två böner.
Sverige säger: den skall vi bevilja, men sedan blir frågan om, huruvida vi sedan kan
bevilja den först [?], om vi säga så: ja, de vilja begära förhandlingar: frågan om erkän-
nande blir resultatet. Huru skall sedan gå till? Detta skriver riksdagen. Skulle då icke,
när nu Norge underrättas om detta beslutet, det vara från norsk sida, som skulle komma
hemställan: vi vilja gå in på det, vi begära förhandlingar? Är det icke nödvändigt, att
sådant kommer? 

Herrarna kan säga: det är en formalitet. Detta sade riksdagen, det meddelades Norge. 
Skall icke då Norge komma och fråga: ”vi begära få förhandla på den basis?” Skulle

de icke svara på detta?

C a r l  P e r s s o n : Jag yttrade mig icke igår om nytt storting. Jag tyckte i går uppsko-
vet var väl behövligt. Men jag tror icke man då tänkte på vad man skulle sätta i stället.
Jag skulle icke vilja stå i valet och kvalet. Men jag vill obetingat utesluta frågan om nytt
storting. Godkänner icke Staaffs formulering därför. 

…”Någon förhandling kan icke utan riksdagens bifall komma till stånd”, säger K.M.
i sin prop. 

Säger icke riksdagen med sitt svar: ”en urtima riksdag har icke behövt inkallas”. 

P a l m s t i e r n a : I avseende på stortingets skrivelse: de komma att begära erkännande
hos alla andra stater: men här begära de väl upplösning av unionen av oss! Det är en an-
nan ställning. Jag skulle vilja ha frågan i tre punkter. 
a) Om från Norge bör göras ny framställning, som innehåller antingen begäran om
upplösning, eller att de för sin del vilja upplösning unionen. Däri skulle ligga upprättel-
sen för lagbrottet: det skulle vara ett villkor, icke farlig sak.
b) Begär man att detta skall ske av nyvalt storting.
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c) Den motivering, som därav bleve en följd. 

B l o m b e r g : Förhandlingar i allmänhet kan regeringen inleda, men ”villkorlig upp-
görelse” kan den icke sluta utan riksdagens bifall. 

Regeringen kan förhandla om litet av varje, men kan icke förhandla om upplösning. 
Nu ha vi sagt: vi vilja icke ställa oss avvisande mot upplösning av riksakten, men då

är självklart att regeringsmyndighet kan därom förhandla. 

H e n r i c s o n : Vad vinner man på nytt storting eller ny framställning? Jo, man skall få
upprättelse. Men upprättelse får man icke av begäran, utan av svaret. Men jag tror, att
man icke får svaret. Då har man råkat illa ut, tror icke att man börjar krig för denna be-
gäran. Alltså emot detta uppskovsförslag. 

V i c e : Uttalade sig visserligen mycket kort i går om vädjan om nytt stortingsval, men
tror tillräckligt tydligt. Har icke anledning till att känna sig osäker i denna uppfattning
av vad som förekommit sedan dess. Vi ha ingenting att vinna på nytt stortingsval. Det
skulle förorsaka ett uppskov. Jag frukar icke så mycket
uppskov, om tiden icke blir för lång, men jag har svårt att finna det rejäla man skulle
vinna genom uppskovet. Kunde jag hitta på det, skulle jag göra. 

Jag tror också, det bereder rum för norrmännen att komma i gynnsammare
ställning än vad de äro nu mot Sverige. 

Tänker man på ovisshetstillståndet i Norge, så, har man någon gång att vänta någon
mjukhet, skall det vara nu. 

S t a a f f : Medger fullkomligt riktigheten av Åkerhielms uppfattning i fråga om första
punkten. Det är endast fråga om en avveckling. Men det kommer till någonting annat,
en tanke om att andra saker kan framställas för ”rimliga och billiga”. Ja, de ha icke me-
nat, att det skulle bli villkor för uppgörelse: de kunna icke framställa den på annat sätt
än att även detta skall ske med Norge såsom suveränt rike, men under det ligger att de
tänka sig möjligheten att vi komma att vända om ordningen.

”Upplösning” är i tanken skild från ”erkännande”. ”Unionen” kan kastas bort av
Sverige, men man kan vägra erkänna det. Praktiskt taget sammanfaller det dock i närva-
rande fall: Jag har använt uttrycken för synonymt. Huru skall saken stå, i fall riksdagen
beslutar och meddelar i skrivelse, vad det [sic!] sagt?

Ja, då skall väl norska stortinget få någon notifikation. Då återstår frågan: skall de uti
en särskild skrivelse uttrycka sin förklaring, att de önska ingå även på sådana förhand-
lingar, eller ligger detta tillräckligt tydligt uttryckt i att de välja sina delegerade, som
börja förhandla. Mig förefaller det sista, men jag tycker det är underordnad form, som
icke borde göras till huvudsak. 
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T a m m : (Jag har en gång gjort skillnad på erkännande och upplösning). Huvudfrågan
är, om man skall fordra nytt storting eller icke. I den frågan har jag särskilt hyst sådana
betänkligheter, att jag anser icke vore klokt att ej taga detta. 

Jag tycker icke om Billings, tycker icke om Staaffs. Något borde väl de kunna sam-
manjämkas. Billings första utlåtande gillar ni ju i princip. Behöva vi uppehålla oss vid
detta nu? Det, som trycker på, är riksdagsmännens oro. Vi kunna låta bli formule-
ringen, blott vi får stortingsfrågan avgjord. 

B l o m b e r g : Instämmer att först och främst avgöra frågan om nytt storting. Men se-
dan kommer frågan om ny framställning i alla fall, om nytt storting faller. Det är långt
från det och till Staaffs mening. (Man teg mycket länge).

O r d f ö r a n d e n : Jag lutar åt den ståndpunkten, som önskar att förhandlingar skall
ske med framställning från nytt storting efter nya val. Det är verkligen den enda rejäla
upprättelse, som Sverige kan få för den skymf, som blivit oss vederfaren genom Norges
sätt att driva fram frågan. 

Det är vidare, såvitt jag förstår, en mycket utbredd fordran hos det svenska folket,
som icke kan sitta inne med de förutsättningar att bedöma saken som ett utskott kan
hava, men till vilken uppfattning man i alla fall måste taga hänsyn: det har de rättighet
fordra. 

Jag håller vidare på det, att jag anser beslutet varit väl häftigt, för att man så här i ett
enda tag, efter så kort betänketid, skulle godkänna upproret, om jag så må säga. Den tid,
som förflutit, är alltför kort för att man skulle kunna vara beredd att få säga sitt sista ord
i en fråga, som har sådan stor betydelse för framtiden: jag vill icke att man skall fram-
kalla uppskov för uppskovets skull, men jag anser att man icke heller bör förhasta sig. 

Ett vidare skäl kan ju vara det, att man icke är så alldeles säker på att norska folket
icke självt skulle önska att få ge ett uttryck för sin mening. Det kanhända, att den blir
densamma, men det borde vara en tillfredsställelse för norska folket att ha själv fått
ingripa i frågan, som har varit för dem så litet förberedd, och som för dem var alldeles
okänd. En sådan stämning börjar även göra sig gällande i Norge. Det ena med det andra
manar mig att gärna vara med om en utväg, varom man från norska folket kan få
säkra[re] uttryck för uppfattningen än 7/6.

Idag har sagts, att vi1 ha samma uppfattning, men att för att vinna enighet så borde
man kunna vara beredd att formuleringen framställes mjukare för att göra den mera
acceptabel för oss alla, och även för att icke driva för hårt på Norges rätt att själva vilja
bestämma de vägar, som de kunna finna lämpliga för att komma till detta uttryck. 

1Det står både ”vi” och ”de”.
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Någon sådan formulering har emellertid icke framkommit: för min del vill jag gärna
biträda en mjukare formulering, men jag vill se den, jag vet icke om herrarna skulle
anse att den kunna byggas på den här grunden. (Billingska förslaget). ”Förrän efter det
att ett sådant uttryck för det norska folkets uppfattning givits”.

Kunde man samla sig något i den riktningen, efter något kanske mera förödmju-
kande av uttryck, så skulle jag kunna tänka mig, att jag kan vara med om det. Det anvi-
sar icke åt Norge någon bestämd väg (folkomröstning vill brevskrivaren annars ha), men
det pointerar förslaget, att Sverige innan det går att fatta sitt beslut, vill ha säkrare upp-
fattning om stämningen i Norge, än vad som blivit tidigare given. Något uppskov bör
icke därav i väsentlig mån föranledas: Norrmännen vana att handla raskt: de vilja
komma ur dilemman. De lär nog kunna utfinna någon metod, varigenom de kanske
möta både norsk och svensk uppfattning för bekräftelse av 7/6. 

Nu är ett ofta hört tal, att om Norge icke bekvämar sig till detta, vad då? 
Jo, det är det talet, som vi hört i 90 år, som lett oss till den punkt, var vi nu stå. Vi ha

i första hand tänkt på att ena eller andra förslaget skulle möta motstånd från Norge, och
därför icke velat framställa det. De, som voro med att skapa unionen, vill inprägla hos
Konungen och svenska folket, att man skulle iakttaga fasthet och bestämdhet: då skulle
Norge lämna respekt och erkännande tillbaka. Vi ha icke följt råden, därför stå vi där vi
stå. Skulle första kammaren kunna sluta sig till något dylikt under förutsättning av
anslutning av andra sidan. 

B l o m b e r g : ”Förrän uttrycklig framställning om riksaktens upphävande och unio-
nens upplösning från Norge gjorts, men framkommer sådan framställning” etc etc. 

S ä v e : Den enda punkten för satisfaction är denna: Jag vill icke låta den bortfalla.
Denna Billings formulering är så uppmjukad, att icke behövs någon ytterligare. Yrkar
på att punkten får stå såsom Billing framställt den. 

B i l l i n g : Från flera håll yrkas avgörande: göra proposition om bifall till avslag på
vädjande till nytt storting. I detta förslag står ”nytt stortingsval” såsom en förutsättning
för att ingå i förhandlingar. Därför synes det mig, som, om det skall voteras nu, som
man skulle taga upp i den formen. Fordra vi ett nytt stortings uttalande såsom villkor
för att gå i förhandlingar?

Om nu den frågan med nej, så är det efter min uppfattning icke all möjlighet avsku-
ren för att den tanke, som ligger till grund för den fordran kan få något uttryck i utskot-
tets betänkande. 

Herrarna ha från föregående diskussion hört, vad min personliga uppfattning är: min
rent speciella uppfattning. Men jag har hört så mycket talas om denna saken, och hört,
huru man på denna sidan är så bestämt mot den, på den andra sidan huru innerligt
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angelägen man är om den. Det är ju då mycket ledsamt, om man i den saken skall
genom en eller två röster undertrycka den ena eller andra uppfattningen.

Och därför kan jag icke uppgiva hoppet om att man skulle kunna få någon jämkning
så att den sida, som bleve minoritet, skulle i alla fall få någon tillfredsställelse slutligen.
Jag har yttrat detta för att sauvera apparencerna, om man avgör det i den form, det före-
ligger, att sedan kunna komma med ett försök åtminstone till jämkning. Man skall för-
söka att hitta på något; jag tror på möjligheten. Men då jag anar att skall komma försök
till jämkning, vill jag varken rösta ja eller nej, jag ber en suppleant sitta i mitt ställe. 

[F r e d r i k  E m i l ]  P e t t e r s s o n : Jag står på ett nytt uttalande från Norge. Vän-
tar detta från nytt storting. Jag vill icke uppgiva all möjlighet vara avskuren att icke kunna
gå något i syfte ordföranden. Jag ämnar icke på suppleant. 

V i c e : Det vill förefaller mig, som vore alldeles nödvändigt, att vi gå till väga på det
sättet, att dela upp i två punkter: 

a) huruvida vi anse att vädjan om nytt val i Norge skall vara villkor. Blir utslaget, att
man icke anser den böra bli bestämt villkor, då är frågan icke ur världen. Vad vill vi sät-
ta istället för det.

b) Då ha både Billings och Staaffs förslag, och enskilda uttalanden.
Få vi icke sedan söka överenskomma att söka sätta istället för detta tänkta bestämda

villkor. 

B i l l i n g : Godkännes eller avslås det nya: ordföranden vill ha till kontraproposition
sitt eget förslag. 

Votering: (Efter oändligt gruff om proposition): 
Till Staaff: återkomma:
Till motion dels bifall dels avslag. 

Votering: 
Förseglad sedel.
Ja: = 11
Nej: = 12

B l o m b e r g : Tar upp sitt förslag från nyss.

B i l l i n g : Vill uppskjuta. Jag har möjlighet att länka ihop meningen så att de i vote-
ringen slagna skulle kunna få känna någon tillfredsställelse. 

Det var ett ord, som återkom gång på gång i oppositionen: det var ordet uppskov.
Det starkaste motivet var länge det, att man icke ville ha uppskov. Det förekom, som
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man icke ogillade saken, kunde ha smak för det: att saken starkt accentueras av norska
folket. Skulle man icke kunna få i någon mån den önskan tillfredsställd utan att vålla
uppskov?

Kan en vädjan till norska folket ställas, såsom här i förslaget såsom ett villkor för för-
handlingars ingående och således såsom något, som skall vara klart innan förhandlingar
begynte. Vållar det lika stort uppskov, som tid erfordras för detta val eller vad det skall
vara. Men om man icke ställer det såsom villkor för förhandlingars börjande, utan man
istället ställer det såsom någonting, som kan förekomma under förhandlingars pågående,

 ju icke något som helst uppskov vållas genom det.
Om man sedan icke ställer upp begäran här såsom bestämt villkor, varken för ena

eller andra, utan uttalar det i stället såsom en den svenska riksdagens uppfattning vad
som borde ske, vad som vore det riktiga, utan att uppställas såsom vilkor, utan således
gav det en mildare form, kanske också det skulle vara ägnat till att undanrödja en del
betänkligheter. 

Det finns 4 möjligheter: 
a) såsom fordran, det har aldrig varit fordran, som skulle bestämt uttvinga.
b) såsom förutsättning: förutsättning kan ha två betydelser: ledning eller objektiv förut-
sättning. 
c) såsom förväntan: förväntan uttrycker ledning: så borde det gå till.
d) såsom önskan: 

Moralisk vädjan skulle det bli. Det bleve en protest mot Norges sätt att handla.
Är det de, som tycker bäst icke säga något, har jag personligen icke emot det. Men

har velat nämna de två punkterna såsom möjliga föreningspunkter.

A f z e l i u s : Blombergs innefattar icke någon föreskrift i den vägen?

H j ä r n e : Ansluter mig till Billings förslag. Tycker det är klarast, i synnerhet om detta
nya uttalande från norsk sida skulle gälla bekräftelse av förhandlingarnas resultat. Vi
finge då starkare garanti för denna uppgörelse från norsk sida. Det kan få den politiska ef-
fekten, att man visat en slags tilltro till de meningar i Norge, som ogilla det brådstörtan-
de beteendet.

P a l m s t i e r n a : Opponerar mig mot Billings förslag. Att det icke behöver föregå
förhandlingar, är ju detsamma. Det har talats om tre villkor: a) lapparna, b) fästningarna,
c) nytt uttalande från Norge: ja, det har man tänkt sig såsom villkor, men det vill jag
icke hava såsom förväntan. Jag håller på nytt uttalande från Norge, såsom alldeles nöd-
vändig upprättelse. 

eller efter förhandlingarnas slut, innan beslutet frånsvenska riksdagen kommit, då skulle
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B i l l i n g : Palmstierna har missförstått min mening. Mitt nya förslag var icke ägnat
träda i stället för förslaget, att Norge skulle fråga oss. Det är en annan sak. Det skulle
icke på denna punkt i utlåtandet, utan längre ner. 

L i n d b l a d : Voteringen visar icke definitivt resultat. Den part, som slutligen kommit
i minoriteten, kommer att reservera sig, om man icke går Billingska vägen. Man ford-
rar, innan slutligt erkännande blir bifallet, att det skall vara ett fullständigt nytt beslut av
norska folket. Dessa villkor vi på framställa bli nog icke på rak arm godkända av norska
stortinget: vidhålla de, kommer det att draga månader i Norge. Det är mycket möjligt,
att stortinget kan bli nytt under denna tid. 

Ö s t b e r g : Har röstat för Billingska förslaget: anser det var det enda av någon större
betydelse vid behandlingen av unionskrisen. Billing sade, att kunde tillfredsställa den
mening som låg under, om man uttalade förväntan om saken. Jag har mycket svårt att
det kan vara i någon mån någon ersättning för den andra ståndpunkten: ett uttalande av
förväntan kan lika mycket anses såsom anhållan, vid vilken de fästa avseende som de be-
haga. Det kan sägas: de bryr vi oss icke om. Då tycker jag saken är mycket förödmju-
kande för oss.

De kan sammankalla nytt storting, men säga åt dem: ni ha icke sammanträtt, för den
saken att ge något åt Sverige. Det blir därför ganska svårt. Tycker man kan låta bli att
taga in något, om man icke vill ha det såsom villkor. 

Begäran från norsk sida om nya förhandlingar har sin betydelse egentligen, om det
kommer från storting på nya val. Om nuvarande norska regering kommer med ny skri-
velse, tycker jag det har ganska litet att betyda. 

Därmed kan ju vara, om de skriva på hövligt sätt, jag tycker icke det är mycket att
skriva om, om man släpper huvudsaken. 

Z e t t e r s t r a n d : Jag har mycket väl kunnat sentera att man ville framställa ett så-
dant villkor: men då skulle icke varit något annat villkor. 

Nu har man ställt upp andra villkor: därför har jag röstat mot detta. 
Nu har jag röstat mot detta, men erkänner skyldighet att söka komma till enhet. 
Om man icke nämner om detta någonting, förrän man kommer till det stycket, som

motsvaras av den grupp på näst sista sidan. 
”länderna” ”sedan sådana underhandlingar ägt rum och resultatet därav underställts

riksdagens och stortingets prövning som stortinget på grund därav gjort framställning
om unionens upplösning…”

Det är en sak att tänka på, icke nytt förslag.

A f z e l i u s : Jag trodde Blomberg[s] förslag var den väg, som man skulle kunna gå.
Det måste göras en liten ändring på inledningsorden. 
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B o n d e : Vill undvika uppskov. ”Förvänta” är väl icke mycket annorlunda: det blir
möjlighet för olika tolkningar. Jag står med skammen, om icke min förväntan blir upp-
fylld. Det är blott en omskrivning. 

S ä v e : [K]an icke gå längre, än gott säga; kan icke gå med på fler kompromisser. 

R e t t i g : Enligt mitt förmenande var det förslag, som nu är fallet, det enda som kun-
de tillfredsställa mig. Det var det enda som gav satisfaction: en billig fordran. Att skriva
hit eller skriva dit har icke någon alls betydelse. Tror kanske går med på Hugo Tamms
förslag, om man [?] plockar ut för mycket. 

L i n d b l a d : Man kan driva uppskovspolitiken för uppskovspolitikens egen skull; man
kan drivas av annat skäl, att man vill ha tillfälle från norska folket att få nytt uttalande.
Billing skulle ställa nytt uttalande såsom slutvillkor. Jag är förhindrad gå sådan nödväg. 
Jag varnar nu ställa saken på sin spets. Vi kan icke förebygga att icke i båda kamrarna
komma fram uppskovsyrkanden, vare sig läggas i reservation eller icke. 

Kan man nå samma syfte med senare Billingska förslaget, hellre få något, om icke
allt. 

Till Zetterstrand: ”resultatet av densamma blir underställt riksdagens prövning samt
från Norges sida fått anslutning av nytt storting”.

Ö s t b e r g : Uppskovspolitiken! Man har icke haft syfte att förhala med frågan genom
att begära uppskovet. Man har att konstatera Norges uppfattning samt få i viss mån en
satisfaction. 

Inkallande av nytt storting behöver icke taga lång tid. Denna urtima riksdag gick
mycket fort. 

A f z e l i u s : Skulle det visserligen kunna väntas att norska folkets gåve ett …
Det synes i alla händelser utskottet vara tydligt att från svensk sida bör vidtagas, för-

rän (såsom Blomberg)

14/7

P a l m s t i e r n a : ”Genom stortingsbeslut … medgivande. Härför erfordras dock en-
ligt utskottets åsikt en framställning från Norge om upphävande av riksakten och upp-
lösande av unionen. Det synes därför utskottet vara tydligt att från svensk sida icke
någon åtgärd för unionens upplösning eller för att bereda erkännande åt den politiska
ställning vari Norge kommit, bör vidtagas, förrän framställning i sådant syfte skett från
Norge. Men göres en sådan framställning, anser utskottet att Sverige bör vara berett att
för sin del upphäva riksakten och upplösa unionen – så snart sådana villkor blivit avtala-
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de som med hänsyn till Sveriges intresse betingas därav att Norge hädanefter bleve blott
en främmande makt.” 

Två saker: man begär en framställning från Norge: om en sådan framställning kom-
mer äger Sverige att för sin del upphäva riksakten och unionen, under villkor. Skall
man vänta framställning så skall om sådan kommer, Sverige redan nu säga sig vara berett
att upphäva unionen. 

Z e t t e r s t r a n d : Det är väl en allmän önskan att man såvitt möjligt skulle kunna
här åstadkomma en enighet, och jag har trott att man skulle i någon mån kunna giva
vika för den åskådning som från andra sidan bordet gjort sig gällande. Vid förra sam-
manträdet ett förslag i den riktningen; man skulle, tror jag, kunna reflektera på detsam-
ma. 

Det skulle innefattas blott i utskottets hemställan.

”Att riksdagen måste medgiva det K.M. må med norska stortinget ingå i förhandlingar
för åstadkommande av den ifrågasatta uppgörelsen vilken lämpligen bör förberedas
genom delegerade från båda länderna; ävensom förklara, att sedan underhandlingar i
ämnet ägt rum, och resultatet därav godkänts av riksdag och storting, samt stortinget
med anmälan härom hos riksdagen gjort framställning om Sveriges medgivande till uni-
onens upplösning, riksdagen är beredd att lämna ett dylikt medgivande”.

Jag anser detta innebära, att i och med detsamma som stortinget inlåter sig på förhand-
ling rörande villkoren hava de klart för sig, att i och med detsamma en sådan under-
handling blivit slutförd, måste göras framställning hos oss om unionens upplösning. De
lova således, att göra en sådan framställning. 

Men jag har också lagt till, att om jag vore norrman, tror jag det skulle felas mig
mycket att börja med att göra framställning om unionens upplösning och sedan först ge
mig in i villkoren, ty jag visste icke vad jag kastade mig i för äventyrlighet: blir först vill-
koren klara, först då skulle framställning göras. 

Det är skillnaden mellan det nyss upplästa förslaget och mitt: så långt skall jag för min
del gå med. 

B l o m b e r g : Det är naturligtvis för oss, som ha önskat ett bestämt uttalande om att
det skulle vara beslut, fattat av nytt storting, eller något annat nytt uttryck, en mycket
stor eftergift, om vi skall kunna gå in på någonting annat, och då måste ovillkorligen
också, om man vill enighet, det medgivandet göras till oss, att det minsta, som kan
fordras är direkt uttalande om att framställning måste från Norges sida göras.

Ja något annat tror jag icke någon av oss kan gå in [på]. 

O r d f ö r a n d e n : Beklagar på det högsta, att vi icke kunde ena oss om Billingska
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än vad som givits 7/6, och att det skulle här i Sverige ha fattats såsom en upprättelse
gentemot vad som skett. Jag bestyrkes i den uppfattningen av, att vad man under de
gångna åren sett ifrån Norge, sett från Sverige, visar-vad som gjort sig gällande hos en del
del inom Sverige - att det sätt, varpå förhandlingar med Norge har skett, endast skulle
leda till det resultatet, dit vi nu kommit, och att intagen annan ståndpunkt icke skulle
lett unionssamband[et] på det sätt, som nu skett. Jag tror att icke kan jävas, att den för-
utsägelse, som från s.k. högerhåll om konsekvenserna av Sveriges tidigare ställning i den
norska frågan, ovillkorligen har varit den rätta. 

Därom icke skäl att tveka; faktum är faktum. Min tro är att vi vid detta avgörande
genom bestämd, kraftig och lösa upp …

Under sådana förhållanden fråga om vad man skall sätta i stället. Något måste göras
för att man med något så när heder må kunna bevara sin ställning. 

I det tvekar jag icke att på en gång utsäga, att jag icke finner något annat sätt att vinna
någon upprättelse, än att en framställning göres från Norge med begäran till Sverige att
ingå i förhandlingar om erkännande av det läge, vari Norge har kommit genom 7/6.
Det håller jag fast såsom ouppgivlig premiss för vårt arbete och för det resultat, vartill vi
skall komma, och kan icke vara med om någonting, som skulle förtaga kraften av en
fordran, moderat framställd, i den riktningen, lika litet som jag på förhand kan vara med
om att lova Norge, att därest de komma och göra sådan framställning, Sverige skall
under alla eventualiteter vara berett att upphäva riksakten. Det bör enligt min mening
bli ett senare stadium, som framkommer på grund av förhandlingsvillighet från andra
sidan, och även resultatet av de förhandlingar, som kunna komma att föras. 

Här har varit tal om att man skulle i sin formulering intaga en förväntan att Norge
skulle vara berett att på ett eller annat sätt ge detta säkra uttryck. Jag ha sökt överväga
det uppslaget. Då vi icke kunde vinna det kraftigare, som låg i förutvarande motivering,
vill det förefalla mig, som om man framställt ett så svagt förslag, som att man förväntar
att … kan man icke hysa någon förhoppning om att Norge i det fallet skall möta oss,
och då vill det synas mig, som om man utsatt sig för ny förödmjukelse, som skall kännas
bitter inom vårt land, och som skall missförstås i andra länder. Det skall sägas att det är
vana att icke kunna ge bestämda besked, vana att icke kunna samla sig kring något, vana
att icke kunna ge bestämt besked. 

Med dessa förutsättningar och på frågans nuvarande läge synes mig bättre, att man
intar fast och bestämd ståndpunkt ifråga om kravet på framställning, utan några fraser
om förväntan eller andra förutsättningar, som vi icke ha lust f.n. att på ett eller annat
sätt honorera [?] genom att göra vår vilja gällande. 

Vill reflektera på saken: icke binda mig att …
Kan icke vara med om den del av Palmstiernas förslag, som talar om att upphäva

riksakten. Kan icke vara med om Zetterstrands förslag. Så mycket mindre, som jag har
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den uppfattningen, att regeringen icke förtjänar något förtroendevotum, vilket måste
underförstås i Zetterstrands förslag. 

När jag vill förklara min anslutning under viss förutsättning till dessa uppslag förut-
sätter jag att formen kan få annan uppställning. 

”Självklart synes det utskottet vara, att från Sveriges sida icke något initiativ bör tagas till
unionens upplösning eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning, vari Nor-
ge genom revolution kommit. Men om från Norge framkommer anhållan om förhand-
lingar för att av Sverige erhålla sådant erkännande, anser utskottet, att Sverige bör 
under nedannämnda förutsättning därtill ställa sig tillmötesgående.”

A f z e l i u s [utkast]: För att från Sveriges sida skall vidtagas någon åtgärd till unionens 
upplösande eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning … kommit, synes det 
utskottet uppenbart, att framställning måste från Norge göras angående förhandlingar om
riksaktens upphävande och unionens upplösning, men framkommer sådan framställning
anser utskottet Sverige icke böra däremot ställa sig avvisande.

Z e t t e r s t r a n d : Delar ordförandens uppfattning, att icke kan vara lämpligt att man
uttrycker sådant som att riksdagen förväntar …

Det tror jag är tydligt i både mitt och Palmstiernas förslag. Instämmer också, att man
icke skall lova att Sverige under alla eventualiteter skall vara berett att lämna bifall. Där-
utinnan anser jag mitt förslag vara starkare än det andra. Vi ha icke sagt att vi äro
beredda att godkänna, förrän villkoren äro klara. Förslaget är bestämt därutinnan, att
sedan man är fullt ense om villkoren, så vill Sverige lämna sitt bifall. 

Vidare framhölls att från Sveriges sida icke initiativ bör tagas. Ligger icke detta i mitt
förslag, ty man kan icke tänka att underhandlingar komma till stånd, om icke norrmän-
nen gå in på det, och det göra de icke, om de icke äro på det klara med att de vinna till
sist. 

Jämför med köp: jag vill först veta priset, sedan begär jag att få köpa. 
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Sida ur Sam. Clasons stenografiska anteckningar från särskilda utskottet den 14 juli.
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Motsvarande sida ur Arne Wåhlstrands maskinskrivna tolkning av Sam. Clasons stenografiska
anteckningar.
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B i l l i n g : Nu är jag trött på diskussion. Och herrarna äro trötta höra mig yttra sig.
Min tanke från igår var icke något förslag. Från deras sida tycks man icke alls ha det:
spill icke då ord på den döda kråkan. 

Talet om erkännande av Norges politiska ställning är något annat än som förekommit
i stortingets skrivelse, men det är någonting, som faller av sig själv att måste ske. Norge
måste ingå med en sådan framställning till alla utländska makter. Det är skillnad om
erkännande och upplösning: Till utländska makter hemställer man om erkännande,
men till Sverige hemställer man även om upplösning. Jag har använt uttrycket erkän-
nande, därför att jag anser att om det kommer i den ordningen, så kan Norge icke säga
nej därtill. 

B l o m b e r g : Det afzeliuska förslagets grundtanke är upptagen i Billings förslag.

T a m m : Går Norge icke till mötes i så enkel framställning som den att uttala dessa
ord, finnes icke någon uppgörelse möjlig, då återfalla man på mitt förslag. Tillstyrker
Billings framställning. 

B o n d e : Ehuru jag icke kan frångå att hela denna sak är formalism, vill jag icke vidare
diskutera utan vill man offra på formalismen, skall jag ansluta mig åt Zetterstrands för-
slag.

D a n i e l  P e r s s o n : Jag tror vi skulle kunna slippa bli beskyllda för formalism, om
vi anslöte oss till Zetterstrands förslag. De ha icke gått in med anhållan om riksaktens
upphävande. Ha vi fått in den saken i detta förslag, hade vi fått in något klart att påvisa,
som folket landet runt kunde finna, att icke var formalism. 

Kan icke herrarna gå in på Zetterstrands formulering, ville jag ha in talet om riksak-
tens upphävande. Det är väl det, som Norge förstår. 

H j ä r n e : Ansluter mig till Billings förslag, ehuru jag beklagar, att icke hans förslag
från igår vidhållits från honom. 

Det står icke i strid med detta förslag: det kunde kommit in ändå. 

S t a a f f : I ett diplomatiskt aktstycke (i Berlin) förekom en passus där svenska minis-
tern fick veta, att han ”de jure” men icke ”de facto” var Sveriges och Norges sändebud.
Tror att för allmänna meningen i Europa är det klart, att uppstod ett faktum, så att det
måste falla inom möjligas område, att det synes självklart att från Sveriges sida icke ini-
tiativ bör tagas. Nej, tacka för det, att icke något initiativ är taget. Skulle kungen ha
sagt: något initiativ bör av mig icke tagas till…

Det kommer bli åtlöje över svenska riksdagen. Kan absolut icke ansluta mig till
Billings förslag. 

– Zetterstrands förslag är jag icke ivrig vän av det: men kan vara med om det. 
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Anser icke att för mig är skäl, eller kan vara skäl, att efter Zetterstrands förslag skulle
regeringen erhålla förtroendevotum. Saken bör bedömas från sakskäl, icke efter om
regeringen får förtroende – misstroendevotum eller icke. 

B i l l i n g : Man kan låta orden ”till unionens upplösande” utgå: då blir icke löjligt
(S t a a f f : då blir det orätt, ty Norge har begärt erkännande).

Kan icke finna något hinder mot att gå Daniel Persson till mötes: för mig är det-
samma, att Norge får erkännande eller att riksakten upphäves. Men kanske är Daniel
Perssons uttryck litet mer konkret, litet mer förståeligt. Alltså = ”Självklart … angående
riksaktens upphävande anser utskottet, att Sverige härtill bör ställa sig tillmötesgående”. 

[F r e d r i k  E m i l ]  P e t t e r s s o n : Ställd mellan dessa förslag, kommer jag rösta
för Billings. Icke tillfredsställd med det, vidhåller vad jag sagt igår. Med det sättet kunde
icke någon beskyllt oss för formalism. 

B o n d e : Tror herrarna icke, att Norge kommer att svara: vi har ju begärt erkännan-
de. 

Det är översatt till franska. Det är väl översatt på sådant sätt, att det är precis det-
samma, som vi begära. 

S ä v e : Instämmer med vad Pettersson sagt: förbehåller mig fria händer. 

C a r l  P e r s s o n : Då utskottet fattat provisoriska beslut i några punkter, förefaller
mig, som om Billings förslag skulle kunna tolkas förut fattade provisoriska beslut. Jag
kan icke se att man kan tala om villkor alls, med Billings förslag: först sedan framställ-
ning är gjord, kan man väl då komma att tala om villkoren. 

Palmstierna talar klarare än om villkoren. Förr än framställning är kommen, kan man
icke tala om villkoren.

C a v a l l i : Jag måste jämka på min uppfattning, jag som andra på grund av principde-
batten. 

För att vinna enighet få förslag icke vara för mycket fordrande och icke för mycket
medgivande. Enighet måste vara av betydelse att kunna vinna bifall i båda kamrarna.
Vill man komma till enighet, måste vi göra eftergifter å ömse sidor. Jag måste förbehålla
mig handlingsfrihet. Nu finns två punkter, som de allra flesta medborgare här i landet
begära. 

Den ena beror på Norges sätt. För att få upprättelse skulle vi fordra framställning från
nyvalt storting. Det är den meningen, som gör sig gällande. Det andra är den reella
upprättelse vi finge genom fästningsverken. Dessa båda punkter måste gå in i förslag
från utskottet, som skall vinna båda kamrarnas bifall. 
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Det måste finnas växelverkan mellan folket och representanterna. Jag har mycket
svårt att gå från båda dessa anspråk. I detta förberedande läge skall jag i detta förbere-
dande förslag rösta för Billings förslag, men gör den förutsättningen, att till största delen
omfattas av medlemmarna, annars kastar jag om vid slutliga avgörandet. 

L i n d b l a d : Instämde. 

V i c e : Jag ansåg igår att något borde komma in i stället för det, som uteslöts i Billings
förslag. Jag såg Afzelius och Billings igår. Idag kommit två nya: Palmstierna och Zetter-
strand. Men vad vi vilja ha in, får icke stå i strid med de provisoriska förslag, som av ut-
skottet äro fattade. Jag tycker att Carl Perssons anförande överensstämmer med min
uppfattning: intet av förslagen står bättre i harmoni med dessa beslut än Palmstiernas. 

Jag kan icke komma till annat beslut. Tycker också, att vi lite var skulle kunna ena oss
om det. Skall vi sätta något värde på enighet, så att av alla som hittills framkomna, är
Palmstiernas det, som vi närmast kunna ena oss om. 

”Genom stortingets beslut … medgivande”. Vem är, som icke erkänner det?
”Härför erfordras dock enligt utskottets åsikt en framställning från Norge om upplö-

sande av riksakten eller upphävande av unionen.” (Stod i Bondes)
”Det synes därför utskottet vara tydligt, att från svensk sida icke någon åtgärd från …

förrän framställning i sådant syfte skett från Norge.” (Stod i Billings). 
[”]Men göres en sådan framställning anser utskottet, att Sverige för sin del bör vara

beredd att upphäva riksakten och upplösa unionen så snart sådana villkor blivit avtalade,
som med hänsyn till Sveriges intressen bestämmas därav att Norge hädanefter bleve en
främmande makt.” 

Jag kan icke förstå annat än att de, som uttalat sig för Billings förslag, fått detta i Palm-
stiernas. Zetterstrands är för urvattnat: det kan jag icke vara med om. 

Å k e r h i e l m : För min del kan jag verkligen icke se, att det ligger någon skillnad i
det av; som Carl Persson påstod, ingen skillnad i Billings och Palmstiernas. Skillnaden
är endast den, att vi skall vara beredda att upphäva riksakten. Så snart något villkor blivit
avtalat. 

Sedan skulle då villkoren komma. 
Herr Billing sade att vi äro beredda att med tillmötesgående mottaga sådan framställ-

ning och sedan sade han: vidare bör förutsättas att vid förhandlingar skall fastställas att
Sverige vill [oläsligt ord, kanske bör l. bär l. börja] kräva. Man kan icke angiva alla
sådana: sedan komma villkoren. 

Norge vet, att i ena som andra fallet äro villkoren förutsättning för tillmötesgåendet. 
Instämmer med herr Cavalli. 
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B i l l i n g : Det är skillnad mellan mitt och hans, beror på vilken vikt man lägger på
den. Enligt Palmstierna skulle redan detta varit riksdagen positivt och bestämt uttalat,
att de äro med om unionens upplösning, om dessa villkor uppfyllas. 

Enligt mitt förslag icke så uttryckligt, positivt och bestämt uttalande, och särskilt med
hänvisning till en senare punkt är samma tanke underförstådd, om villkoren [icke?]
uppfyllas, intet erkännande.

”Självklart synes det utskottet, att från Sveriges sida icke något initiativ bör tagas för att
bereda erkännande åt den politiska ställning, vari Norge genom revolutionen kommit.
Framkommer åter från Norge hemställan om förhandlingar om riksaktens upphävan-
de, anser utskottet att Sverige till densamma bör ställa sig tillmötesgående.”1 

A n d e r s s o n ,  H a n s : En mängd olika tydningar: ni skall komma ihåg mitt förslag,
där underförstås en del, som icke syns. ”Vi skall visa tillmötesgående”, sades det. Vad
menas med det?

För utlandet skall göra oss löjliga. Norge läser det: ”där kommer precis svenskarna
såsom kommit förut, med samma tvetydighet. Det bryr vi oss rakt icke om”. Vad blir då
följden? 

Kan vi taga annat förslag t.ex. Palmstiernas! Är icke detta riktigare!
Får regeringen förtroendevotum eller misstroendevotum, bryr jag mig icke om. Ska-

par [?] så litet gentemot nationens väl. Det är sedan likgiltigt, om personer ha intresse
för det ena eller det andra. 

Palmstiernas tilltalar mig mer än Billings. Först skall sägas: Norge skall komma in och
tala om. Men även utan vårt medgivande blir unionen upplöst i alla fall. Ni skall
komma och säga: det ni icke gjorde, dels, ha ni icke gjort. 

Tycker icke, att vi skola försöka krångla till det mera. Så att blir förhandlingar, icke
beslut, som behöva att skämmas för. 

V i c e : Jag vill nämligen göra mig försäkrad om att jag icke misstog mig ifråga om bi-
skopens definition, att skillnaden mellan förslagen i huvudsak bestod i att Palmstierna
redan på förhand uttalat att vi vore beredda på unionens upplösning, har biskopen i sitt
förslag icke gjort det. 

När vi samvetsgrant fråga oss, om vi vilja vara med om unionens upplösning, under
naturligtvis förutsättning att villkoren icke bli för oss annorlunda än vi kunna göra det,
eller om vi hellre vilja, såsom friherre Åkerhielm och Säve, ha framhållit uppehålla uni-
onen med vapenmakt, så lär det i alla fall svaret utfalla så, att vi vilja icke uppehålla uni-
onen med vapenmakt: vi vilja alltså gå med på dess upplösning, om det sker på sådana
villkor, som för Sverige icke äro förnedrande eller i övrigt omöjliga. 

1Clasons streckning.
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Varför då så farligt uttala det ordet på förhand, att vi kunna vara med om unionens
upplösning, och så mycket mer, som vi fordra av stortinget att stortinget skall i så motto
gå från sittredan fattade beslut, att stortinget skall göra hemställan till Sverige om under-
handlingar om unionens upplösning och riksaktens upphävande. 

Det kan nog vara så, att det är hårt för norska stortinget att därmed underkänna det
beslut, som de hittills ha fattat, vilket de naturligtvis få göra, när de skall göra hemställan
till Sverige om förhandlingar, som icke har avsetts att förhandlingarna skulle avse blott
och bart avveckling av unionen, som redan vore upplöst. 

När vi uppställa detta villkor, tycker jag vi kunna på förhand mildra det villkoret
något så att det vi ge tillkänna att under vissa förutsättningar vara med om unionens
upplösning. Därför tycker jag bäst om Palmstiernas förslag. 

Z e t t e r s t r a n d : I mitt förslag står om unionens upplösning: är med att det utbytes:
det är riktigare ….

I motiveringen skall emellertid stå något mera om saken. Norge får underkasta sig
göra framställning till Sveriges riksdag om upphävande av unionen, vilket aldrig från
början tänkt sig. 

Men vi vilja icke tvinga dem att göra en sådan framställning som skall leda ut i det
blå, utan att när de göra den, de veta, hurudana alla villkoren äro. De behöva icke göra
framställning förrän allt är klart. De skulle sätta sig i mycket obehaglig ställning, som de
svårligen skulle kunna försvara, om de på förhand skulle göra en sådan framställning. 

Det är så ofantlig likhet mellan mitt och Palmstiernas: det ena är motiveringen, det
andra klämmen. Skillnaden är blott, att fått göra klarhet, att vi icke lova mera, förrän
villkoren är överenskomna. Men sedan ha vi förbundit oss giva bifall till deras framställ-
ning. 

Vidare skulle med tydliga ordalag utsättas att initiativ skall tagas från Norges sida,
men ådagalagt att de måste taga detta, ty de taga icke något sådant, om de icke vilja full-
följa saken hela vägen igenom. 

De måste genast ge tillkänna, om de vilja gå in på denna väg; vilja de icke göra det,
är det som intet passerat.

C a v a l l i : Då Billing i någon mån omformulerat sitt förslag, torde av formella skäl,
att jag nu yttrar mig om omformuleringen. Jag vill under angivna förutsättning, att jag
framdeles äger handlingsfrihet, hemställa om bifall till det sist framlagda förslaget. 

Z e t t e r s t r a n d : Med antagande eller icke antagande av mitt förslag bör man icke 
fastslå en annan fråga, d.v.s. beträffande regeringens ställning till detta. Det är öppen 
fråga, vem som skall utse delegerade, alltså: den kommer i ett senare skede. 
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W a l l d é n : Känner mig mest tilltalad av Palmstiernas förslag. Vi kunna icke erkänna,
att unionen är upplöst rättsligt: det tillfredsställer denna min fordran. På samma gång
undanrödjer det alla betänkligheter, som gjorts mot förslaget om nytt storting, vilket jag
helst sett. Vidare borde det kunna åstadkommas enighet här i utskottet. 

D a n i e l  P e r s s o n : I Zetterstrands förslag finnes icke talat om riksaktens upphä-
vande. Zetterstrand har icke emot att återkomma: det kan sättas in. Det är en förtjänst
hos Zetterstrand, att man först får se villkoren. Billing lovar, att vara tillmötesgående. 

L i n d b l a d : Jag finner en fördel i Billingska förslaget, att norrmännen kan [oläsligt
ord] uttrycken i Palmstiernas, att så snart några villkor [tre oläsliga ord, mellersta ordet
sannolikt prepositionen ”av”] … vilka villkor?

Jo, det är gränsfästningarna; känner icke något annat villkor, som är beroende på att
Norge blir främmande makt. Men alla dessa förhandlingspunkter, där vi begära tillmö-
tesgående, där krävs icke tillmötesgående från Norge, utan där riksdagen giver tillkänna
att nu enighet om dessa villkor (detta enda villkor, som föranledas av, att Norge blir
främmande makt), då är riksdagen beredd godkänna unionens upplösning. Men i Bil-
lings fordrar man tillmötesgående, icke blott i [tre oläsliga ord] i punkterna. Sedan man
sett detta tillmötesgående…

P a l m s t i e r n a : Det är icke bara det ena villkoret, utan lapparna också. Beror på att
det blir främmande makt. Uttrycken kan ändras. 

Zetterstrand betonade, att skillnaden var att norrmännen först skulle se villkoren,
innan de gjorde en sådan hemställan; här står i ordningen men står i motiven för
framställningen, att icke göra de sådan framställning förrän de äro klara med villkoren. 

O r d f ö r a n d e n : Är med om Billings andra förslag …
Tre förslag: 3) Billing, 1) Palmstierna, 2) Zetterstrand.
Daniel Persson: Ville ha medgivande om riksaktens upphävande och unionens upp-
lösning. 
Zetterstrand: anslöt sig till Daniel Persson.

Zetterstrand: Palmstierna:
Ja: 12 Nej: 11

Huvudvoteringen:
Billing:  Ja. = 14 st
Zetterstrand: Nej = 9 st
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[14 juli, eftermiddag]

V i c e : Kanske sammanträde i morgon kväll. 

L i n d b l a d : meddelar sig redan nu till kamrater i huvudpunkterna, för att meddelar
deras tankar, men icke till pressens kännedom. 

V i c e : Jag sätter icke tillit till sådana förbehåll. Tror icke lycklig tid för lossande av
tungbandet: dagen efter får man se det i pressen. 

I debatten var det så, att Daniel Persson + Zetterstrand voro mot diskussion på parti-
möten – blott kaffetanter – ; de äro rädda för personer bortom.

P e t t e r s s o n ,  A l f r e d : tror, att sämsta sättet är att meddela det i trängre kretsar,
man och man emellan. Det blir missnöje; det dunstar lättare ut. Icke man och man
emellan, icke partisammanträden, utan kammaren med hemliga sammanträden.

Z e t t e r s t r a n d : I detta frågans läge är olämpligt att hela kammaren får reda på det.
Men det kan gå med förtroenderåd och förstärkningsmän. 

W a c h t m e i s t e r : Frågan är något för tidigt väckt. 100 mill. lån är icke gouterat,
icke 200 heller. 

B o n d e : Det har förvånat mig över att man skulle släppa tystnadens slöjor efter dessa
provisoriska beslut. De bleve därigenom icke provisoriska. Det bleve kinkigt för ut-
skottet att taga tillbaka dessa provisoriska beslut, om man släppt ut saken för allmänhe-
ten. 

Men vill rådgöra med sina kamrater i partierna, vare sig med eller utan förstärknings-
män. 

Kommer något ut, icke så farligt. 

V i c e : Friherre Bondes resonemang leder till att man icke får yppa något, förrän efter
definitiva besluten. Man och man emellan och förstärkningsmän är ganska vanskligt.
Vilka skall man tillkalla? Det finns förstärkningsmän, som man icke kan hålla mun på. 

Icke längre än till partiernas förtroenderåd i första taget. 

B i l l i n g : Minst av allt förstärkningsmän. Det skulle ju bara komma liberala samlings-
partiet till förmån, som ha förstärkningsmän. Horribelt humör.

L i n d b l a d : Många vill veta något. Synnerligen önskvärt från 2:dra kammaren att få
något meddelande. Ordföranden går till telegrambyrån och får tidningarna att hålla käft. 
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H a n s  A n d e r s s o n : Till i morgon kväll borde vi kunna meddela en del. Med att
prata med en del, icke med alla. Vill helst ha det kammarvis, då få de alla veta på samma
sätt: annars kan de få litet olika. 

Förtroenderåd hålla icke mun mer än andra. Kommer något ut, är det icke offent-
ligt. Till dess ingenting. 

V i c e : Skulle meddelandet ske först inför kamrarna, får det väl icke ske tidigare, än att
man då är beredd på att vad som avhandlas, får man tänka sig vara spritt dagen efter. Vi
ha ju redaktörer i 2:dra kammaren. 

H j ä r n e : Instämmer med Hans Andersson och Billing. Vi äro förstärkningsmän alle-
samman, skulle jag blott få tala om motivationen [?]. 

H a n s  A n d e r s s o n : Vi kunde väl anslå i dag; ramen kunde bli klar först i mor-
gon. 

P a l m s t i e r n a : Tror sammanträde nödvändigt; många vill ha för sin åsikt stöd i vad
kamrarna nödvändigt läst. Man kan anslå till i morgon afton. 

1) Beslut: I morgon skall få meddelas.
2) Till vilka: a) förtroende och förstärkningsmän.
b) person, som man har förtroende för; 
c) partierna eller kamrarna efter beslut av kamrarnas medlemmar i utskottet

c) beslöts: vilketdera inom c) beror på vardera kamrarnas medlemmar inom utskottet. 
a) och b) avslogos. 

Något som helst meddelande får icke ske före sammanträdet i morgon. Vid öppnandet
av ifrågakommande sammanträde på det allra bestämdaste och allvarligaste framhålles
vikten av att vad som förhandlas, icke må komma ut till pressen (åberopar sekretessen i
utskottet; åberopar Norge) eller till allmänhetens kännedom; meddelade att ändamålet
med meddelande endast är bereda tillfälle för utskottsledamöterna att få utbyta mening-
ar i de förhandlingsfrågorna. 

L i n d b l a d : yrkande om svenska telegrambyrån. Vill herrarna biträda det, skall jag
göra det.

S t a a f f : Jag tror, att brev till publicitetsklubbens styrelse skulle ha större verkan än
brev till telegrambyrån. 

Ajournering på ¼. 3.20. 

S.k. Billingska förslaget (fortsättning) 
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: 
Formulering av punkten om transitotrafik etc. (Billings och Afzelius formulering). 

P e t t e r s s o n : vad menas med oskäligt betungande? 

B i l l i n g : det som icke är skäligt. 

P e t t e r s s o n : Är det 50 öre tull eller 1 krona tull?

B i l l i n g : Beror …

”Sådana spörsmål”. Godkänt. 
”Naturligtvis måste” etc. Godkänt. 
”Att med Norge ingå vare sig” etc. 

B o n d e : Jag undrar om det är skäl så kategoriskt yttra sig, att icke skiljedomstraktat
skall ingås. Det är motsättning mellan detta och neutrala zonen. Skulle man icke kunna
uttrycka något mildare: ”Icke lämpligt nu redan ingå”; frågan kan tagas i övervägande
sedan unionen blivit avvecklad. Det låter, som om utskott skulle i allmänhet vara emot
sådana traktater. 

S t a a f f : Instämmer med Bonde: man bör icke alls ställa sig avvisande till frågan om
skiljedomstraktat: jag anser givet att bör upprättas. Något skäl till avstyrkande är icke
heller anfört. I proposition framhålles ju saken med mycken rätt. Det synes vara ännu
betänkligare, det sammanhang som kommer för Norge framträda mellan denna punkt
och punkten om neutrala zonen. För Norge ställer sig saken så, att dessa fästningar äro
huvudsakligen försvarsverk, icke anfallsverk. De skulle kunna bli indirekt stöd för anfall. 
Men för Norge kommer det framstå så: nu bli vi främmande land: svenskarna vilja icke 
ha fredligt avtal; men våra försvarsverk skulle vi riva. Alltså: de komma angripa oss om 
några år: och norrmännen tro ju själva, att svenskarna om några år skola vara dem starkare
därför hade tagit saken nu.

Vill tillstyrka att utskottet uttalar sig sympatiskt för skiljedomstraktat. 

H j ä r n e : Har betänkligheter mot formuleringen. Anser icke lämpligt att vi ingå i för-
handlingar med Norge av eget initiativ för en sådan sak. Men tror, att kanske våra för-
handlingar skulle gynnas av, att vi icke ställde oss avvisande från början. 

”Vi kan ha nytta, om de komma fram med saken.[”]
”Att föreslå Norge.[”] – 

B l o m b e r g : ”Att i samband med eventuell unionsupplösning” ingå ett mera allmänt
skiljedomsavtal finner utskottet icke tillrådligt. Men frågan icke nödvändigt behöva
upptagas.
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B o n d e : ”Även på nu gällande bestämmelser skulle önskvärt att med Norge liksom
med andra främmande makter ingå skiljedom, torde dock icke vara av nöd att i sam-
manhang med unionsupplösningen därom överenskomma.” Denna fråga ej från Sveri-
ges sida böra upptagas i sammanhang med unionsupplösningen. Eftersom vi ingå med
alla andra, borde vi även vara villiga ifråga om Norge. 

B l o m b e r g : Jag vill icke på rak arm ge utlåtande om önskvärdheten av allmänt skil-
jedomsavtal med Norge. – ”varmed lämnas åt framtiden träffa bestämmelser med avse-
ende på särskilda uppgörelser, om och när de skola med skiljedomsavtal förbindas”. 

Den senare punkten får icke gälla särskilda frågor; ”för särskilda fall” vill jag ha istäl-
let. 

P a l m s t i e r n a : Jag godkänner saken i princip. ”vare sig”–”eller” ... den så förfärligt
förkastande ... tillråda än tillstyrka. 

Att i sammanhang med frågan om unionens upplösning ingå med Norge i allmän …
kan utskottet icke tillstyrka. ”Utesluten möjlighet” är kanske också något snävt. Varefter
torde frågan om framtida skiljedomsavtal som med övriga främmande makter …

B i l l i n g : ”Frågan huruvida med Norge bör ingås skiljedomsavtal i en eller annan
form torde böra bli föremål för framtida övervägande”. Eller ”Frågan huruvida med
Norge bör ingås skiljedomsavtal i en eller annan form torde icke behöva bli föremål för
bedömande i sammanhang med unionens upplösning.”

H j ä r n e : Jag ställer mig icke så avvisande mot att den upptages ”i sammanhang” med
unionsupplösningen: Vill icke ha in något som utesluter detta. Kan vara med Palmstier-
nas och Billings, vilken som helst.

S t a a f f : Ett nytt yrkande för långt.

Z e t t e r s t r a n d : Till i morgon kan ett par formulera.

B i l l i n g : Vill icke uttala om önskvärdheten eller icke önskvärdheten. 

B o n d e : Lika önskvärt med Norge som andra makter.

S ä v e : Tillfället icke lämpligt nu uppgöra saken.

”Något medgivande åt regeringen”

S t a a f f : Med denna punkt är jag för min del ofantligt missbelåten. Först och främst
skulle jag vilja veta, vad klämmen av detta utlåtande är avsedd att bli?

B i l l i n g : Mitt sista propå slutas med avslag å K. propositionen. Motiveringen som
den föreligger – bortsett från denna sats – kan löpa ut både i avslag och ett yrkande med
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anledning av: kan icke löpa ut i bifall helt enkelt. Det viktiga i denna sats första del är
träffa ”villkorlig uppgörelse”. Man kan icke ge fullmakt till ”villkorlig uppgörelse”.
Icke uppgörelse kan man ge åt en regering, vilken det vara må, även om villkorlig är
med. Ty det betyder icke blott att man förhandlat och kommit till resultat, utan det be-
tyder också, att regeringen för sin del godkänt det. Det enda, som skulle stå kvar skulle
vara riksdagens bifall. 

S t a a f f : I den frågan om, att man omöjligen kan godkänna ”villkorlig uppgörelse”,
vill jag säga, att jag tycker uttryckssättet vara stötande; saken blir ju detsamma. Mening-
en är ju att regeringen skall söka uppnå enighet med norska stortinget. 

Medgav, att om man tog bort meningen, kunde det utmynna i antingen modifierat
bifall eller avslag på K.M:ts proposition. Nu syntes det, som om denna mening icke är
fullt uppriktig från riksdagens sida. Ty när det säges i slutet ”att ingå i förhandling etc
etc” är väl så, att detta är förklaring, som utskottet skulle tillråda riksdagen avgiva på
grund av vad utskottet självt här har sagt. 

Men utskottet skulle säkerligen icke vilja stå för, att K. Maj:t skulle beträffande uni-
onsupplösningen ha rätt ingå förhandlingar utan riksdagens hörande. Då så är, förefaller
mig, som om man endast kan säga, att man ingår i en sådan tankegång egentligen för att
komma ifrån ett modifierat bifall till K. Maj:ts proposition, ty tar man bort den tanke-
gången är givet så, att den enda logiska slutföljden av vad som här sagts, är att riksdagen
går på att med vissa förbehåll utrustad sätta in på vad K. Maj:t föreslagit. Så vida räckte,
att med uteslutande av denna mening upptaga den tanke, som ligger i början, nämligen
att man icke bör använda uttrycket ”villkorlig uppgörelse”, men att fråga och starkare
tala om att K.M. icke utan vidare kan ingå på förhandlingar. 

Alltså ställa sina utlåtande på den bogen, att det är just den tillåtelsen att ingå på för-
handlingar, som utskottets kläm skall gå ut på, ehuru den blir i viss mån modifierad mot
den fullmakt in blanko som K.M. begärt. Föreslår att detta stycke stryks, att endast
behålles den tanke som ligger i början att ”villkorlig uppgörelse” icke är det bästa, men
även den formuleras om, så att icke blir såsom nekande till villkorlig uppgörelse, utan i
lenare form. ”Sedan enighet uppnåtts med förhandlingar.”

D a n i e l  P e r s s o n : Det är något vilseledande: vi vilja icke vara med om medgi-
vanden åt regeringen. Det ser ut, som man tänkt sig här att regeringen skulle verkställa
uppgörelsen. Jag har läst propositionen, att det skulle uppdragas åt delegerade. 

Önskar, att Billing och Staaff finge redigera om den punkten.

B l o m b e r g : Jag har den uppfattningen av punkten, att den bör stå sist i vår fram-
ställning. ”Om riksdagen gillar vad utskottet uttalat, lär K.M:t icke behöva något vidare
bemyndigande av riksdagen, för att K.M:t måtte kunna ingå i förhandlingar med Nor-
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ge, som, därifrån etc etc etc etc … föranleda”. Sedan skulle då klämmen komma: ”med
hänvisning till vad riksdagen uttalat”. 

C a v a l l i : Jag kan icke tycka annat än Billings och Staaffs åsikter gå stick i stäv mot
varandra. 

Jag vill icke lämna regeringen denna fullmakt. Om jag vill lämna en regering i all-
mänhet en sådan fullmakt, är det samma fråga. Det hjälps icke: jag vill icke lämna åt
regeringen uppdrag att utse dessa emissarier. 

Staaffs avfattning vill förtroendevotum åt regeringen. Det kunna vi icke vara med
om. 

Jag håller på att klämmen skall bli: ”med avslag åt K.M:ts proposition”. 

V i c e : När regeringen gjort framställning om att få riksdagens bemyndigande, så om
riksdagens uttalande så obestämt, att regeringen icke vet vad riksdagen har menat, anser
regeringen sig icke kunna föra underhandlingar. Vem skall föra dem, om icke regering-
en skall föra dem. Jo, säger man, det skall föras genom delegerade. Ja, det har K.M:t
förutsatt i sin proposition. 

Skall riksdagen utse dem? Då tycker jag vi komma in i frihetstiden ett stycke. 
Jag vet icke, huru jag vill ha det. Men jag kan icke gå in på det resonemang, som hit-

tills blivit fört. På något sätt tror jag vi måste låta regeringen få föra förhandlingarna. –
Tror i klämmen mildast: ”i anledning av K.M:ts proposition”. 

C a r l  P e r s s o n : Förekommen av v.ordf.: glad åt anmärkningen mot denna punkt,
som jag igår yttrade mig mot. Icke förtroende för denna regering. sade Cavalli. Jag vill 

man känner, än åt sådana, som man icke vet, vilka det blir. Det är jag mycket mera 
betänksam mot. 
D a n i e l  P e r s s o n1: Jag vill icke vi skola säga regeringen absolut, utan såsom an-
tytts i K.M:ts prop., närmast relativt, regeringens medlemmar och andra med. 

Z e t t e r s t r a n d : Ungefär till Krusenstjerna … förslaget. ”Ingå i förhandlingar … ”
I övrigt i allo instämmer med vice ordf. 

H j ä r n e : Skulle icke ha emot Zetterstrands formulering. Ville ha Norge i stället för
norska stortinget. 

P a l m s t i e r n a : Det brukar skrivas K.M. i allmänhet. Här står medgivande ”åt re-
geringen” i Billings förslag: det brukar man väl icke skriva. 

B i l l i n g : Detta är en ömtålig punkt. Förslag till kläm. ”Utskottet hemställer att riks-
dagen, under uttalande av att den Kungl. prop. icke kan bifallas, sådan som den blivit

1Det står ”relativt” i marginalen till detta stycke.

icke taga regeringen i försvar för dess handlingar. Lättare att ge förtroende åt folk, vilka 
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riksdagen förelagd, må förklara att den för sin del vill medgiva, att förhandlingar av här
ovan angiven art må ingås”. Det är formellt och realt sett en korrekt kläm till motive-
ringen. Motivering och framställning är kritik av K.M. prop., men å andra sidan en
vandring i riktning, som Kungl. prop. + P.M. har anvisat.

Det stycke, som vi här läst, får då förändras. Då skulle sista stycket i motiveringen bli
någon formulering: ”att träffa en villkorlig uppgörelse kan man icke tillstyrka, men går
an att ingå uti förhandlingar om unionens upplösning det är någonting som riksdagen
icke vill motsätta sig”, eller något dylikt. 

Z e t t e r s t r a n d : Jag förutsätter att man utvecklar, varför man icke vill att regering-
en går in på att träffa villkorlig uppgörelse: Det anser jag böra avfärdas i motiveringen.
Sedan detta skett, tycker jag icke man bör behandla detta ärende annorlunda än andra
ärenden, och sålunda, då man kommit till klämmen och den i stort sett utmynnar i bi-
fall till Kungl. prop. … det vidhåller jag, att den gör …: är icke då det vanligaste riks-
dagsbruket, att man säger, ”med anledning av”, jag anser att det mest lojala är att man
icke behandlar Kungl. M:t på annat eller sämre sätt, än man behandlar K.M:t och en-
skilda motionärer i andra fall. 

Här är mycket större anledning att handla lojalt än kan vara i andra frågor. Vore fråga
om inre angelägenhet, skulle icke göra något. 

Här står vi inför Norges, inför Europas ögon; vi måste i detta fall vara eniga: det skall
vara enighet så länge sådant låter sig göra mellan olika statsmakter; vi få icke för landet,
för Norge, för utlandet visa större skiljaktighet än vad som oundgängligen kräves. 

Å k e r h i e l m : Delar sista talarens uppfattning, att man bör besvara Kungl. M:ts prop.
på lojalt sätt. Men jag kan icke förstå annat än att Kungl. M:ts prop. innefattar två saker.
a) Dels få ingå i förhandling om, dels träffa villkorligt uppgörelse. Riksdagen är av åsikt,
att Kungl. M:t skall få träffa  villkorlig uppgörelse. Men riksdagen vill förutsätta att K.M. 
ingår i förhandlingar, överensstämmer icke med riksdagsbruk, att man säger såsom Billing
gjorde: ”i det skick den föreligger”. Jag tror att det är vad i dylika fall alltid brukas. 

H a n s  A n d e r s s o n : Skulle man icke kunna säga i stället: ”kan bifalla den Kungl.
propositionen i dess helhet”. 

P e t t e r s s o n ,  A l f r e d : När man ställer de beslut, som man nu fattar tillsamman
med vad K.M:t föreslagit, så kan jag icke se annat än att just det viktigaste, själva det
som man anser ligger någon kärna uti, det är någonting annat, helt och hållet än det
K.M:t har föreslagit. Utskottets beslut går i viktigaste punkterna i annan riktning än
K.M:ts gått uti. Jag skall hänvisa blott till frågan om såsom villkor uppställa
”neutrala zonen”. 
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I P.M. ville regeringen ju icke ha det som villkor. Jag kan icke se att man kan komma
längre än vad Billing föreslagit. Jag kan icke komma mycket längre än vad däri har sagts.
Man kommer i strid med sig själv annars. 

C a v a l l i : Glad att jag icke har mycket medhåll. Varför icke ”bifall”? ”Villkorlig
uppgörelse” vill vi ju. I regeringens P.M. knappast någon punkt upptagen. Vad står
kvar av K.M:ts prop.? Knappast något. Jag vidhåller mitt yrkande, jag skall försöka
kämpa för det. 

L i n d b l a d : Jag lämnar därhän, huruvida utskottet och riksdagen skall [ge] misstroen-
devotum eller förtroendevotum. Men jag tror, att man kan säga, att när man tog mot
K.M:ts proposition, var allmän skillnad mellan sättet, ordalagen och uppställningen. 

Hyllar man formen, som Billing framställt, är det en mycket mild form för ordnande
än ordalag. Det tror jag man kan ena sig om, att riksdagen är beredd, att riksdagen
skulle åtminstone i ordställning valt andra former för ordställningen (sic).

Jag tror det är den mildaste form för ogillande riksdagen kan ge. 

S t a a f f : Ha vi icke kommit in på rena formuleringsnyansernas område. ”I sin hel-
het”: ”såsom den är förelagd”: ”med anledning av propositionen”. Huvudsaken tycks
vara det, att alla förslag icke skall ha med avslag på K.M:ts proposition: att utskottets be-
slut skall gå ut på modifierat bifall till K.M:ts proposition. 

Skulle icke blott detta kunna i dag fastställas medelst votum, men icke kunna fundera
på, jämka ihop, nyanserna sedan?

Å k e r h i e l m : ”I sin helhet”: det brukar man använda, när man gör någon liten mo-
difikation: bifall i huvudsak. Så betraktar jag icke saken. Billings förslag anser jag myck-
et milt sätt, att uttrycka sig. Går helst med Cavalli: det är, vad utskottets uttalande
innehåller. 

S t a a f f : Jag kan icke gå in på Åkerhielms uppfattning, ty min tro är, att såsom saken
föreligger, att utskottet i huvudsak kommer tillstyrka bifall till propositionen. Proposi-
tionens mål en metod för att komma till ett resultat med avseende på upplösningen.
Det går man här in på. Man går in på att tänka sig
a) upplösa unionen,
b) icke använda vapenmakt, 
c) förhandlingar såsom förutsättning för upplösning.

Nu sätter man in en del villkor, som regeringen icke satt dit. Huru har man fått dem?
Jo, till största delen genom K.M:ts P.M. och utskottet har godkänt detta K.M:ts tillvä-
gagående genom att fatta uttryckligt beslut om att behålla ingressen även beträffande
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denna P.M. överensstämmande: det har sagts, att det var riktigt icke sätta in dessa punk-
ter i propositionen.

Sedan finns punkter, uti vilka utskottet har haft olika åsikt om K.M:t, men jag kan
icke skilja på huvudsak och bisak, om icke i huvudsak utskottet gå på K.M:ts väg. 

Å k e r h i e l m : Vill man betrakta K.M:ts prop. och P.M. såsom sammanhängande
helt, måste man taga P.M. i skick, som den kommit genom tillägg, som regeringen
gjort till P.M. och då torde vi erinra oss regeringen ha sagt att heller icke zonen bör fö-
rekomma såsom villkor. 

Något stycke av neutrala zonen bör enligt regeringen icke förekomma. 
Riksdagens beslut går mot vad K.M:t i huvudsak – …

A n d e r s s o n : Neutrala zonen: Sade regeringen icke: ”den är icke av betydelse att
nödvändigt bör uppställas såsom villkor” – Vi bör icke göra det. 

V i c e : Det kan icke förnekas, att det varit önskvärt, att man kunde lätta en för situa-
tionen åtminstone svag regering. Den har tagit tillbaka. Men det är ju mänskligt att
begå felsteg. Man får icke räkna hårdare med dem än med andra; bör icke räkna för
hårt. – Går man in på att underhandla om upplösning av unionen, något som K.M:t fö-
reslagit, är det väl huvudsaken. Villkoren bli väl ändå bisaker, emedan vore icke själva
upplösningsfrågan huvudsak, skulle man naturligtvis antaga ståndpunkterna, som Åker-
hielm gjort. Kan vara med om ge regeringen uppdrag att underhandla om upplösning-
en; jag tycker det är huvudfrågan: det andra bisaker. Därför tycker jag Hans Anderssons
tillägg passar bra. 

B i l l i n g : Vill hemställa till herrarna om icke den formuleringen verkligen är både
sannfärdig i förhållande till vårt betänkande och om den icke är det allra hyggligaste ut-
tryck för den stämning, som varit och är angående den Kungl. propositionen, sådan
som den föreligger. 

Det är ju odiskutabelt, att vi icke bifalla den ”sådan som den är oss förelagd”. Något
annat följer icke. Är någon anmärkning, är den given i så mild form som möjligt. Icke
skulle märka den, som icke kände till, att kunde ligga en liten, liten beskedlig hund
begraven under det. Är icke denna form ägnad till att åstadkomma en kompromiss här
hos oss. 

P a l m s t i e r n a : Det är ganska betydlig skillnad mellan K.M:ts prop. och utskottets
förslag. Vi vilja icke vara med om villkorlig uppgörelse. Sedan hänga på villkor: reger-
ingen framlagt första villkoret: vi ha tagit 1, vi ha tagit det andra, som regeringen icke
framlagt. Utskottet tillagt ett mycket viktigt villkor, nämligen om ny begäran, då är väl
bra viktig skillnad: jag tycker Billings förslag ganska milt: instämmer. – 
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B o n d e : K.M:ts punkt ansåg jag skulle komma övervägande vid förhandling. Att K.
framlade dem som villkor, vill jag icke [oläsligt ord] mig. Att vi tagit ut två; alltså vissa
villkor, eller förhandlingsämnen, tror avvecklingsfråga. Vidare sagt, att pågår utredning
angående zonen: Sedan:…

Vi ha hört samtliga viktiga, andra mindre viktiga. Utskottet ”som ej anser K.M. pro-
position oförändrad kunna bifallas” får med anledning därav hemställa. 

R e t t i g : Frågan av stor betydelse: man kan överlägga litet om denna. Jag instämmer
med Palmstierna: mycket, mycket stor skillnad; här kommer ju att initiativ skall komma
från andra håll. 

Hade varit annan fråga, hade ingen opponerat sig mot: ”avslag”. 
Inför Europa visa, att man icke har misstroende för regeringen. Hade regeringen

skött sig riktigt, skulle icke visa misstroende för den. Men vi anser, att regeringen icke
skött sig riktigt; när propositionen kom, var ensam Socialdemokraten och Norge nöjd
med den. Jag har aldrig sett en proposition framkomma, som väckt sådan förbittring. 

H j ä r n e : Ansluter mig till Billings förslag: icke stor skillnad i sak mellan detta och
Zetterstrands. Ty när där uteslutes såväl villkorlig uppgörelse som ”norska stortinget” är
däremot sagt att K.M:ts förslag i väsentliga ting icke kan bifallas. 

H a n s  A n d e r s s o n : Sluter sig till Billings förslag för att åstadkomma enighet. 

V i c e : Kommer icke enighet om klämmen, kan man på förhand säga, att under frå-
gans framtida behandling, så kommer det ena ändringsförslaget på det andra. Jag har an-
ledning särskilt därvidlag tänka på några särskilda personer inom riksdagen. För att
förebygga detta så synes mig, om vi var och en allvarligt övertänker, vilket som är det
bästa, vi får lov här försöka att sammanjämka oss. Det anser jag vara viktigast av allt. För
att jag icke må anses vare sig med uttalande eller tigande bidraga till att sådan enighet
icke skulle kunna uppnås, vill icke ställa mig hindrande i vägen för enighet om Billings
förslag. 

P e r s s o n : Billing har angivit varför han har begagnat terminologi: det är olika nyan-
ser av en och samma sak. Det är mig omöjligt begripa, vad dessa herrar nu åsyfta, att det
skulle stå med avslag å K.M:ts proposition. Om man avslår alltsamman, finnes icke
grund för utskottsarbete, då tycks det finnas motiv, som leda herrarna på sidan, vad som
är grundlagsenligt. 

Z e t t e r s t r a n d : [Å]terta mitt förslag: kan gå med på Billings. Ville önska, att her-
rarna i avseende på beslut förut fattade, ville gå medelväg taga Palmstierna-förslaget.
Vill, innan vi släppa ut frågan till publiken, måtte justeras. Om proposition på annat sätt
framställts, hade Palmstierna blivit bifallen. I detta fall stämmer med Billing. 
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Yrkande: 
1) Billing.
2) Cavalli; avslag
3) Staaff: idag fastslå att icke avslå, men att man vidare skulle formulera.

O r d f ö r a n d e n : Vad menar Zetterstrand?

Z e t t e r s t r a n d : Icke anmärkning mot ordföranden. Det kommer mycket an på
ordningen. Hade Palmstiernas förslag vunnit mot mitt, hade det vunnit i huvudvote-
ringen mot Billing. Antag att något annat upptagits till proposition i huvudvoteringen,
hade det resultatet sluppit framgå.

[Här börjar vol VI av Sam. Clasons stenografiska anteckningar]

[Cirka ett år och fem månader senare har Sam. Clason på denna punkt fogat in följan-
de:]

Tillägg här. Den 16/11 1906. Under ett besök i Stockholm hade jag ett längre samtal
med brukspatron Lundeberg, som meddelade att han kort förut vid riksbankens invig-
ning träffat på kungen och frågat honom, om det var sant, att kejsaren av Tyskland vid
detta möte sagt att man borde slå till med pansrad näve. ”Ja”, sade kungen. 

Detta hade också varit Hugo Hamiltons uppfattning från mötet mellan kejsaren och
kungen.

Lindman hade hört, enligt Lundeberg, den version, enligt vilken han sagt, att ”när ni
kommer tillbaka till Stockholm, müssen Sie mit den Stiefeln so klirren, dass” (etc…)
(det hörs i hela landet?)

Regeringen meddelade alltså icke utskottet vad som passerat. 

Vid samma samtal svarade Lundeberg på mina frågor. 
1) att vid första kammarens hemliga överläggningar i järnkontoret, där Palmstierna bör-
jat, icke den allmänna stämningen varit för att tvinga Norge tillbaka till unionen.
(Palmstierna hade visst redan då frågat, om svenska folket ville betala ½ mill:n om
dagen); 
2) att England icke skulle hindrat ett väpnat ingripande av Sverige.
3) att det hemliga utskottet på våren 1905 blott sysslade med underhandlingsfråga[n],
icke vidare.

[Slut på Clasons senare infogade tillägg].
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1905, 15/7 [lördag]

W a c h t m e i s t e r : [H]ade inhämtat [att] Kejsaren var ytterst vänligt sinnad mot
Kungen och Sverige. 

Att han kunde förstå, att svenska folket kunde känna sig kränkt över det brutala sätt,
varpå Norge satt i scen i konflikten, 

att han väl kunde förstå, att Sverige kunde fordra såsom en satisfaction att framställ-
ning från Norges sida skulle göras om Sveriges erkännande av det förhållande, vartill
Norge vill komma,

att Tyskland för sin del icke ville föregripa, såsom uttrycket föll sig, förhandlingarna
genom att erkänna Norge under den tid, som förhandlingsarbetet på ett lojalt sätt ägde
rum, men 

att Tyskland naturligen icke kunde svara för, vad andra makter kunde komma att
göra, och 

att ifråga om tiden icke någon tid kunde preciseras från Tysklands sida, men att det ju
vore önskligt, om avvecklingsarbetet skedde så fort som möjligt. 

Någon uppfattning av detaljer i övrigt hade icke framkommit, efter vad excellensen
meddelade och hade icke heller varit bragta på tal i vidare mån än vad som berördes
ifråga om förhandlingsmomentet.

Tyskland ville icke på något sätt inverka på besluten eller åtgärderna i denna fråga,
utan att detta måste bli en uppgörelse mellan de båda länderna, men han föreställde sig i
alla fall, att de fordringar, som från svensk sida framställdes, skulle bli av den art, som
antytts, att det måtte anses vara en satisfaction på samma gång som de icke ställdes alltför
höga. (Men vad han menade med det, hade icke framkommit). 

Ifråga om sekundogenituren hade han varit rätt sympatisk för den, då förhållandena
på det viset lättast kunde ordnas, men då han erfor att icke svenska kungen var för en
sådan, och den allmänna stämningen inom landet icke heller syntes vara hågad för den,
ville han för sin del icke ge vidare besked, än att i den saken skulle Tyskland icke
inblanda sig. 

Jag tror, detta är det huvudsakliga av vad jag inhämtat. Sympati för Sverige, respekte-
rande av Sveriges känsla att det blivit kränkt, respekterande av dess önskan att få någon
satisfaction. 

B i l l i n g : Sist i betänkandet för klämmen:
att lämna K.M. medgivande att träffa villkorlig uppgörelse för ordnande av de förhål-

landen i avseende å vilka vid en upplösning av unionen sådant ordnande må finnas
erforderligt, kan utskottet icke tillstyrka, men däremot synes riksdagen böra förklara att
den ej har något att invända mot att förhandlingar av här ovan antydd art ingås. 
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H j ä r n e : ”Inledas”.

B i l l i n g : Vi skall väl välja samma ord, som K.M. ”Inledas”, Sverige skulle inleda?

B l o m b e r g : Avstår från sitt gårdagsförslag. 

S t a a f f : Såsom motivering är det lakoniskt, säger blott att det icke kan tillstyrka; men
varför, det sägs icke. Är det av konstitutionella skäl? Man förstår ingen orsak till det. 

B i l l i n g : Kan bli närmare justering. Att angiva skälen, varför man icke vill giva med-
givandet; jag tror det vore fördel för betänkandet ju mindre man behövde skriva. Jag
tror icke möjligt få fram det genom så enkel fras. ”Av konstitutionella grunder” skulle
också fordra utredning. 

S t a a f f : Ja, men då har man stött sig på principskäl. Säger man bara, att man icke kan
tillstyrka, spekulerar folk på, vad för skäl till det. Det är väl möjligt att under detta nak-
na uttryckssätt skulle kunna ligga en sådan där liten hund begraven också. 

Jag tycker man bör ha klart i utskottet, var man vill ha sina hundar, och vilka hundar
man vill vara med om. Jag vill icke, att det kan synas att det är enhälligt misstroende från
utskottets sida. 

Z e t t e r s t r a n d : Riksdagen vill icke vara alltför mycket bunden, det borde komma
fram såsom motivet. 

H j ä r n e : Medgiva att K.M. må ingå i förhandlingar. 

Frågan ajourneras[.]

W a c h t m e i s t e r : Gamla skans[a]rna vid Kongsvinger skulle kunna falla under
denna zon. ”På senare tider uppförda befästningar icke få bibehållas eller nya sådana
uppföras.”

P a l m s t i e r n a : Södra delen av gränsen. 

S t a a f f : Då Wachtmeister säger, att vi menade Örje och Urskog och nya vid Kongs-
vinger, strider detta helt och hållet mot vad Billing själv förklarat, då han sade att någon
neutral zon kan ju sedan komma att dragas såsom överenskommelsen kommer att träf-
fas. Man kan där draga med en eller två eller flere. Från majoritetens sida föreslogs icke
att ovillkorligen alla dessa tre skulle raseras. 

B l o m b e r g : Men det innefattade även åt andra hållet möjlighet att vid förhandling-
ar kunna taga med Fredriksten för att icke binda för mycket. 

A n d e r s s o n  [ H a n s ]: Kongsvinger har jag icke på något vis kunna[t] vilja vara

[Gränsfästningar]
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Wachtmeisters revisionsförslag: 
Ja: de förevarande: = 3
Nej: Greve Wachtmeister: = 19

”Inom vilket under senare tider uppförda befästningar icke få bibehållas eller nya sådana
uppföras.”

Mom. 1–3 av Billingska förslaget.

S ä v e : [K]onventionen i Moss icke Kielfreden. Skall vi kasta bort allting i ett sådant
papper, som ger oss stark och säker ståndpunkt. Bara en så minnesrik [?] tilldragelse,
som Kielfreden är. 

C a r l  P e r s s o n : Tror icke det är sant första meningen i andra stycket. 

B i l l i n g : Jag har haft två motiv för detta stycke: huvudmotivet är kanske att få fram 
vad som står i slutet av stycket. Något ord i betänkandet borde talas om, som skulle 
innebära ett åtminstone underförstått försvar för att ej vill tillråda att man med vapenmakt 
håller upp unionen. Motivet för oss är icke, att vi äro rädda för norrmännen, utan att vi
icke anse att unionen har den betydelsen för Svenska folkets framtid, att man vill göra
det. 

Motivet för den för stycket är följande[.] Tre möjliga: 
a) förhandling om likställighet: är omtalat i första stycket. 
b) förslag att i godo upplösa unionen: den står i andra stycket.
c) revolutionens väg. Norge har valt sin väg.

Jag tycker detta stycke icke har så stor betydelse, att det bör föranleda ens diskussion.
Somliga tycker bra, andra icke bra[.] Skall det icke vara något, eller skall [det] vara nå-
got? Skall [det] icke vara något, så stryker vi stycket. 

V i c e : Helst för att vi stryka hela stycket: skall något komma i stället, då man sluppe
att höra [?] det. Godkänna stycket nu, det synes mig icke bör göras. 

Om än det icke är orätt, vad som är sagt i början, så är det en sanning med modifika-
tion. Det är först på allra sista tiden som något större antal av svenska riksdagsmännen
kommit till den uppfattningen, att det återstår sannolikt icke något annat än göra en
skilsmässa. Men det har icke varit så länge proklamerad sats, att det kommit till norska
folkets kännedom och troskap, att det verkligen ligger så till inom svenska riksdagen.

Om man säger att det var synnerligast i slutet av förra riksdagen, som den meningen
gjorde sig gällande på allvarligt sätt, tror jag man kommer sanningen närmast. 

D a n i e l  P e r s s o n : Instämde med Carl Persson. 
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Jag tror det skulle bli föremål för ”grundlig” omprövning, men icke för ”tillmötesgå-
ende”. Står stycket kvar, ursäktar det i hög grad det slut, vartill Norge kommit. 

P a l m s t i e r n a : Överensstämmer med Säve, att något borde nämnas om Kielfreden.
Statsrättsligt återfaller man till Kielfreden. 

”Tillmötesgående omprövning”: Jag tror icke riksdagen ställer sig tillmötesgående
mot detta. Jag anser har det stora värde, huru den än månde vara. 

Man ser vilka stora militära svårigheter det skulle vara om genom [?] upplösningen.
Tror någon övergång är nödig, att den står: tror icke man kan stryka alltihop: någon-

ting bör vara …

S t a a f f : Det förefaller nästan säga sig själv, att de flera ledamöter bestrida riktigheten
av det här gjorda antagandet, kan man icke [låta] det stå kvar, utan att stycket i ty fall
måste ändras. 

Jag önskar, att det icke måtte i dess helhet utgå. Det största fel jag tillägger Norge i
detta fall, det är att det icke gjort framställning till Svenska statsmakterna. Hade Norge
gjort en framställning och fått nej, hade icke saken fått den karaktär, som förut haft. 

Å k e r h i e l m : Den uppfattning jag har om unionen är sådan att stycket tilltalar mig
mycket litet. 

Icke heller början kan jag vara med: jag skulle mycket gärna se stycket omskrivet,
men mjukare avfattning. Har icke mot, att det strykes. Stryker man helt och hållet, får
man söka finna övergång från första till tredje. Skulle icke då det första stycket kunna
skrivas något fylligare. Han tog upp mitt förslag, med något tillägg.

L i n d b l a d : ”Allvarlig” omprövning. Jag trodde, att motion i 2:dra kammaren var
första steget till unionens upplösning. Jag tror Hans Andersson också uttalade några ord
om unionsupplösningen. 

B l o m b e r g : Tror grundtanken är fullkomligt riktig åtminstone för en stor del per-
soner. Icke anser jag vara nödvändigt uttala något dylikt, men bra om man kunde få
övergång. Norge har valt den rent ensidiga vägen. 

S ä v e : Från majoritetens synpunkt är skäl i att det står kvar, möjligen med någon mo-
difiering: ”Möttes av sympati hos många inom svenska riksdagen och där möttes det …

P a l m s t i e r n a : Norrmännen har ju lagt fram den tanken 5/4: norrmännen har
gjort en sorts framställning angående sådana förhandlingar, som skulle leda till unionens
upplösning, vilket svenska statsrådet avvisade, kronprinsen avvisade, svenska riksdagen
avvisade. 
532



X. Första urtima riksdagen 1905
H j ä r n e : Jag tror just det där yttrandet från norsk sida borde hindra oss uttrycka [oss]
så kategoriskt. Dumt att uttrycka sig om vad som skulle skett rörande förflutna. En hy-
potes skall man icke föra in. Frågan om Kielfreden rent akademisk historisk fråga bör
icke inblandas: icke nytta inför världen att åberopa sig därpå. 

Z e t t e r s t r a n d : Icke meningen att fastslå ordalagen i motiveringen. Kan icke dis-
kussionen få utgöra svar på frågan. Hemställer att diskussionen får utgöra ledning för
blivande motivering. 

O r d f ö r a n d e n : Det måste finnas någon grund given, om också själva uttrycken
kan bli något olika. 

Å k e r h i e l m : Tror olämpligt att tala om huru en framställning skulle bli mottagen
av Sverige. ”Ehuru det upprepades av svenska … valde Norge, utan att dessförinnan till
Sverige framställa förslag om unionens upplösning eller ens uttala en önskan i sådant
syfte, att gå revolutionens väg. – ” 

Kanske slutet av andra stycket stickas in. 

S t a a f f : [U]ppläste delvis motionen i andra kammaren. Där finnas ord, som uppen-
bart innehöllo, att man icke utgick från att unionen vore ett privat kontrakt, utan följde
vissa andra lagar, och att förutsättningen för dess bestånd är en frivillighet och överty-
gelse hos båda folken. Med en sådan åsikt borde det stått i god överensstämmelse, att
om enhälligt storting kommit till och förklarat, att unionen numera strede helt och hål-
let mot norska folkets uppfattning om dess lycka och trevnad, att i sådant fall tillmötes-
gående man tagit en sådan framställning i omprövning. 

Jag tycker man bör icke hålla på den uppfattningen. Är icke ovillig för övergång
sådan som Åkerhielm. 

B i l l i n g : Föreslår i stället friherre Åkerhielms förslag. Sedan föreslår för särskilt om-
prövning att lägga till något som andra stycket. 

– ”en önskan i sådant syfte”
”Om ett säkert och fulltonigt uttryck hade framkommit, så hade det varit antagligt

att det mött tillmötesgående från Sveriges sida, och den övertygelsen allt mer stadgat sig
att etc. etc ...

[Åkerhielms förslag angående formulering av 3) första momentet]

S t a a f f : Har ett par anmärkningar att göra mot dessa rader. Att utesluta orden ”samt
med brytande av tro och loven”: det är en mera moralisk fördömelse. Det finns nog
norrmän som deltagit i saken, som ha lika god moral, som någon vid detta bord har. 

”Med brytande av riksakten” om man så vill. Häremot måste riksdagen inlägga sin
kraftigaste protest. Sista uttrycket förefaller mig litet för milt: men motiveras icke ett
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sådant superlativt uttryck av att man säger att norrmännen ”brutit tro och loven”. Det
är också moraliskt godkännande. 

B i l l i n g : Godkänner i alla avseenden anmärkningen mot de sista: jag tycker det är
riktigt. Jag kunde icke få ”nog kraftig” protest. ”Brytande av tro och loven”. Jag tycker
det är sant; det kan gärna stå där. 

Beslut:
a) ”Brytande av riksakten.”
b) ”Häremot måste riksdagen inlägga sin kraftigaste protest”. 

P a l m s t i e r n a : … 

S t a a f f : ”Men att här uttömmande angiva de synpunkter, som böra beaktas, finner
utskottet vara …”

B i l l i n g : avbröt honom med att säga att ”det behövs icke motiveras vidare: vi taga
det.”

B i l l i n g  o c h  S t a a f f : ”Frågan om huruvida Sverige med Norge bör ingå skilje-
domsavtal i en eller annan form, bör givetvis komma under övervägande. Dock synes
det utskottet ej nödvändigt att från Sveriges sida i samband med en eventuell unions-
upplösning upptaga denna fråga till behandling.”

B i l l i n g : Ohövligt mot regeringen, som herrarna därnere på vänster äro så ytterst
måna om idag. 

”Med avseende fäst på ärendets synnerliga vikt kan utskottet icke tillstyrka att medgi-
vande lämnas åt K.M. att träffa villkorlig uppgörelse men … upptagas”. 

Räfs motion om delegerade från riksdagen besvaras genom dess tidigare uttalande.

Frågan att icke avstå land: är den avgjord? 

Å k e r h i e l m : [Ä]r den avgjord?

V i c e : Frågan [om] avträda land tog jag upp såsom villkor. Sedan har icke tyckts vara
så stora sympatier för det. Det enda, som sagts emot det, var att det skulle vara inled-
ning till försvarsförbund, eller inledning till skyldighet att hjälpa. Under sådana förhål-
landen borde det icke stå i första rummet, hållas på såsom villkor; kanske icke heller
såsom underhandlingsämne. 

H j ä r n e : Vill icke yrka på att saken skall upptagas i den form vår hemställan skall få.
Men kan anses ligga innesluten i de synpunkter, som kan beaktas framdeles. 
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För min del skulle jag helst vilja att en sådan framställning kommer från norsk sida
under förhandlingarna. Det är en förmån för Norge i alla fall. Delar icke tron att det
skulle bli skyldighet att hjälpa till. 

Å k e r h i e l m : Kan icke dela uppfattningen att det skulle vara förmån för Norge; det
endast om vore plikt för oss att försvara. En sådan förbindelse för Norge att icke avstå
vore en förmån för Sverige. Det vore förmån att Sverige kan då ingripa, om det skulle
vilja, i detta rätta ögonblicket, i stället för att senare få tvingas till det. 

– Det skulle vara anledning till försvarsförbund mellan båda länderna: det anser jag
icke heller befogat. 

Jag skulle kunna vara benägen att upptaga det, men avstår, då icke andra tyckas hålla
på. 

H j ä r n e : Men vi ha inskränkt våra villkor till ett så litet antal, att om vi sätta in detta
såsom villkor, skulle det väcka ett för saken fördelaktigt uppseende i Norge, och försvå-
ra saken. 

Tror icke vore lyckligt att uppsätta det såsom det tredje villkoret. 

Baumgartens m.fl. motion[er] .

D a n i e l  P e r s s o n : [M]eningen var att vi skulle sätta kraft bakom vårt beslut. Be-
slut är icke fattade ännu. 

Jag tror att önskvärd enighet borde söka eftersträvas även här. 
Nu måste jag rösta mot dessa motioner, men sådana förhållanden skulle kunna fram-

komma under förhandlingarnas lopp, att jag skulle anse det vara nyttigt om man hade
denna summa till disposition. 

Jag skulle önska att utskottet nu för tillfället endast gjorde anmälan om, att detta
ärende framdeles skulle komma att tagas till behandling i utskottet. 

Enighet tror jag kunde vinnas på den vägen. Sedan får man vidtaga erforderliga
åtgärder; det beror dels på utskottets beslut dels [på] riksdagens beslut. Då hade norr-
männen tryck på sig: de veta icke vad vi beslutat. Draga vi nu fram den, och avstyrka
beloppen, då blir norrmännen sturska. 

V i c e : Om tvisten mellan de båda länderna vore slut, om den hade upphört i och med
detsamma som svenska riksdagen fattat sitt beslut, skulle Daniel Perssons tillvägagångs-
sätt vara att förorda. Men riksdagens beslut må bli det ena eller det andra, så är därmed
frågan icke avgjord, utan avgörandet beror på ömsesidig överenskommelse båda länder-
na emellan. Så länge står det hela öppet och oavgjort. Alltså bör man redan nu tänka sig
möjligheter som kan inträda; vissa eventualiteter för vilka man på förhand träffat förbe-
redelser. Därför vill jag icke uppskjuta avgörandet om frågan: Jag tycker vore i sin ord-
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ning utskottet fattade sitt provisoriska beslut. Icke någon fördel i att uppskjuta med det.
Sedan olika meningar, vad som skall kunna ligga i det.

… Jag anser att motionären har i så måtto rätt i sin tankegång, att vi kunna icke här
stå försvarslösa, för det gör man i fall man icke har penningar, om det blir fråga om
något allvarligt. Bra ha god arméorganisation, men man måste också ha penningar, lika
som norrmännen i sin ordning ha gjort. 

Så mycket mera som behövligt, om det är sant sista underrättelsen som kom från
Norge, att de där två båtarna, nu skulle ligga i Tönsberg, arrenderade av norska reger-
ingen. De äro så dyra, så de kunna icke köpas, men verkstaden får icke leverera till
Japan, därför att icke kunnat leverera före krigets utbrott till Japan och Ryssland. 

Villkoret för Norge att övertaga båtarna lär vara det, att om icke begagnas för krigs-
bruk, skulle de få återställa dem mot dryg hyra, men begagna de dem, skulle de få
betala. En ledande person i Norge skall ha sagt; att med de två båtarna skulle stridas mot
hela svenska flottan. En norrman har lämnat underrättelsen till en svensk man. 

Man kunde, hade jag tänkt, icke ställa sig på avslag, utan måste bifalla något, sedan
blir det fråga om, vad detta skulle vara. Skulle man icke kunna gå en medelväg, så att
man icke behövde fullt bifalla motionärernas hemställan. Det är överflödigt taga till så
mycket som 100 mill. kronor: man säger det gör icke så mycket vilket. Det gör bättre
intryck om man kan säga 100, eller man t.ex. säger blott 50. I realiteten spelar ingen roll
efter min mening. 

Modifikation: 
a) till 50 mill.; 
b) icke fri dispositionsrätt över beloppet, emedan om det skall bli använt för sitt ända-
mål, skall ju i alla fall riksdagen sammankallas. 

Är det nödigt använda det, har riksdagen icke något val: får de lova dem och sedan mer. 
– Jag har tidigare hört ett förslag, att man skulle omgärda det med de bestämmelser,

som röra stor kreativitet; men de bestämmelserna räcka icke: jag tycker man borde ha
lite mer säkerhet i alla fall än som ligga i de bestämmelserna. 

Riksdagen lämnar sitt medgivande till användning av medlen; riksdagen skall sam-
mankallas, om man vill använda dem; utom i tidigaste stadium av krigsförlopp kan dis-
position över medlen lämnas av riksdagen. 

Huru sedan man skulle bereda tillgång till dessa medel: jag är icke finansman, men
det sitter en sådan här. 

Jag har tänkt mig, av vad som hittills sagts, att man kunde, om man ville sätta belop-
pet till 50, gå tillväga på mera än ett sätt, och att man borde välja också tillvägagångssätt,
som bleve billigast. (kanske ½ såsom lån, ½ såsom kreditiv). Sättas icke vid kreditiv olika
villkor vid olika tillfällen? Låg provision och högre ränta och tvärtom. Om medlen icke
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användas, icke uttagas, kan man icke utfästa sig med högre ränta, men mindre provi-
sion?

P a l m s t i e r n a : Yrkar bifall till motionen om 100 mill. Pers[s]on i Tällberg ville ha
enighet [om] uppskov. Jag tror det skulle vara dålig enighet: det vore detsamma som
avslag. Det är så absolut nödvändigt att det är kraft bakom orden. Har man kommit
överens om villkoren, så måste man se till att de uppfyllas. Skulle vi säga, att detta är våra
villkor, men krig kan icke komma ifråga, där icke finnas, så svara de oss icke alls, låta sa-
ken gå, då blir de erkända. Eller svara de med avslag, vad ha vi då vunnit? Det är nöd-
vändigt, att Sverige visar, att det är vi, som skola vara bestämmande inom halvön, icke
uteslutande norrmän. Vi skall kunna genomdriva våra fordringar: Det billigaste och
minst blodiga sättet är att anvisa penningar och anvisa så att det räcker. Norge skall ha
krigsfond på 50: äro vi dubbelt så stora, så skulle vi ha dubbelt så stor krigsfond. Detta
räcker till mobilisering och 3 månaders krig: dessförinnan fred för länge sen. 

Det finns så många olika steg för kriget: färdighållningsordern, mobilisering … men
därför icke inmarsch. – Frågan om användningen av det. Skall vara något, kan ha rättig-
het och makt att kunna använda: tror det skulle vara ”lilla kreditivet”. Regeringen
springer inte bort med dem i onödan i vårt …

T a m m : Jag är olika grundtanken igen med herrarna. Jag kan icke finna, att sedan ut-
skottet och jag antar riksdagen också kommer att så att säga fastslå den principen, att vi
vill icke för brytningens skull ingå på krig, är jag övertygad om, att även om dessa vill-
kor, som jag för min del finner – han sade något annat förut – i alla fall, så framställda,
att man kan möta nej från Norge; och kommer icke nej framkalla ett event. krig. När
man slipper stora frågan, icke krig för det. Således icke krigslån.

Men det är en annan sak: det går oro genom svenska folket. Svenska folket känner sig
icke säkert, huru vi står även vid ny förolämpning, om sådan skulle komma från Norge.
Denna oro rör sig bland folket plus känslan av kränkt rättsuppfattning.

Mycket fattas i fullständig utrustning för att få försvaret verksamt. 
Så synes mig, då vi måste erkänna att vår försvarskraft utåt blivit minskad genom uni-

onsupplösningen, anser jag plikt att vi söka så fort som möjligt råda bot för dessa bris-
ter1 och ställa i ordning det som skall stå i ordning. 

Unionen gick på en dag: då kan vi icke stå kvar att säga att vi gå i vanlig ordning
fram. Vi få taga raskt grepp att bli redo vid eventuella förvecklingar. Gående från alla
föregående uttalanden anser jag det vore det rätta, att icke såsom krigshot, icke såsom
tom demonstration upptaga sådant lån: utan det skall tagas icke såsom krigslån, utan

1Det står tvister, skall väl vara brister?
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såsom försvarslån. Norges brott, Sveriges brott; vi skall giva Sverige den känslan, att
icke kan upprättas. 

Mot Norge: En varning; detta avgjort: vi vill icke det skall förnyas. Vill ni öppet leva
gott samliv med oss. Vill ni förena edra öden med våra, och att vi till det yttre stå eniga,
så ha vi kraft att bjuda: det kan vara värt att hava Sverige till vän. 

”Riksdagen … 

C a v a l l i : Frågan om lån. Första hälften kan skaffas med kredit: den bör kunna
mycket billigt anskaffas. Jag kan icke angiva någon siffra, ty det fluktuerar dag för dag.
Jag tror, jag kan angiva siffran såsom låg, jämför kreditvillkor i andra fall, ty det är att
räkna på, att det blir försvarslån, icke krigslån. 

Riksgäldskontoret har börjat använda en ny typ: utsläppa bons [står så här i långskrift;
bör vara bonds?], som skola betalas inom kort tid. Man kan därigenom i tider, som icke
lämpa sig för lån, eller då icke passar för små summor, få penningar. 

Jag föreställer mig, att en sådan lånetyp kunde vid detta tillfälle användas, men om
riksdagen beslutar och intill dess regeringen tar saken på kontoret, anser jag sannolikt,
att man till en början kan taga kredit. 

Kontorets ställning f.n. sådan, att kontoret nog utan svårighet kan genast disponera
relativt stort belopp, om regeringen skulle få föreläggande. Den första summan kan man
nog möta: men den första upplåningen måste ju sedan mötas. 

H e n r i c s o n : Då man beslutar att icke uppehålla unionen med vapenmakt, skulle
förefalla mig underligt, om man skulle vara frestad [ställa] vapenmakt bakom dessa förut
framställda villkor. Det har jag icke tänkt skulle komma ifråga; trodde därför icke sådant
här krigslån skulle vara behövligt. När man nu hör från ordföranden i kontoret, att till-
gängliga medel finnes, och man har dessa stora kreditiv, så lärer ju medel finnas i alla
fall, om de skulle behövas. Därför tror jag [inte]behövligt att man bestämmer så stort lån 
som 100. [M]en skulle i likhet med vice ha möjlighet, om det blir herrarnas beslut, 
kunna ställa såsom kredit ett belopp: det behövs icke 100, ty vi ha ju kreditiv och till-
gång till statskassan, som för tillfället kan användas. 

Det enda jag icke vill vara med [om] vore att ställa belopp av 50 mill., kredit av 50
mill., men den kan ställas i form av kreditiv: icke såsom försvarslån, då blir penningarna
mycket dyrare. Sådan att den icke är betalbar, icke hela beloppet betalbart á vista, då blir
avgiften mycket billigare, än om man skall draga det tvärt. 

Att upptaga krigslån anser jag överflödigt och obehövligt: man får icke fästa någon
tilltro till dessa tidningsnotiser. Jag befarar icke under något förhållande att norrmännen
skall överfalla oss: har icke förundrat mig över att de rustat, ställt flottan i ordning, ska-
pat befästningar och hade de icke detta gjort, hade de genast varit tillspillogivna, ty då
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hade vi icke dröjt. Då hade de varit tillspillogivna. Sättet tror jag mig icke kunna säga.
De ha givit en antydning. 

B l o m b e r g : Jag tror icke det är fråga om upptagande av krigslån eller icke, utan det
fråga om ställa penningar till K.M:ts disposition och överföras på riksgäldskontoret; först
om sådan anvisning äger rum, får man bemyndiga riksgäldskontoret anvisa nödiga me-
del. Finner man från svensk sida förhållandena vara sådana, att man från svensk sida bör
vara betänkt på att sätta regeringen i tillfälle att på ett tillräckligt kraftigt sätt värna om
Sveriges försvar, ty det gäller det för mig i första rummet. Det tror jag förhållandena
kräver; vi ha icke rättighet att återvända från vårt arbete, utan att ha givit från riksdagens
sida en … stöd för regeringen att kunna upprätthålla rikets försvar även under den tid,
då riksdagen icke är samlad. Man kan gå olika vägar: man beviljar disposition över 100
mill. i form av tillfällig förstärkning till kreditiven. 50 mill. till vardera. Då vore det reg-
ler och former, som regeringsformen själv anvisat. 

H j ä r n e : Jag är i allo med om det förslag som blivit framställt, och särskilt tilltalar mig
den form Blombergs intagit. Jag anser detta förslaget vara det egentligen viktigaste:
skulle vi förkasta eller inskränka det, då är allt annat blott spegelfäkteri. Jag tänker mig
mindre det, att vi behöva makt bakom för att genomdriva vårt, men norska övermodet
skulle växa om vi utan att ha makt bakom det framställde fordringar. Då skulle vi kunna
tvingas att få använda medel mot [sic!] försvar. 

V i c e : Skall vi bara sätta skräck, varför inte taga 200 mill. Men är det fråga om vi skola
kunna föra krig, då är frågan, om vi kunna göra det till [sic!, bör vara från?] första stund
med 50 mill. Jag har rådfört mig med personer angående disponibla tillgångar i banken
och kontoret. 

Det nya lånet är tillgängligt i framtiden: kontoret behöver icke medlen förrän fram
på nästa vår, och då blott en del. De 2 kreditiven äro ju deponerade i utlandet, alltså till-
gängliga strax. 

Dessa, såsom med det större lånet, blir 40 mill.: riksbanken kan nog försträcka med
25 mill. Lägg därtill till 50 mill., så kommer vi upp till betydligt över 100 mill. Vad
skulle vi mera behöva för att börja krig, om det skulle gå därhän. Tycker man icke 50
mill. är nog för herrar motionärers ändamål, så är det alldeles för litet: Vill man blott ha
att lysa med lånta fjädrar tycker jag man lika gärna kunde tagit till dubbla beloppet, så
hade den åsyftade verkan varit större. 

Å k e r h i e l m : Man förväxlar två saker: den ena vilka tillgångar kan stå till K.M:ts
disposition; det andra det sättet på vilket man skall skaffa penningar till detta anslag.
K.M. har 15 mill., icke mera, i den mån han enligt grundlagen kan lyfta dem. Han har
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lyftat 7 ½; sedan 7 ½ efter riksdagskallelse. De 25 mill., som kontoret lånat upp, stå icke
till hans disposition. 

Beviljar man anslag av 100, skulle han ha dels de två kreditiven, (15 mill.) + sedan
100. 

Då har riksdagskontoret [sic!, måste vara riksgäldskontoret?] 40 mill., men vad som
skulle anskaffas däröver vore 60 á 70.

Bedömer man den första frågan tror jag, att förutsatt att krig skulle inträffa, är för
litet för K.M:t [att] endast ha 15 mill., innan riksdagen är sammankallad. Har samma upp
fattning som Palmstierna, att om man anvisar dessa 100, är icke antagligt att någon av
dem behöver användas, åtminstone icke med anledning av uppkommande krig. Anvi-
sandet av belopp förekommer snarare krig än underlättar möjligheten. 

P a l m s t i e r n a : Förekommen av Åkerhielm; instämmer i vad han sade, dock en
gång – 

Riksbanken har 25 mill. Det finns väl icke någon här, som kan plundra riksbanken:
K.M.kan icke taga [oläsligt ord, skillnad?], utan att det är anvisat. 

Men jag vill komma till den siffra, som vice kom till, som jag tyckte var ganska
lovande siffra: 115. Jag har tagit alldeles givet, att det skulle anvisas i form av kredit.
Tamms sätt tror jag vore det dyraste av alla. Försvarslån skulle läggas upp: K.M. begära
av riksdagen, riksdagen anvisa. Då vore vi inne på lånevägen för ordin. anslag, en sak
som riksdagen [två oläsliga ord] avslå. Men detta skulle ju stå utanför. 

V i c e : Mig synes huvudsaken vara att man har penningar att tillgå, i fall att det så be-
hövs. Om jag har penningar i byxfickan eller västfickan, gör detsamma, blott jag kan
taga fram dem.

De utvägar jag påpekat finnas för oss. Vad återstår då mera, ifall icke meningen att
man bara skall slå slag i luften. En annan sak hade varit, om man skulle se till att om det
finns penningar, och icke sådana finnas tillgång till. Bevilja vi större belopp, vad gör det,
om vi skulle få skrapa ihop det från olika håll. 

Tamms förslag: nu känner jag icke igen honom[;] han har skenat åstad, så nog springa
vi åt olika håll.

”är det vidare allvarligt menat att det skulle användas hastigt och lustigt för sitt ända-
mål?”

T a m m : Ja, så snart som möjligt, så fort riksdagen hunnit fatta beslut. 

V i c e : [J]a, då har han kommit ifrån sin patriotism, ty då finge vi vända oss till utländs-
ka verkstäder. Är det allvar, så komma vi ifrån oss själva. 
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B o n d e : Uppfattat att meningen vore att med dessa motioner supplera den motions-
rätt, som utskottet icke har. Penningar skulle skaffas: utskottet skulle få rätt besluta[.]
Skulle vi besluta mobilisering, kunde vi anslå medel. 

Vad själva saken angår, har svårt sätta mig in i tanken. Delar den allmänna åsikten, att
unionen icke bör med maktmedel … vidare icke sådana villkor, som behöva med
maktmedel uppehållas: därför de Geerska motionens väg, ty kommit från den eventua-
liteten att sätta makt bakom ordet, och även den, som kanske kommer bli gällande, att
även om man har makt, icke använda den; alltså stå med skammen. 

Ej vill svenskarna slåss för några lappar. 
Riksdagen kanske beslutar de Geers motion: förrän riksdagsbeslut däröver, kan man

icke besluta häröver. Jag tycker att vi borde uppskjuta såsom motionerna [?], vi kunna
nog spara till dess underhandlingarna äro slut. Jag tror vi måste gå den vägen.

Det kommer att gå så, att riksdagen kommer ajourneras under förhandlingarna pågå,
och sedan kommer tillbaka att få del av besluten, eller också ny urtima.

B i l l i n g : Jag riskerar icke åter huvudet åt Bonde. Har icke Bonde tänkt lite mera på
betydelsen av dessa motioner, har han i den frågan varit ovanligt litet klipsk mot vad
han bort vara. Jag kan icke finna att det är någon stor motsats i sak mellan Åkerhielm
och vice, utan skillnaden är mellan dem, var penningar skall kunna komma från. Vice
ansåg lämpligt att ha till förfogande omkring 115. (Han räknade upp det, huru han
kommit dit); så mycket kan man bringa upp. Det som nu behöver skaffas, det skulle
vara 50. Men sedan sade vice: det gör detsamma, om jag har slantar i den fickan och
den fickan. Ja, det är sant, om det är mina fickor båda två. Men om de äro olika. Men
nu är blott frågan om att låta K.M:t under vissa beting[?] taga ur olika fickor: ge kungen
rätt att taga ur de olika fickorna. Här behövs försvarslån på 100 lån [sannolikt felskriv-
ning, skall vara mill], det är rätt. 

Men motionärerna föreslå icke låna 100, utan blott att till K.M:ts disposition ställa
100 mill. 

Då jag är övertygad om siffrorna, som är tagen såsom vacker och imponerande siffra,
icke kommer att användas, så vida icke riksdagen skulle vilja medgiva i någon mån
något, som Tamm sagt, att skulle få användas att få förstärka våra försvarskrafter nu, icke
någon fara alls att med att bifalla motionen. Faran är möjligen ränteförlusten. Inser icke,
varför man icke skall bifalla motionen. 

S t a a f f : Kan absolut omöjligen eller ens hysa några som helst sympatier för Tamms
förslag. Det skulle vara ett extra ord. oformligt jättemedanslag för militära ändamål. Det
skulle fullkomligt bakslag från all mil. försiktighet etc etc etc etc. 

Vad angår motionerna, så tycker jag allt de här anslagen verkligen icke alls äro något
väl motiverade, huru de än ställas. 
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Skulle ganska gärna vara med om Daniel Perssons: Men huvudfrågan är väl, huru-
vida man skall ställa till K.M:ts disposition eller huruvida riksdagen skall bereda tillfälle
för sig att under vissa förutsättningar ställa dem till K.M:ts disposition. Jag är för den
sista, ty huru kan vara med förtroendet eller misstroendet mot K.M:t, så använder jag
Billings invändning, vill jag icke att K.M:t skall kunna lägga vantarna på penningarna
utan att riksdagen säger till därom. 

Då riksdagen, om så skall vara, om finnes bestämd önskan hos majoriteten för det, så
må då riksdagen fatta beslut, varigenom nödiga medel komma att finnas i händelse de
skulle behövas. 

Att de icke böra sättas till mer än 50 synes mig tydligt av vices utredning[. J]ag tror
nog för min del att Sveriges försvarsorganisation är så vitt jag kunnat höra, i så pass full-
ständigt skick icke behöver särskilt för det imponerandets skull anskaffa 100 mill. 

Jag går icke härmed in på övergivande av ståndpunkten, att villkor, som skulle kunna
bestämmas, skulle vara villkor, villkor skall genomdrivas, utan endast såsom Hjärne en
gång synnerligen väl uttryckt det: de skulle uppställas såsom påtryckningsmedel; bakom
dem skall sättas Norges önskan att vinna ett lämpligt erkännande. 

Man börjar se saker i sammanhang[,] kan sammanställa ett och annat, börjar få farhå-
gor, att huru man resonerar i utskottet, kan annan stämning komma göra sig gällande, i
fall man såsom nu har tänkt, prel uppställa sådant villkor som gränsfästningar. Dit skall
jag nog komma tillbaka. Kan vara med om Daniel Perssons och vices, men läng[r]e till
att anordna säker utväg för att kunna lyfta [oläsligt ord] 50 mill, när detta skulle befinnas
nödigt och av riksdagen medgives, längre kan jag icke gå. 

Z e t t e r s t r a n d : [K]an icke fatta tankegången hos de herrar, som yrka rent bifall. 
Först och främst beslutat, att unionen icke skall uppehållas med vapenmakt: alltså

icke för det ändamål det skall användas. Så ha vi beslutat villkor[,] d.v.s. villkor för uni-
onens upplösning. Om de icke antagas, medgiva vi icke unionsupplösningen. Men icke
annat. 

Vi ha i dag vidare hört uttalanden från Tyskland: borde icke riskera, att han går in på
godkännande. 

Bör ligga i norrmännens intresse att fullgöra alla villkor; annars icke Tysklands, Sveri-
ges eller åtskilliga andra länders erkännande alls. 

Vilja de icke uppfylla villkoren, medgives icke unionens upplösning. 
Men på olika håll i landet är man rädd för eventualitet från Norge: icke såsom

påtryckningsmedel: det vore icke värdigt. Icke därför att jag hyser misstroende till
regeringen – som herrarna hyser förtroende för, men icke konsekvent genomförd –
men en annan regering kan komma, som jag icke hyser påtryckning [sic!; men skall väl
vara förtroende e.d.]. 
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Vidare kan denna komma att utsättas för press, så att den går in på äventyr. 
Beloppet icke till regeringens förfogande, utan till riksdagens prövning och utbeta-

lande i varje enskilt fall. Bör se till, att sådan penningtillgång finnes. 

Därför dels bemyndiga tillse att därest förhållanden inträda, som kunna påkalla tillgång
till särskilda medel för värnandet av landets självständighet ett belopp av intill 50 mill.
måtte finnas tillgängligt, för att efter beslut av riksdagen i mån av behov användas. 

Då ha vi trygghet; kan man icke inledas i några äventyr: krig vill jag icke vara med om. 

H a n s  A n d e r s s o n : Zetterstrands kläm, tyckte jag icke var alldeles tillfredsställan-
de: vi skall vänta låna upp penningar, till dess vi få se om vi behöva dem. Jag tror sum-
man icke spelar så stor roll. 

Men jag kan genast säga, att jag icke vill vara med om att ställa penningar till K.M:ts
förfogande, mer än han har rätt att förfoga över. 

Skaffa ytterligare till riksdagens förfogande: riksdagen kan sammankallas: kan vara
samlad inom tre dagar. 

Skall vi ställa till K.M:t 100 mill. kan det bli sådan påtryckning på K.M., att K.M.
icke kan tillbakahålla utan att ställa till med krig: det kan icke hjälpas. Då blir riksdagen
icke sammankallad förrän vid 20 dag[en]. Han frågar icke riksdagen efter penningar
förrän efter yttersta tiden: ingenting mot vice ordförandens förslag. Vi kan event. i
motiveringen tala om en summa, som är användbar i utom dessa 50 som [oläsligt ord]
vara har riksdagen till sitt förfogande ytterligare så och så mycket: jag tror det kan vara
ganska hälsosamt [?] att vi icke stå utan. 

[Eftermidd. Lördag 15 juli kl ½ 4]1

P e t t e r s s o n  [sic!],  P å b o d a : Finner nu lite obehagligt att votera om frågan.
Anser önskvärt att omgärda beloppet med några bestämmelser i riktning, som Hans
Andersson föreslagit, men vill icke vara med om det skall nedsättas från 100 till 50. Ex-
ceptionella förhållanden fordra exceptionella åtgärder: beloppet till 100, men omgärda-
de med bestämmelser såsom Hans Andersson.

B l o m b e r g : 100 mill., kan söka bestämmelser, som begränsa det, men icke av snä-
vare natur än att anslagets uppgift verkligen tillgodoses, så att tillräckliga medel stå till
hans förfogande för att omedelbart användas till rikets försvar, om kommer krävas. För-

1Denna tidsangivelse återfinns i Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet.
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slagsvis 50 mill. till lilla, 50 till stora. Om man vill göra någon jämkning på summorna,
är för mig tämligen likgiltigt. 

[J]a[=]100 [mill.] Nej[=50 mill.]
Ja: = 16
Nej: =  7

23 lapparna

Sättet: 

V i c e : Medel utgående beroende av riksdagens beslut. (Formuleras sedan)

(P a l m s t i e r n a : disposition = lilla kreditivet. Återtaget)

B l o m b e r g : [T]vå hälfter att förstärka de båda kreditiven.

(Z e t t e r s t r a n d : ”Riksgäldskontoret måtte bemyndigas att tillse att ett belopp av
intill (100) – 50 – måtte finnas tillgängligt för att efter beslut av riksdagen i mån av be-
hov användas, därest förhållanden inträda, som kunna påkalla tillgång till särskilda med-
el för värnande av landets självständighet”. = Avstod för att instämma med vice.
Återtogs; förenar sig med vice).

Ja[=]vice [Pehr Pehrsson] Nej[=]Blomberg
Ja: = 10
Nej: = 13

Baumgartens andra motion: [nr 3, om fyllande af vissa statsbehof] 
Uppskov om den saken. 

C a v a l l i : Ber till övervägande få framkasta en synpunkt. 2 x 50 att i värsta fall använ-
das. Det kan tänkas, att icke något kommer till användning. Kontorets kostnader för
krediten kan bli så ringa, att icke någon åtgärd kunde komma att behövas. 

”Bemyndigas att av omhänderhavande medel förskjuta de kostnader som kunna vara
erforderliga samt att i den mån det behövdes till 1906 års riksdag ingå med framställning
om fyllande av det sålunda förskjutna beloppet.”

T a m m  o c h  C a v a l l i  [fick i uppdrag att utarbeta förslag ang. motionen]1

[Baumgartens tredje motion (nr 6)]

Baumgarten Hudiksvall: Lindman [?] 

1Detta anges i Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet 1905.
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[Ram för meddelande till kamrarna idag lördag etc etc]

S t a a f f : Vad menas med ramen.
Främmande makter icke hemliga. Beräkning vad ett krig kan kosta, får en militär göra. 

H j ä r n e : Man får motivera: men icke rätt åberopa de utländska meddelandena. 

S t a a f f : De diplomatiska uttalandena tyda i det hela på, att det är gynnsamt för oss att
åstadkomma ett snabbt avgörande.

B i l l i n g : När man är tveksam, om man kan säga något, bör man tiga. I vad mån skall
man tala om vilka olika meningar, som gjort sig gällande i utskottet. Sådant som icke
det är ett spår till i betänkandet. 

S t a a f f : Det kan väl icke komma ifråga annat än man skulle få meddela de olika upp-
fattningar, som gjort sig gällande om punkterna. Kan förstås räcka anteckna voterings-
siffrorna. De saker, som icke finnas i ramen; med en viss urskillning. 

O r d f ö r a n d e n : De[t] lär icke vara möjligt att kunna med tystnad förbigå de olika
uppslag, som framkommit och resulterat i voteringar i utskottet. 

Icke om upplysningarna. 
Om det skulle komma ut i pressen uppgift i detta hänseende, så utom att det kanske

kunde vara komprometterande … 

P a l m s t i e r n a : Man kan säga, att man själv är övertygad om att det är bråttom.

S ä v e : Ha vi klart för oss, vilken uppfattning de främmande hoven hava, t.ex. om nya
val till stortinget? Vi kunna icke svara det ringaste, om vad de främmande makterna
skulle svara på en fråga om uppskov. 

H j ä r n e : Vad menar man med uppskov? Jag tror, att kanske de skulle finna långsamt,
om vi dröjde till nästa riksdag. ”Snart avgöras” skulle kunna betyda ett par veckor. Icke
åberopa, vad vi hört ...

A n d e r s s o n : ”Vårt anseende sjunker var dag i utlandet”, sade någon.

H e n r i c s o n : När vi skall uppmana dem till tystnad, vore besynnerligt, om de icke
skulle få svara på vissa frågor. T.ex. om man vet, vad de utländska makterna skall säga. 

Å k e r h i e l m : Man säger: min tro är den och den, att de främmande makterna kom-
ma att göra på det och det sättet, men att på något sätt stödja det uttalandet på att man
fått upplysningar av det och det innehållet. 

Frågan inom detta år torde icke möta någon motsägelse, i synnerhet om man sade till
dem, att vi måste förhandla till slut. 
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Övertygad att främmande makterna icke skulle motsätta sig planen om nytt storting.

O r d f ö r a n d e n : Rätt att upptaga motsatta yrkanden, men icke i övrigt annat än så-
som åsikt för egen räkning. 

C a v a l l i : har sagt: han skulle meddela utskottet, vad han ansett. Vad får meddelas ur
regeringens P.M.?

T a m m : Formulera hop uppfattningen, som gjort sig gällande i kväll. Så att vi slippa
undan att sitta och hugga och hacka på varje ord. 

Att förbereda betänkandet (Ordföranden, Billing, Staaff)

O r d f ö r a n d e n : I kamrarna må de väl få formulera hop sina förslag. 

B o n d e : Icke skall väl komma beslut i kväll till uttalanden. 

20/7 (Protokolljustering):

O r d f ö r a n d e n : Enstämmighet icke vunnen i alla punkter; alltså före definitiva be-
slut föreslår jag, att vi gå igenom alla beslut igen först.

Billingska förslaget: Stycken 1–3 ändrades genom beslut sist: ersättes med två stycken.

Friherre Åkerhielms förslag godkänt fortfarande.

Stycket 4: ingen diskussion.

Stycket 5: Första kammaren: har slutit sig kring minoritetsförslaget (d.v.s. det, som Bil-
ling framställt). Andra kammaren: [”]Riksdagen måtte medgiva K.M:t få med norska
stortinget ingå i förhandlingar för åstadkommande av den ifrågasatta uppgörelsen, vil-
ken lämpligen bör förberedas genom delegerade från båda länderna; ävensom förklara,
att sedan underhandlingar i ärendet ägt rum och resultatet därav godkänts av riksdag
och storting, samt stortinget, med anmälan därom, hos riksdagen gjort framställning om
Sveriges medgivande till riksaktens upphävande och unionens upplösning, riksdagen är
beredd att lämna ett dylikt medgivande.” 

B o n d e : Man bör söka komma till enighet. Icke fråga om ordalydelsen, mindre på
uttrycken. Först vill ha bekräftelse, andra vill icke ha uppskov. Medelväg: ”Riksdagen
beslutar upphäva riksakten, under villkor att detta blir bekräftat på sätt, som man anser
vara lämpligt.” 
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Man slipper från uppskovet, man vinner bekräftelsen. Detta skulle innebära rubbning
av förslaget vid övriga punkter. Man rubba på villkoren; skulle icke bli föremål för
underhandlingar förrän denna bekräftelse kommit från Norge, men hela frågans avgö-
rande icke undanskjuten. Skall man först avvakta stortingets beslut, underhandlingarnas
slut, därpå riksdagens beslut: det kan icke ske under nuvarande urtima riksdag. Nästa
lagtima skulle bli för långt. Inkallandet av ny urtima på hösten möter vissa betänklighe-
ter, men då skulle personer avgöra, som blivit frånkända sina kommande mandat:

B o n d e : ”den kan icke rättsligen upplösas”. 
Men då svenska riksdagen ej anser, att unionen under de förhållanden, som nu

inträtt, kan för Sverige medföra så stora fördelar att den mot Norges vilja bör bibehållas,
får riksdagen för sin del … Sveriges framtid [oläsligt ord] ”

Nästa punkt skulle få denna lydelse: 
”Riksdagen överlägger om rikets intressen sedan skulle man underhandla med

Norge.” Man har nu förlagt underhandlingarna efter bekräftelsen, men det blir följd av
att man håller på att uppskovet icke må ske. Undrar, om man i den riktningen kan tänka
sig sammanslutning. 

H j ä r n e : Bonde vill sammanjämka, så att båda kamrarna skall uppgiva var sin stånd-
punkt, och taga de Geer. Hjärne vill för sin del föreslå något såsom: ”I ett ärende …
stortingsbeslutet” Så någon fras för övergången: Sedan i det allra närmaste Zetterstrands
förslag, med dessa ändringar: 

Norska stortinget > Norge [torde betyda ”hellre än Norge”].
O > [?] Ävensom förklara att sedan underhandlingar i ärendet ägt rum och resultatet

därav godkänts av stortinget efter nya val. 
… samt stortinget hos riksdagen med anmälan … riksdagen är beredd att lämna ett

dylikt medgivande, efter att å sin sida hava godkänt underhandlingarnas resultat”. Man
skulle kunna börja underhandsförhandlingar; först sedan nya stortinget godkänt resulta-
tet – varav riksdagen icke vore bunden – skulle riksdagen yttra sig. Riksdagen skulle
förklara sig behörig.

B l o m b e r g : Bondes bryter mot all den åskådning, som första kammaren, och som
andra kammaren givit till uttryck. de Geers motion 5 röster vid omröstning i första
kammaren. Andra kammaren lär också hava avslagit den, utan alltför högt röstetal. 

”Rättsligt” insmögs, men hade avslagits i andra kammaren. Det är besynnerligt sätt
att sammanjämka olika meningar, då intet kvar av de meningar, som man beslutat.
Hjärne är mera förslagen, men återger icke uppfattningen i första kammaren, att skall
bli bestämd framställning från Norge av nyvalda stortinget, som skall ge anledning till
beslut från riksdagen. 
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B o n d e : Det var på ett annat ställe, som andra kammaren beslöt att borttaga ”rätts-
ligt”, men att den icke ”kan rättsligt upplösas” är ju en sanning. 

Jag tycker mitt är mera uppslag till sammanjämkning än Blombergs förslag. Man
måste gå, som vi vilja för att undvika uppskovstanken. 

H j ä r n e : Andra kammaren betraktade icke unionen som faktiskt upplöst. 
Förstår icke riktigt Blombergs anmärkning mot mitt förslag. Det går ut på att Sverige

icke skall vara förpliktat till någonting på förhand, förrän norska stortinget uttalat sig
icke blott om villko[ren], utan ock gjort ordentlig framställning om Sveriges medgi-
vande. 

Det enda jag velat få fram av sammanjämkningsförslaget, det är att icke skall bli miss-
förstånd, innan man fått svar från Norge. Regeringen skall genast få börja underhandla
men icke på så sätt, att det förpliktar Sverige. 

Icke definitivt, förrän norska stortinget godkänt ett förslag och tillika anhåller om
Sveriges medgivande till unionens upplösning. Svenska riksdagens senare beslut blir
kanske en formalitet, men det bör dock utsägas. Men har norska stortinget godkänt
resultatet har svenska riksdagen naturligtvis under underhandlingarnas gång varit med
om saken.

B i l l i n g : Trött vid dessa diskussioner; genom [börjar på b l. j, slutar på -ende, oläs-
ligt ord] att inlåta mig på diskussioner; icke inlåta mig på skäl för ena eller andra me-
ningen. Om någon är fallen för att göra [oläsligt ord] är jag; mitt goda namn och rykte
är nästan förspillt därför. 

Hur stora jämkningar jag kan vara med om, är fullständigt omöjligt att gå in på det.
Det är icke ett jämkningsförslag, utan ett upphävande av allt vad vi hittills beslutat. Det
är tillråda alldeles ny ståndpunkt: de Geers motion; och så sätta till nya stortinget. 

Att säga Sverige upphävt riksakten, under villkor att stortinget bekräftar 7/6, och så
fråga stortinget: det kan jag icke tycka ligger något allvar i. Ja, Sverige i förväg sagt, att
det upphäver icke riksakten tjänar icke till något att begära stortings beslut. Framför allt
icke antagligt för dem, som vill att stortingsbeslutet skall vara bevis för möjligheten att
upprätthålla unionen.

Så skulle alla villkor strykas ut: göras till förhandlingsämnen en gång i världen, när
allting är upphävt. Villkoren är godkända i andra kammaren. Vi skulle givit fullständigt
efter på alla punkter, och icke spår till någon slags upprättelse. 

Är det mer än en ballong, är det ett upphävande. I föregående behandling har jag
ställt mig mot kravet av nytt uttryck, vare sig folkomröstning eller storting, framför allt
det förra men ock [det] senare. Jag har ansett huvudsaken få hemställan från Norge om
upplösning. Men när jag nu sett, huru meningarna äro i riksdagen anser jag mig böra gå
ifrån denna min ståndpunkt. Huru har ställningen visat sig? I första kammaren skulle
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herrarna förvånat sig, huru stark, huru enstämmig fordran på detta förnyade uttalande
från Norge där är. Det anställdes ju en omröstning, och eftersom jag hört, att dess siffror
ha blivit oriktigt angivna i andra kammaren, skall jag be få säga huru hängde ihop. Det
var räknat, att närvarande voro 102 eller 100: vid räkningen, då det talades om 65, del-
togo i första kammaren ledamöter och suppleanter: där voro åtminstone 80 av 100, utan
det var en hel [del], som icke voro med i omröstningen, ty de tyckte det icke var lämp-
ligt att omrösta, men bland dem voro där åtskilliga, som alldeles bestämt äro av samma
mening, och som avhöllo sig emedan de icke ville deltaga i omröstningen. Så vitt jag
minns under lång debattering i kammaren nekade icke en enda talare till, att han vid
blivande beslut skulle följa med den meningen, även de som hade annan uppfattning. 

Alldeles bestämt 110 fordra detta: de andra kommer icke att göra något buller emot:
detta mycket bestämd ståndpunkt. I andra kammaren är ju meningarna i hög grad
delade: mycket talrik minoritet i andra kammaren för samma uppfattning. Sammanräk-
nar jag båda kamrarnas röster icke tvivel om att ofantligt stor majoritet för denna
mening i första kammaren. Vore fråga om gemensam votering, vore saken genast klar.
Vid så stor pluralitet i riksdagen, och när jag är övertygad om att bakom står, visserligen
icke hela svenska folket enigt ty står icke [tre oläsliga ord] utan mycket stor skara svenska
medborgare, anser jag för min del, att jag icke med min röst kan eller bör sätta mig mot
det. Och det gör jag, icke därför blott, att jag anser mig skyldig att underordna min
mening även särskilt i det fall, där jag anser att det motsatta icke länder vårt land till
skada, men då jag betraktar detta besluts natur, är för mig klart att [om] det fattas,
Sverige därav icke lider någon skada. Och vidare om Norge gör detta, lider Norge icke
skada därav, varken i moraliskt eller materiellt hänseende. 

Bereder ingen förlust för Norge, utan om vi ser det från högre synpunkt, bereder det
Norge en slags fördel, så till vida, som det synes få tillfälle till att ådagalägga för Sverige
och Europa, att det är norska folkets verkliga mening; och att om man gått laglig väg,
och hade blivit två beslut av två storting, realiteten blivit detsamma. Känner såsom skyl-
dighet yrka bifall till det s.k. minoritetsförslaget. 

H a n s  A n d e r s s o n : Detta arbete är nog litet var uttröttade på: börja ledsna på,
men hade verkligen tänkt, att skulle funnits möjlighet till att vi kommit till lyckligare
resultat än nu synes. Vad är meningen med detta arbete, sitta här? Gå precis som första
kammaren, även om man har andra åsikter, såsom Billing gjort: han är villig underkasta
sig första kammaren. Jag är icke villig gå så långt; villig att gå på sammanjämkningar,
som äro möjliga, och som kan lämna andra kammarens mening del i det här, men tycks
icke vara meningen. 

Är det något att jämka ihop? Då är bättre: hur första kammaren söker diktera beslu-
tet, vi stå kvar. Huvudtemat: det går icke an, att en sådan regering, e[tt] sådan[t] storting
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dikterar villkoren. Vad är [det] som Bonde föreslår: jo, att vi skall upphäva unionen,
under det villkor att norska folket lämnar sitt bifall. 

Jag skall visst inte hålla på det, Bonde: men att säga, vi skall sammanjämka, det skall
vara första kammaren, då vill jag lämna utskottet. Kan jag sitta här; vill varken yttra mig
eller annat; då få kamrarna stå mot varandra. 

V i c e : Jag är för min del icke beredd i dag, att gå in på sådant ärende, som avser, att vi
skulle besluta om sammanjämkning mellan de olika kamrarnas huvudbeslut. 

Icke beredd söka sammanjämka idag, sedan kamrarnas beslut blev känt. Vi höllo på i
går till kl. 5 i går eftermiddag när jag kom utan att ätit middag, kastade jag [mig] på sof-
fan och sov till i dag morgon. 

På enskilt sammanträde sökt ena oss, vi som tillhöra andra kammaren; ha icke haft tid
till det, icke tillräcklig tid. Men jag vill säga även något annat: om vi skall nu ställa oss
fullt lojalt på båda kamrarnas olika huvudbeslut, så får jag då göra Billing en allvarlig
fråga: anser biskopen själv, att herr biskopen har med [efter?] gjorda uttalanden ställt sig
på en sammanjämkning mellan de olika huvudbesluten. ([N]ej, säger Billing)[.] [J]a,
men det är väl i alla fall, vi äro skyldiga söka åstadkomma i utskottet, om vi vilja sträva
att komma till någon enighet. Det blir väl vår huvuduppgift i denna allvarliga fråga; få
ett beslut, som blir så enigt som möjligt är. Jag kan icke få för mig, att kan vara möjligt
åstadkomma sådant, om vi icke taga hänsyn till vad båda kamrarna ha beslutat i sina
huvudbeslut. Kallar biskopen icke det sammanjämkning, så säger jag att biskopen är
obillig, som vill tvinga oss. Men biskopen brukar icke vara obillig i statsutskottet; det
har varit en av första kammaren, som jag tycker bäst om i statsutskottet. 

Tänk på dessa synpunkter, herr biskop; jag vågar göra en sådan vädjan till alla första
kammarledamöterna. 

Å k e r h i e l m : Ifall Bondes och Hjärnes förslag skulle vara sammanjämkningsförslag,
får jag hemställa om Bondes i någon ringaste mån förtjänar namnet därav. 

Upprättelse i någon form skulle man önska. En del vill ha framställning, en annan
nytt storting. 

Båda dessa huvudmoment stryker Bondes förslag, ty hans nya framställning skulle
komma sedan Sverige har upphävt riksakten, under villkor att detta blir bekräftat från
Norge. Sedan skulle Norge göra en dylik framställning: denna framställning bleve ju
blott en konsekvens av föregående anordning av frågan. Icke heller nytt beslut av
Norge, ty om Sverige upphävt riksakten, kan Norges beslut icke bli ett annat. Tanken
på möjligheten av unionens bevarande är fullständigt utesluten. Bonde vill icke ha onö-
digt uppskov, säger han. Icke till nästa riksdag. En ny urtima riksdag vore omöjligt[,]
säger han[,] då nya valen skett. Med lika stort skäl kan man säga, att det icke är lämpligt
att riksdagen uttalar sig, när de nya valen stå för dörren. Vi äro valda för 3-årsperiod. 
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Hjärnes förslag är försök till sammanjämkning: men säger man: ”sedan underhand-
lingar i ärendet ägt rum och resultatet därav godkänts av stortinget efter nya val” etc., då
blir riksdagens beslut endast en formalitet. Har regeringen förhandlat, beslutet godkänts
av norska stortinget, kan Sverige blott sätta sitt sigill under det. Det tilltalar mig icke.
Jag kan nu icke … 

H j ä r n e : Jag har med flit vidtagit en ändring i sammanjämkningssyfte av andra kam-
marens, ty i andra kammaren hade föreslagits, att resultatet skulle först godkännas av
riksdagen och stortinget; jag har tagit bort ”av riksdagen”, och sagt av stortinget, ty jag
menade, att man därmed skulle bibehålla riksdagens fördelaktiga ställning genom att
komma i efterhand, sedan norska stortinget beslutat sig för underhandling och gjort
framställning, ty hade svenska riksdagen godkänt allting, vore stortingets framställning
helt och hållet en formalitet. Vill man icke från första kammaren hålla på det, gör jag
icke det: huvudsaken är att underhandlingar skulle få börja nu genast, men intet defini-
tivt uppgöras om saken. 

Man kunde också tänka sig, att om underhandlingar börja, att de kunna samtidigt
följas av utskottet och sålunda i sak hade reda på gången och visste, vad som skulle
framläggas från norska stortinget och vinna dess godkännande. Då kunde regeringen
icke gå riksdagen i förväg och skaffa norska stortingets samtycke till något, som riksda-
gen måste bekräfta. 

C a v a l l i : Trodde icke det skulle bli så svårt komma till uppgörelse. Alla ansträng-
ningar måste göras för att inom utskottet komma till enighet. Först då det visat sig
omöjligt, får en var gå sin egen väg. 

Ytterligare ett sätt: möjligen 3 stycken utses från vardera kammaren. Vi avhända icke
oss någon vår rätt. Förslag till kommitterade i denna punkt och den åttonde punkten:
där kamrarna icke äro ense. 

L i n d b l a d : Andra kammaren i två hälfter: ena nästan till majoriteten i första kam-
maren, ett mindre antal av samma grupp, kunde möjligen nöja sig med ny framställning
från Norge, och sedan förhandlingar; den andra hälften till Zetterstrand, vilken vill att
på redan gjord framställning från Norge skall förhandlingar börjas. Och många hålla på
ny framställning från Norge: det framgick icke tillräckligt av Hjärnes medlingsförslag. 

Norge[s] redan gjorda framställning är något annat. 

C a r l  P e r s s o n : Tror tid skulle vinnas med Cavallis förslag.

Å k e r h i e l m : Innan dess tror jag alla dessa punkter gingos igenom för att konstatera,
i vilka fall överensstämmelse icke ägde rum mellan kamrarna. 
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Z e t t e r s t r a n d : anslöte sig till Lindblad; det fanns inom andra kammaren 78, som
ville gå på de Geers rena förslag. 

[3o ]

L i n d b l a d : Hellman [Gustaf Birger] yrkande om 1) klara gränser; vidare 2) Norges
delaktighet i utgifterna, till dess unionen blivit upphävd: 98 mot 102. Hade man fått
rösta för varje punkt för sig, tror jag det kommit mer med bifall. 

Yrkas: att gränserna böra fastslås vid skilsmässa. 

B i l l i n g : Hemställer icke taga upp nya. 

S t a a f f : Det var mycket få i andra kammaren, som förstod det. 

V i c e : Läser upp Hellmans förslag och skojar med det. – Undrar om man skall ställa
upp det.

4o Ingen erinran.
5o Ingen erinran.
6o Ingen erinran.
7o Intet beslut, ehuru yrkanden äro gjorda.

8o

Andra kammaren vid förslag av Zetterstrand: Första kammaren vid utskottets förslag.
(Utan votering, upplästes det på förfrågan från Staaff; kan sägas vara enhälligt, sade ord-
föranden).

H j ä r n e : Största delen av beloppet på andra kammarens villkor; under det att en
mindre del ställdes till K.M:ts förfogande på lilla kreditivet [,] t.ex. 30 mill. 

D a n i e l  P e r s s o n : 64 röstade för avslag i andra kammaren på hela beloppet. 

Z e t t e r s t r a n d : I andra punkter krävs enighet, men i denna punkt krävs icke enig-
het, utan här blir gemensam votering. Blott 20 från första kammaren skulle vara till-
räckligt för att låta andra kammaren segra. Men här icke behov av att man å någon sida
ger med sig på sina meningar. Det gör icke, om i denna punkt kommer två meningar. 

H a n s  A n d e r s s o n : Det är nog viktigt, att det kan bli enighet också i denna fråga.
Det är icke fråga om vad den eller den vill, utan huru tar det sig ut i landet och i utlan-
det: anser viktigt att uppnå enighet. Siffrorna är exakta.

64 för avslag är icke exakta: det hade varit annorlunda. Låt var kammare för sig välja
underhandlare på enskilt sammanträde. 
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9o

H a n s  A n d e r s s o n : Hos andra kammarens ledamöter talades om det vore bra att
komma i någon vidare beröring med regeringen. Jag hemställer, att de personer, som
fått detta uppdrag, skulle utses att konferera med regeringen. Föredöme [?] från Norge.

B i l l i n g : Om de behöva konferera, kan de få det uppdraget. 

L i n d b l a d : Då det tycks vara från regeringens sida, som dylika önskningar äro utta-
lade, tycks det vara underligt, om utskottet skulle ställa sig avvisande. Kanske delegera-
de från regeringen till utskottet vore bättre.

H j ä r n e : Jag har icke varit med om det beslut, som Hans Andersson omtalar. Önskar
regeringen samverkan, tror jag regeringen bör gå genom utskottets ordförande. I Norge
behövs ju annat, där de tänkt sammansvärja sig till revolution: vi tänka ju icke begå lag-
brott.

O r d f ö r a n d e n : Om en sådan framställning göres från regeringen till utskottet,
förvånar mig att den icke går till utskottets ordförande[,] utan på annat sätt kommer till
utskottets kännedom. Det tycks mig icke vara riktig väg. Ber att få veta genom vilken
denna framställning kommit till utskottsledamöterna, det som icke gått den legitima vä-
gen. 

Har svårt att sätta mig in i, på vad sätt sammanarbete skulle ske vidare än att utskottet
inhämtar upplysningar, då sådana krävas, eller att regeringen lämnar upplysningar, då
den anser sig ha något att meddela. Men att skulle bli samarbete regering och utskott
kan jag icke vara med om. Tror icke överensstämmer med våra vanor; och icke heller
med den uppfattning som gör sig gällande inom riksdagen. 

Z e t t e r s t r a n d : Träffade häromdagen, att icke varit fråga om något samarbete
mellan regering och utskott. Jag sade, att ingenting hellre vi önskat[;] men de trodde,
att det var beslut att icke skulle sammanjämkas. De voro rädda, att frågan skulle komma
för dem alldeles överraskande. Jag sade, att det var bara att skriva. 

De undrade, om de skulle tänka på avgång eller icke, då de icke visste vad utskottet
ville. 

O r d f ö r a n d e n : Med anledning av begäran från statsministern att få del av utskot-
tets provisoriska beslut avlämnades den framställningen etc. etc., och då sade han såsom
motiv för sin framställning just vad Zetterstrand antog, att det kunde ju vara gott för re-
geringen att på förhand veta i vilken riktning besluten skulle komma att gå för att där-
efter kunna vidtaga sina åtgärder eller bereda åtgärder för en kommande regering. För
mig är obegripligt huru något som helst samarbete skall ske mellan regering och utskot-
553



X. Första urtima riksdagen 1905
tet, om man icke vill ha dem här inne sittande, än genom att begära upplysningar och
de lämna upplysningarna. Ber Zetterstrand anvisa en praktisk väg.

B l o m b e r g : Fäster icke något avseende vid vad två enskilda medlemmar av Kungl.
statsrådet säga till en enskild medlem av utskottet. 

Gäller det statsrådet, får det gå genom dess första medlem statsministern.

L i n d b l a d : Det finns dock icke blott skriftliga upplysningar, utan även muntliga
upplysningar. Man brukar icke nekas inhämta alla möjliga upplysningar.

H j ä r n e : Skulle vara ytterst olämpligt, om sådant ärende skall försiggå genom delege-
rade. Antingen genom ordföranden eller också direkt till utskottet. 

Z e t t e r s t r a n d : Under remissdebatten betonades att skulle bli konfidentiella för-
handlingar mellan regering och utskott. Jag trodde, att vad som hittills förekommit
åsyftades genom dessa meddelanden. De frågade: ”huru kommer det till, att vi icke få
komma direkt och meddela oss till utskottet?” De trodde att utskottet avstyrt något så-
dant. 

Huru har herrarna tänkt sig att det skulle gå till? Den ena: föreslog antingen delege-
rade eller ock utskottet in plenum. Jag tyckte det senare vara bättre. 

Det undrades, om icke jag skulle väcka förslag om det; det bör komma rätta vägen,
sade jag.

Men det var först efter våra preliminära beslut fattats, jag hörde detta: vad har då
beslutats preliminärt, sade jag1. Det vill jag icke meddela, sade jag. 

F r i h e r r e  Å k e r h i e l m : Det förefaller bra besynnerligt att regeringen skulle fö-
reställa sig, att utskottet fattat beslut att man icke skulle samarbeta. Men när då reger-
ingen fått veta, att icke så var förhållandet, varför har de icke gått den vägen. 

Är det någon annan regeringsledamot, som talat med …

H a n s  A n d e r s s o n : Saken bragtes på tal inom andra kammarledamöterna i ut-
skottet. Jag kan icke finna det var olämpligt.

21/7 [fredag]

Sammanjämkning[.] Sammanträdet var först kl. 2; då dröjde det till kl. ½ 3 innan de
kommo[. S]edan kommo de med ett förslag, som jag [dvs Sam. Clason] skall skaffa, var-
för beslöts, att vardera kammarens ledamöter skulle rådgöra för sig. 

1Det står: ”jag”, bör väl vara ”man”?
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Därpå kom sammanträdet åter till stånd kl. ½ 5. Förslaget framlades från första kam-
marens sida. 

2:dra punkten upplästes.

8:de punkten: åtskilliga förslag: sist 100 mill., delade 30 till lilla kreditivet, 70 enligt be-
slut, som vid riksdagen kan komma att fattas.

V i c e : Beträffande punkt 8, vid vilken jag nästan lägger huvudvikten, lades fram två
förslag, ett som lydde på att 25 mill. skulle ställas till K.M. fria disposition, under det att
de 75 skulle K.M. endast kunna disponera efter riksdags beslut. Det förslaget tycktes
icke då tilltala första kam. delegerade. Till en början stodo delegerade så hårt mot var-
andra, att icke tycktes ge efter något: man hade icke annat att tänka på att frågan skulle
lösas genom gemensam votering. Men man talade om, huru otrevligt det skulle vara
vid denna riksdag. Så kom förslaget om 30 och 70. 

Vi kommo emellertid icke till enighet vare sig som om den punkten eller om den
andra punkten. 

I punkt 2 hade herr Staaff ett förslag, som hans med-delegerade från andra kamma-
ren hade haft tillfälle till att förut under dagen taga kännedom [om]. I dessa båda låg så
pass skiljaktighet, att kunde vara fråga, om de kunde sammanjämkas eller icke. Ett för-
sök därtill gjordes kanske under delegerades överläggning, ehuru väl resonementet
också fördes i annan riktning, men visade sig, att de icke kunde komma till överens-
kommelse.

Det är ledsamt: tiden går undan, och tiden är inne, att utskottet skall fatta definitiva
beslut. Man får icke hala ut på tiden längre, ty nu väntar man inom och utom riksda-
gen, att utskottet skall komma med sitt förslag. Allas vår högsta önskan är, att vad
utskottet kommer att föreslå, man vinner så stor enighet som möjligt inom utskottet, ja
helst full enighet. Huru möjligt att här åstadkomma någon enighet? Gives icke annan
väg än de ömsesidiga eftergifterna, då ha alla möjliga tankar och förslag varit å bane. 

Om jag till sist kommer lägga fram ett s.k. sammanjämkningsförslag, ber jag att
därom förut få säga, att visst icke är förslag, som innebär vad jag förut hade tänkt mig
och uttryckt såsom min åsikt. 

Jag har i två punkter förut uttalat mig emot det i utskottet. Men den ene och den
andre får göra eftergifter; se till vilka som äro störst. Icke blott frågan om sammanjämk-
ning såsom i vanliga frågor: denna fråga är av annan art, man får taga tillbörlig hänsyn
till det. Då icke blott hänsyn till sista siffrorna, i den mening, vilka förslag som fått
majoritet och som icke fått det, utan man har nog skyldighet att även taga hänsyn till
minoritetens siffror. Det vill säga, att man har skyldighet så långt man kan att söka
utröna, vad som är huvudåskådning inom båda kamrarna i den stora frågan i sin helhet. 
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Jag har trott, att i mitt förslag skulle man tagit sådan hänsyn. Det är sådant, att ingen
känner sig tillfredsställd med det, men kanske därför också sammanjämkningsförslag, ty
lite var har fått göra eftergifter. Det har stått hårt att få någon av andra kammaren att gå
över på den åsikten, att man nödvändigtvis skulle vädja till nya val eller folkomröstning.
Emellertid, sedan vi haft tillfälle där gå med på Billings den andra punkten, mot att för-
sta kammaren går med på andra allt i 8:de punkten. Det sker icke under annan förut-
sättning än första kammaren biträder andra kammaren i punkt 8. 

H e n r i c s o n : Det s.k. Billingska förslaget är nytt för mig: jag har icke mäktat fatta
innebörden i det, att jag är beredd fatta beslut om detsamma nu. Man behöver smälta,
vad man behöver. 

Jag har icke lagt huvudvikten vid punkt 8); trott lämpligare behandla varje punkt för
sig. De äro av helt olika innebörd. De båda förslagen äro av olika natur. 

P a l m s t i e r n a : Tala om 8:de punkten: där vore sammanjämkning ½. 25-30: i avse-
ende på den punkten synes man långt hunnen. Vad är huvudsaken, det är att göra ett
moraliskt tryck på Norge, att det blir genomdrivet på fredligt sätt. Huru sker det? Jo, att
man sätter en summa, som betyder något?

Vad betyder, att det finns 100 mill. som riksdagen kan använda? Det är slag i luften,
riksdagen kan använda 1000, om den vill. Den står i alla fall till riksdagens disposition,
så långt vår kredit räcker. 

L i n d b l a d : Då Henricson anfört, att han för sin del icke skulle gå med på det för-
slag, som är väckt av Billing, vill han hellre ha den lydelse, som förelegat länge nog,
(som han kunnat se på), som vi diskutera. Vill han hellre ha det; den är ju mera lika
med första kammarens. Referendum håller ju icke så många på. 

V i c e : Kan icke denna gång riktigt följa friherre Palmstierna. Betyder det icke mest,
att man är förvissad om, att dessa många millioner äro [att] tillgå, om de skulle behövas
för detta ändamål. Att man icke kan känna sig tilltalad av att lämna nu i förväg K.M.
dispositionsrätt över dessa många millioner, tycker jag första kammaren mycket väl kan
förstå. De som ligga mycket djupare in i politiken och dess mysterier vet, att bland det
som kan inträffa rätt hastigt är ministerskifte: ryktet har sagt, att nuvarande ministären
önskar intet högre än att bli befriad från sina ansvarsfulla poster. 

– Svårt att ha förtroende till ny regering, som man icke känner. Man har hört talas
om förslag, som dock icke vunnit terräng, detta kanske mest därför, att de som ansetts
innehava sådana betingelser att bli främste man, har icke känt sig villiga att gå till mötes,
om de blevo kallade. Vi veta icke, vilka som skulle bilda nya regeringen: det kan låta
tänka sig, att skulle kunna bli regering, som icke skulle på fullt varsamt och tillbörligt
sätt vilja handskas med de 100; det kan jag icke undgå att taga nödig hänsyn till det.
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Därför ligger för mig huvudvikten på 8. Ty icke kan betyda så mycket, om blir tre
veckors uppskov, eller 14 dagar eller en månad i Norge, att få folkviljan där; icke kan
man säga, att huvudvikten ligger på detta. 

Detta går längre till enighet, än vi förmå åstadkomma med något annat förslag. 
Går första kammaren icke in på det, kommer vi med tvenne meningar in i riksdagen.

Beslutet behöver icke fattas på förseglade sedeln, men väl att den minoritet, som kom-
mer med sin särskilda mening, blir ganska stor. 

S t a a f f : Det är onekligen av ganska stark känsla av icke blott betryck utan även av
förtryck, som man kanske måste ansluta sig till den mening, som vice här har utvecklat,
ty jag måste säga, att förefaller mig, som den jämkning, som är ofantligt mycket till för-
mån för första kammaren, och som i själva verket icke lämnar mycket mer åt andra
kammaren, än att den då skulle kunna få behålla sitt beslut, fattat med övervägande ma-
joritet av 158 mot 48 rörande dispositionen av det ifrågasatta anslaget: kunde andra
kammaren blott utverka detta, så skulle den efter vices och min uppfattning, kanske fle-
re av kamraterna; vara beredd att gå med på förslag som i kammaren förkastades med en
icke obetydande, utan ganska ansenlig röstövervikt. Ty man går naturligtvis med i all
huvudsak på vad första kammaren här har beslutat. 

Första kammaren har uteslutande talat om nytt storting. För att tänkas gå med på det
anser jag absolut oundgängligt att folkomröstning kommer med, så att Norge får välja,
då det synes mig oförenligt och i hög grad betänkligt och riskabelt, att avfordra Norge
åtgärd, som strider mot dess egen grundlag. Detta betecknar jag såsom en efter övervä-
gande från första kammaren själv skedd förbättring och icke något slags medgivande åt
andra kammaren. 

Sedan har ändrats så till vida, att det ordentligt utsägs, att Sverige verkligen kommer
att upphäva riksakten, för den händelse det [sic!] uppställda villkoren uppfyllas, och de
ifrågasatta förhandlingarna föra till resultat. Det är väl också egentligen endast en redak-
tionell förbättring av saken, ty icke kan väl första kammaren [endast bokstaven m, oläs-
ligt]; att svenska riksdagen komma fram med något besynnerligt att säga; att uppställa de
villkoren, men lova jämkning för den händelse de skulle komma utfalla med resultat,
som vi kan gilla. 

Första kammaren har gjort alltså dessa båda saker i eget intresse. Andra kammaren
skulle alltså böja sig för första kammaren helt och hållet i denna betydelsefulla punkt.
Då är icke för mycket, om det som för andra kammaren utgör hjärtesak, med dess poli-
tiska traditioner o.s.v. att kasta för våra förhållanden stort belopp i händerna på en
okänd regering, som kan komma använda i krigiskt syfte. 

Här har sagts, att vore spegelfäkteri, om de blott ställdes till riksdagens förfogande.
Det är skillnaden, att riksdagen anskaffar penningar, och att riksdagen utövar sin lagliga
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rätt. Det visar, att Sverige vill göra sig berett på alla eventualiteter, på samma gång det
visar att svenska riksdagen bibehåller sin fullständigt lugna fattning i detta avseende. 

Långt ifrån att vara svårt för första kammaren, det måste betecknas såsom mycket stor
självövervinnelse, om andra kammaren skulle gå med på detsamma. 

Vad förhållandet blir, ifall kamrarna råka i olika beslut, är ganska tydligt. För det för-
sta blir ett det fruktansvärdaste exempel på den splittring, som ligger i vårt lands poli-
tiska liv, för det andra en den fruktansvärdaste illustration till vart ett så bedrövligt
tvåkammarliv som vårt kan föra vårt land[. F]ör det tredje blir det en fullständig vinst
för Norge, ty kommer Norge att kunna framlägga sådana dokument, som en regerings-
grupp, ett däremot stridande första kammarbeslut och ett däremot stridande andra kam-
marbeslut, så får jag säga, att med hänsyn till vad vi hört förut om utländska
uppfattningen, förvånar mig icke alls att utlandet resonerar: när Sverige så splittrat, kan
man icke behöva invänta den maktens åtgärder något vidare länge. 

Jag är synnerligen intresserad för enighet, ur de synpunkter jag framlagt. Men denna
enighet, det vågar jag säga: jag hoppas den kan vinna på de grundförslag, som fram-
ställts, men jag kan icke tänka mig att den kan vinna på något annat. 

D a n i e l  P e r s s o n : Har förut talat om min uppfattning av referendum och nya
stortingsval. Går Norge in på sådant, skulle det blott befästa deras beslut, men möjligen
avskudda något av den ohyggliga stämpel, som kommer att vila på stortingets beslut av
7/6.

Från min sida ren uppoffring att gå med på sådant: jag har gått för länge i Billings
skola för att tro, att man skulle vinna något genom att envist och ensidigt hålla på sin
mening. Därför måste jag böja mig till det förslag, som föreligger i det fallet, att blir
vädjan till nya val eller referendum. 

Men vad skall komma, om Norge vägrar? Det kan draga ut på tiden: om Norge då
blir erkänt. Vad då? Skall de 100 kanske användas. Jag fäster mycket vikt vid 8; tror
betyder mycket vilka bestämmelser, som blir gällande för K.M.; men jag tycker, att vi
ha avancerat ganska långt, att nu står till höger om första kammaren, som den var från
början. Kan icke finna någon sammanjämkning i Billings förslag. Men 8 är icke så vik-
tig: vid gemensam votering får första kammaren sin vilja: vi ha första kammaren politici
även: då ha vi icke kompromissat alls. 

Jag tycker icke kunna gå till mötes, utan taga det förslag, som Staaff framställt under
enskilda överläggningarna. Att icke få sin vilja fram i enda punkt, det är icke kompro-
miss. Det är undfallenhet undan för undan. 8:de punkten voteras bort. Finns andra
punkter i denna P.M.; vi få ge vika även där! Villkoren borde tagas upp i sammanhang
med sammanjämkningen. Missnöjd över att så hastigt uppgivit vår innersta uppfattning
och åsikt.
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P e t t e r s s o n ,  A l f r e d : Daniel Persson uttalade missnöje över att även i andra
kammaren finnas första kammarpolitici. Kanske han räknar mig dit. Men vare sig man
skickar mig hit eller dit, så ställer jag mig i denna fråga alldeles bestämt på det kravet, att
första kammaren skall gå med på 8; (Per Persson). Det gör jag därför, att jag är besjälad
av önskan, att man sedan man möjligen arbetat sig fram till svensk ståndpunkt, som i sig
innebär något av upprättelse, att man måtte få denna ståndpunkt sådan, att vi kan bli
eniga om den. Första villkoret att nationen skall kunna samlas om en sådan, är att man
är eniga: annars går sönder ända ned igenom. Vad har då vunnit? 

I andra kammaren ligger något av vad man sökt: har man kunnat ena sig om den,
som är det viktigaste, då tycker jag, man skulle kunna ena sig om det andra, om 8.
Huvudvikten är att det finns till; skillnaden när det skulle få lyftas, är blott några dagar. 

Skall riksdagens resultat blir sådant, att det kan samla svenska folket, måste bli enigt
beslut: vädjar att ni icke hålla på 8:de punkten. Då tror jag vi kommer till jämförelsevis
gott resultat. 

K r u s e n s t j e r n a : Jag har inom min kammare så gott jag förmått kämpat mot krav
på uppskov. Men i likhet med mina meddelegerade har jag kommit till uppfattningen,
att man offrar detta för det stora målet att om möjligt kunna få enighet. Därför biträder
jag vice ordförandens yrkande, enighet med herr Staaff.

D a n i e l  P e r s s o n : Jag skall anhålla få yrka bifall till Staaffs förslag, som han förut
framlagt: (det är icke framlagt). Är det icke framlagt, skall jag be få yrka bifall till herr
Hjärnes förut framlagda förslag; de sammanfalla.

B i l l i n g : Nu är situationen så spänd som den kan vara. Det är så gruvligt1 bekym-
mersamt. Hemställer om några minuters paus, innan vi votera: 10 minuter. 

Det avbröts 25 minuter över 5. 

¼ före 6 skulle det börja, men började först 6,5 efter en lång första kammar överlägg-
ning.

D a n i e l  P e r s s o n : Efter nya val eller folkomröstning (infört = Hjärne)

1Notis av Arne Wåhlstrand i dennes maskinskrivna kopia: biskopen brukade ofta ordet ”gruvligt” i stället för 
svärord, sonen Einar likaledes.
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22/7 [lördag, klockan 12 midd.]1

O r d f ö r a n d e n : Förslaget föremål för första kammarens ingående övervägande.
Alla klara om det, att vi alla varit besjälade av livlig önskan att finna en lösning på den
föreliggande stora frågan på ett för landet tillfredsställande och värdigt sätt. Den över-
läggning, som här förts under denna långa tid, har nog kännetecknat detta, men också
kännetecknat att det funnits många olika strömningar i fråga om vägar, som man borde
beträda för att vinna detta mål. 

Nu stå vid slutakten, om jag så må säga: vi skall då försöka få fram en produkt av vårt
arbete, som för oss skall innebära det bästa möjliga vi kan vinna och för landet även
bevisa, att vi ha velat bevara och iakttaga svenska folkets bästa, ära och framtid. 

I detta allvarliga ögonblick, då vi stå vid avgörandet, är det ju klart, att man har kom-
mit närmare målet än vad man stått under den föregående arbetstiden: man är dock icke
framme vid målet, förrän avgörandet är fattat. 

När man står inför detta avgörande ligger det säkerligen en känsla av allvar över oss
alla, att vi måtte främja fram att detta avgörande, så vitt möjligt, kan ske med så stor
anslutning, som står att vinna, från hela vår arbetskrets. De meningar, som i går fram-
kommo från de båda sidorna, skilde sig i vissa delar från varandra; man hade olika upp-
fattning om innebörden av de medgivanden, som från båda sidor hade gjorts, man hade
olika uppfattning om den hänsyn, som hade tagits från ena sidan mot den andra och
tvärtom. Det var icke så gott att i ett ögonblick då sätta sig i alla de konsekvenser, som
ett företrädande av den ena eller andra vägen kunde medföra. Det blev därför ett upp-
skov för att bereda möjlighet till stadgande av meningar, möjlighet till samling. 

Första kammarens ledamöter, som lika väl känna sin plikt mot fäderneslandet, som
kramrater från andra sidan, har därför på det allvarligaste beaktat och begrundat denna
fråga. Målet, enighet, har stått stort för oss. Man har förstått, att det varit förenat med
uppoffring för våra vänner i andra kammaren att kunna samla sig om enighet i sitt för-
slag. Tidigare har det kanske icke heller varit så lätt för förste kammaren att samla sig i
enighet om det förslag, som i går bars fram, men, mina herrar, nu stå vi vid det allvar-
liga ögonblicket, som skall visa om något fruktbart kan framkomma av vårt arbete. Vi
på vår sida ha djupt och innerligt övervägt, vilken väg vi kunde finna rättast att vandra.
Vi ha icke kunnat finna den väg, som andra kammarens förslag innebar vara den bästa;
jag skall icke ingå i någon längre motivering av det, jag vill bara fastslå faktum, att för
oss, som lika varmt som herrarna är besjälade av en önskan att främja fram fredlig upp-
görelse, för oss har det stått klart, att det kraftigaste medlet för denna fredliga uppgörelse
just skulle ligga däri, uti det moraliska intrycket för Norge, att vi hade satt styrka bakom

1Enligt Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet 1905.
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vårt beslut. Med kraft bakom vårt beslut har första kammaren varit övertygad om, att
målet ”fred” lättast skulle vinnas. Första kammaren har ansett att just ett sådant sätt att
formulera – sätt att formulera villkor skulle vara begripligt för Norge och lättare leda till
samförstånd med Sverige än att anta den väg, som andra kammaren här föreslagit. Då vi
emellertid från vår sida varit besjälade av en djup och allvarlig önskan att i detta ögon-
blick även med uppoffring av egna bestämda meningar söka leda frågan fram till enig-
het, så får jag härmed meddela, att första kammaren är beredd att möta det av andra
kammaren i går framställda förslaget, under förutsättning att den enighet, som proviso-
riskt redan är vunnen i övriga punkter, skall fastslås av utskottet vid de definitiva beslu-
ten. 

I fråga om den formulering, som ju framkommit från utskottet angående de 100 mil-
lionerna, har vi för vår del velat fatta de uttalanden, som från våra kamrater i andra
kammaren gjordes på det sätt, att i varje fall utvägar skulle beredas för att beloppet må
kunna, när så påfordras, stå till riksdagens förfogande. Man har trott, att man skulle
möta den allmänna meningen i det fallet, om man i den delen formulerade motive-
ringen på ungefär följande sätt. 

(Upplästes): ” … ”

V i c e : Begärt ordet endast för att få göra första kammaren en fråga, näml. den vad or-
det ”hörande” här skulle betyda. Hörande här är ”medgivande” eller ”beslut”. 

O r d f ö r a n d e n : ”Medgivande” kan vi mycket gärna sätta in. ”Medgivande” förut-
sättning, att full enighet skulle vinnas icke om detta, utan även om tidigare fattade be-
sluten. 

B i l l i n g : Förslaget ”bemyndigande av krediter eller upplåning”

S t a a f f : Vad menas med fattande av definitiva beslut över sina lån? Här föreligger ett
utkast, om vilket vi i alla delar äro ense att framlägga till grund för utskottets utlåtande.
Men meningen kan väl icke vara, att om ingenting är fullständigt utformulerat, man
skulle bestämma på förhand om att man icke kunde få föreslå ändring, som icke vore
ändring i sak. Jag har tänkt mig 
a) redogörelse för förhandlingarna 
b) översikt över unionens betydelse 
c) vidare vår motivering skulle väl då stå i närmaste överensstämmelse med beslut, som
blivit fattade. Sakändringar skulle icke kunna förekomma: redaktionella ändringar
menar jag däremot kan ske 
d) klämmarna. 
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Någon formulering i redaktionellt hänseende skulle kunna ske, men icke ändring av
innebörd. 

Å k e r h i e l m : Erinrar om mitt första yrkande. Vill ha det avslaget, såsom förutsätt-
ning för att jag skall kunna vara med om resten. Fatta beslut däröver. 

S ä v e : Instämmer med Åkerhielm. Jag vill få min tanke intagen i utskottets protokoll. 

D a n i e l  P e r s s o n : Då jag förut uttalade såsom min uppfattning att önskade högst
av allt enighet, och då jag finner förslaget vara en produkt av ädel strävan efter enighet
och uppoffring av enskilda intressen, skall jag anhålla att få återtaga mitt förslag. 

1o Åkerhielms hemställan: avslogs utan votering.

2o Upplästes hela stycket: 

S t a a f f : Vill redan nu framhålla att efter min uppfattning själva sakbeslutet ligger i or-
den från och med ”bör”, men att första raden kan och bör efter min tanke vara föremål
för åtskilligt övervägande och måhända litet längre motivering av själva villkoret kom-
ma till. 

3o Förslaget antogs i dess helhet. 

4o Billing: Klämmen får den lydelsen, som i beslutet, men med den förändring, som nu
… 
Alla motioner anses besvarade. 

5o Zetterstrand: Skulle icke sägas ”i anledning av proposition och i ämnet väckta mo-
tioner”:

A f z e l i u s : Icke nämnt om motionerna i andra punkten. 

B i l l i n g : Det var min mening att alla motionerna skulle avfärdas. Tag motionerna
liksom appendix. 

L i n d b l a d : I den första kan man tveka om vad man upptager eller upptagit. I den
senare finnes icke någon tvekan, vad som föranlett anslaget. 

Besluten och pressen:
Angiva kärn- och hållpunkter för att meddelas genom pressen. 

B i l l i n g : Vill vara med om det.

L i n d b l a d : Skulle de fortsatta förhandlingarna bli hemliga, om de få veta i landsor-
ten. 
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B i l l i n g : De skulle få tid på sig att förbereda sina uttalanden. 

P å b o d a : Under sådana förhållanden kan gå an att på något tidigare än papperet
kommer på bordet, låta dem få reda på det. I Norge får man icke intaga ställning till sa-
ken, redan innan svenska riksdagen fattat sitt beslut. Norrmännen böra hållas undan. 

H a n s  A n d e r s s o n : Billings sätt tror jag ganska praktiskt och tillmötesgående. 

H j ä r n e : Tillstyrker Billings förslag.

O r d f ö r a n d e n : Kamraterna i kamrarna, huru med dem? En afton förut böra vi ha
sammanträden. 

V i c e : Kamrarna på måndag kväll; tidningarna på onsdag. 

A f z e l i u s : Samtidigt på aftonen och sedan. 

O r d f ö r a n d e n : Det går icke meddela pressen på aftonen, sedan man meddelat
kammarledamöterna. Före kammarsammanträdena kunde tala med pressmännen: få be-
sked om de kunna lova att icke släppa ut dem förr än efter samråd med utskottets för-
troendemän. tisdag e.m. pressen; kvällen sammanträden; tisdag middag: bordläggning. 

På tisdag kväll kamrarna; måndag pressen, huruvida de kunna tiga till onsdag, lämnas
meddelande dem redan på måndag. 

H j ä r n e : Förekommen av ordföranden. 

Z e t t e r s t r a n d : Förekommen av ordföranden.

Å k e r h i e l m : Betänkandet slutjusteras på måndag; går icke. 

S t a a f f : Redaktörerna på måndag middag, icke säga förrän onsdag: det går icke om
det kommer in på kamrarnas bord på tisdag. 

V i c e : Pressens män hinner få veta besluten efter slutjusteringen; ingenting får offent-
liggöras, förrän det ligger på kamrarnas bord. 

P a l m s t i e r n a : Det kan icke slutjusteras på måndag. Kamrarna på tisdag kväll, icke
bordlagt före onsdag: pressen på måndag. 

H e d l u n d : Tidningarna finge exemplar av utlåtandet: regeringens proposition och
rösträttsproposition. Tidningar, som vill hava på förhand, få avgiva skriftlig förbindelse,
få handlingarna i sin hand ett dygn före. – Telegrambyrån på samma sätt. 

B l o m b e r g : Förslagstrycket kunde man få se något förut. Utskottssammanträdet
tämligen sent.
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B i l l i n g : Kan skrivas om 10 gånger till. 

V i c e : Bordläggning på onsdag. 

W a c h t m e i s t e r : Icke värt hålla kammarsammanträden, förr än de äro tryckta. 

B i l l i n g : Ge pressen förslagstryck på måndag e.m.

Å k e r h i e l m : Två timmar till förslagstrycket, det är för litet. Man har icke filat varje
ord: man har tänkt på synpunkterna, men icke filat orden. 

A f z e l i u s : Det går icke an att på stående fot fastställa ordalydelsen. Utdelning på
måndag, justering på tisdag kväll. 

Beslut: 1) Ett dygn före betänkandets framkomst få tidningsmännen sättas i tillfälle att
taga del därav. 2) Kamrarna sammanträda tisdagskväll enskilt. (Då skola betänkandena
vara tryckta).

Vad kan meddelas idag? Kan man säga, att man kommit till beslut, och till enigt beslut
men icke delgiver beslutet. 

Z e t t e r s t r a n d : Vi ha hopp. 

B i l l i n g : Kan vi icke få säga, att vi kommit till enigt beslut: de se det på minerna. 

Z e t t e r s t r a n d : Vill icke ha den. Icke giva upp den. 

P a l m s t i e r n a : Har den sanningen eller icke; är den sann eller icke: några samma
…

”avsett”

S ä v e : Vill ha ut det i världspressen.

S t a a f f : Det är möjligt att den genom en och annan förändring kan bringas i skick,
att alla skulle vara med om den. Det vore ledsamt, om efter enighet i saken, det skulle
bli tvist om saken. I första delen tror jag icke kan finnas så mycket att erinra. 

Men mot den bestämda hållningen angående senaste konsulatförhandlingarna: jag
kan icke gilla den uppfattningen. Vill taga bort konsulatförhandlingarna; icke ge förtro-
endevotum åt någon regering. 

Hela frågan om konsulatväsendet kunde möjligen tagits på annat sätt, ej såsom en
fråga, som var alldeles för liten. Stått i disproportion med avseende på sin innebörd till
vad den framkallat i Norge. 

Den reella innebörden av frågan bestämda kolossala innebörd i Norges av…
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– Förvärvade ”rätten att såsom sin egen leda den skandinaviska halvöns yttre poli-
tik”: faktiskt förhållande, men icke en rätt. 

Rörande unionens tillkomst och principerna därvid, bör man icke skriva något
sådant därom. 

Vilka som fått exemplar: 13 ex. Staaff; Bonde; Lindblad; Palmstierna; Hjärne; Stuart;
Clason; Lundeberg; Daniel Persson; Åkerhielm; Carl Persson; Säve; Afzelius.

: Försvarade detta: Konsulatkommitténs uttalande: Sverige förvärvade den rätten. 

B i l l i n g : Tag reda på saken till nästa gång. 

Z e t t e r s t r a n d : Kommittéer har tagits såsom bilaga: då kan man taga även detta. 

V i c e : 

S t a a f f , H e d l u n d :

Särskilda utskottets principdebatt I och 3 juli 1905

Nedan återges tre promemorior, handskrivna i vanlig läsbar ortografi, av särskilda utskottets sekre-
terare Sam. Clason. Den första är på fyra sidor och skriven med bläck. Den andra är på två sidor
och den tredje på cirka en och en halv. 

Promemoriorna finns i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6: Diverse Handlingar rör.
Förhandlingarna inom utskottet. P:M. av utskottet. Riksarkivet, Stockholm. 

De två första PM som återges nedan sammanfattar  de principiella ställningstaganden som
utskottsledamöter gjorde den 1 juli. Den tredje promemorian sammanfattar de ställningstaganden
som gjordes under första delen av förmiddagssammanträdet den 3 juli. (Enligt jämförelse med
Clasons stenografiska anteckningar och Hjärnes anteckningar.) Genomgående presenteras
utskottsledamöternas ställningstaganden i den ordning de gjorde sina uttalanden. De militära före-
dragningar som gjordes under dessa dagar har utelämnats av Clason.

Det tycks troligt att dessa tre PM utarbetats kort efter att de debatter de speglar hållits i syfte att
ge någon utskottsledamot eller några utskottsledamöter överblick över vad som dittills framställts.
Detta förklarar nog också varför de inte är skrivna på stenografi, vilket ju Clason vanligtvis gjorde.
Eftersom sammanträdena var slutna är det inte troligt att promemoriorna utarbetats för någon
utomståendes räkning. 

Clason sammanfattade efter principdebattens slut i två ytterligare promemorior samtliga ställ-
ningstaganden som gjorts under principdebatten. Dessa har vi kallat ”Förslag och yrkanden 1 och
2 i särskilda utskottets principdebatt 1–4 juli 1905”. Dessa trycks längre fram i denna doku-
mentsamling. 

 

565



X. Första urtima riksdagen 1905
1/7

P.M.

P a l m s t i e r n a : Har satt största värde på unionen. Dess militära betydelse för oss
framhållen; genom dess upplösning vår krigspolitiska ställning försämrad; den politiska
betydelse af skandinaviska halfön ändrad.

Dess bibehållande i nuvarande form omöjligt. Skulle tillråda Norges eröfring, om
han vore säker att det sedan kunde beherskas.

Ytterst oförsiktigt att ständigt ha sagt, att krig ej skulle kunna förekomma: ”Hvad Ni
gör, alltid ge vi efter”.

Unionen faktiskt upplöst, ej rättsligt. Ett kontraktsbrott gjordt, som man blott gör
mot den man anser degenererad. Men man har, synes det, tagit miste om resultatet. Vår
nation har vaknat.

K.M:ts punkter:
Afvecklingen kan göras när som helst; ej dröja för länge. Skiljedomstraktat ingen nytta
med sig. Grisbådarne fiska vi på. Lapparnes rättigheter: vi skola där hålla på status quo.
Järnvägstrafiken: fritt transitogods. Sjöfarten kan ordnas år för år. Novembertraktaten
måste beröras; öfriga kunna lämnas därhän. Neutral zon tror jag ej på.

Mina minimikraf:
Norge skall begära en upplösning.
Landafträdelse kan ej ifrågasättas utan eröfring.
Gränsfästningarnas rifvande stå för mig med?

Folkomröstning är en teoretisk fundering. Hvartill tjänar nytt storting? Det angår ej oss,
huru de sköta sina rättigheter i Norge, blott huru de sköta sig mot oss.

Villkoren böra vara knappast möjliga för att Sveriges ära skall ha fått upprättelse; fram-
ställas såsom ultimatum, att besvaras inom 8–14 dagar. Tillräckliga medel i ordning,
mobiliseringsorder; små villkor, stora krafter, då behöfva ej krafterna användas. Ville
Norge kasta sig i krig, behöfde vi ej rygga tillbaka; man finge känna sig vara ett folk,
som är något att arbeta för.

Ingen utländsk makt har något emot att man tar ut sin rätt.
Vi kunna inkalla tre klasser, d.v.s. utom den innevarande, de två, som skulle in i Sept.

Detta skulle förebygga anfall, vara en utmärkt öfvergång till mobilisering. Det gäller för
oss att tillvarataga ej blott Sveriges ära, utan själfförtroendet inom svenska nationen.

B i l l i n g : Med hänsyn till vår inre politik är unionens upplösning en fördel. En an-
nan mening uttalad af militärer, delvis af utlandet. Det synes mig, som den dock icke
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kan uppehållas; därför ej maktmedel användas för att söka åstadkomma detta. Detta tor-
de vara allmän mening i folket.

Men en folkomröstning torde ock visa att man skulle vilja använda maktmedel för att
häfda svenska folkets ära. Erinrar om bevis på huru upprörd man är inom skilda klasser.

Är ett folks ära annat än en chimär? Ja, det är = ett godt namn och rykte, hvilket är
en realitet, på hvilken framgången i ens kallelse kan bero. Ett folk har sin kallelse i folk-
familjen. (Obs! Man har förblandat ett folks eget moraliska värde och ett folks goda
namn och rykte).

Lika väl som man har rätt att reagera, om land tages ifrån en, lika väl har man därtill,
om man tar ifrån ett folk dess ära. För det skedda måste Sverige ha ngn upprättelse.
Tänker därvid ej på ngt, som gör Norge skada eller svårighet.

Kgl. prop. kan tolkas så, att det gäller fullmakt att underhandla, om Norge därom gör
hemställan. Det är det minsta som kan fordras, då man ej med vill krig upprätthålla eller
omforma unionen.

Sverige skall sedan ej uppställa ngt villkor utan med föresats att genomdrifva det.
Regeringens 7) första äro ej villkor, utan punkter, där Norge har samma intresse som vi
af förhandling. Den neutrala zonen däremot innebär ett uppslag: vi måste nödvändigt
fordra trygghet mot vester, så mycken som möjligt. Värdet däraf dock ej att öfverskatta,
när det gäller ett folk, som bryter sina grundlagar. Nya papper mista dock från början
mycket af sitt värde, om Sverige nu helt enkelt säger: Ni få göra hvad Ni vill; Sverige
säger ja.

B l o m b e r g : Saken måste ses ur rättslig synpunkt. Unionen är ej en traktat, som re-
geringen efter behag kan fasthålla vid eller afstå från. Norska grundlagen antogs under
förutsättning af svenska riksdagens rätt i de delar, där denna rätt berördes. Riksakten
kan ej brytas utan beslut af båda kontrahenterna i lagbestämd väg. Vi måste fordra, att
saken behandlas i lagliga former: framställningen skall då göras från andra sidan. Detta är
mitt hufvudvillkor. Riksdagen bör svara, att prop. ej kan bifallas utan att riksdagen
afvaktar framställning från Norges sida ang. den unionsupplösning, som Norrmännen
synas vilja hafva.

Vid denna framställnings pröfning böra blott synpunkter af rent politiskt innehåll sät-
tas såsom villkor. Regeringens punkter tillhöra mestadels ett senare stadium, spörsmål,
som när som helst kunna afvecklas. Till de politiska frågorna höra åter främst novem-
bertraktaten och dess förpliktelser. Detta både ur de främmande makternas och ur Sve-
riges synpunkt. Vilja dessa makter tillerkänna Sverige enbart samma förmån; kräfver
Sveriges intresse, att detta äfven genomföres rörande Norge, huru ställa sig makterna
därtill?
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Dylika frågor äro vidare frågan om den neutrala zonen och om lapparne. Dessa vill-
kor torde ej vara betänkliga med hänsyn till frågan om främmande makters erkännande.
De äro så rimliga.

B o n d e : Frön till upplösningen ha legat i omöjligheten att upprätthålla en union
mellan stater af så olika styrka och karaktär. Det vore önskeligt att den kunde upprätt-
hållas. Omöjligt upprätthålla den med vapenmakt; ingen vill använda maktmedel; den
är ohjälpligt bruten.

Sveriges ära ej kränkt af att en annan brutit ett aftal. Farligt tala för mycket om kränkt
ära; det kan alstra nationalhat, som främst af allt måste undvikas, då länderna alltid måste
vara delar af samma halfö. Nödvändigt därför att skapa ett vänskapligt förhållande.

Ens ära kan ej häfdas med blod och vapenmakt; det smakar tyskt. Bättre visa förson-
lighet.

Hvad göra? Vi måste finna oss i att aftalet är brutet, då vi ej kunna upprätthålla det i
godo, ej vilja upprätthålla det i ondo. Ej uppställa villkor, som väcka ovilja; ju förr lugn
på halfön, dess bättre.

Regeringens villkor ej värda uppställas som villkor. Ej heller villkoret, att upplös-
ningen skall gå till på rättsligt sätt. Ett aftal på evärdelig tid kan ej brytas på rättsligt sätt.
Någon form därför finnes ej. Det är ur denna synpunkt lika olämpligt att underhandla
med stortinget, som med regeringen.

Att hota med makt bakom villkoren är oklokt, då man ej tänker använda den.
Klokast ej alls underhandla. Blott säga: Då Norge brutit det fördrag det haft med

Sverige, förklara vi riksakten förverkad samt uppdraga åt regeringen att med en blif-
vande regering i Norge träffa aftal om afvecklingen. Norge beröfvar sig därmed de för-
måner det haft af riksakten.

Åtskilligt återstår då att reglera; kan regleras efteråt. Det enda villkor, på hvilket man
skulle sätta in kraft, skulle vara den neutrala zonen. För tidigt nu yttra sig därom. En
sådan kan dock vara ofördelaktig äfven för oss: binda oss.

Hoppas på allmänt kompromissande till sist i utskottet.

P a l m s t i e r n a : Angaf skälen hvarför svenska riksdagen borde uttryckligen afvisa
förslaget om en svensk prins till Norge. Vi behöfva ej hjälpa Norges första stapplande
steg.

B o n d e : Oklokt om utskottet oåtsport skulle uttala sig i prinsfrågan. Den bör betrak-
tas jämsides med andra alternativ: tysk prins, engelsk d:o, dansk d:o, republik. 
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[1 juli, fortsättning:]

P.M.

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Omöjligt, efter hvad passerat, att komma i sådant förhål-
lande till Norge att en union kan bli till gagn för Sverige. Därför ej ens med om att på
fredlig väg söka lappa ihop den. Alltså ej heller med maktmedel.

Vi besluta riksaktens upphäfvande. Norge blir då en främmande makt, kan ej anses
som vänlig granne; därför villkor, som betingas af vårt krigspolitiska läge. Ej villkor för-
ödmjukande för Norge, omöjlige för Norge att fylla, men villkor, som betingas af vår
säkerhet. Inga småvillkor, ej landafträdelse. Men neutral zon; det är en fördel, det inne-
bär ock en upprättelse, om dessa gränsfästningar försvinna. Detta villkor bättre än det att
Norrmännen begära förhandling; det synes omöjligt begära att de skola erkänna sig ha
gjort orätt.

Bakom vårt villkor skall stå makt, och vilja att genomdrifva det.

L i n d m a n : Första frågan bör vara: är unionen icke nyttig att bevara? Den kom till
stånd, för att Sverige och Norge skulle vara ett mot främmande makter, starkare än så-
som skilda. Framtvingades trots Norges motstånd. Den ansågs så mycket värd.

Den ena partens aftalsbrott upphäfver ej giltigheten af ett aftal. Här är ej fråga om ett
frivilligt aftal som när som helst kan ryggas. Den andra parten har rätt att säga nej.

Cheferna för armén och flottans stab ha ådagalagt den stora svårigheten för oss att
försvara oss efter unionens upplösning. Det blir kanske omöjligt; medför stora offer, o.
utgifter.

Krig föder förbittring? Ja, men det kan ändras med tiden och äfven denna upplös-
ning föder förbittring; kommer länge att kännas som kränkning.

Alltså första frågan: skola vi ej göra ngt för att bevara den. Men äfven om man ej det
gör, kräfver Sveriges ära att ngt göres. Ingenstädes i utlandet förstår man att ett folk ej
skulle reagera mot en sådan kränkning. 

Alltså: från denna synpunkt bör en upplösning i lagliga former fordras af Sverige.
Bakom denna fordran skall ställas makt.

S ä v e : Instämde i syftet med Lindmans uttalande. Erinrade om striden mellan de ame-
rikanska nord- och sydstaterna, dess utveckling och – resultat. En framtvingad union
kan ha värde; skillnaden mellan Sverige och Norge mindre än mellan dessa stater. Vi
äro skyldiga mot Europa att försvara unionen.

Skall sluta sig till den åsikt, som bäst häfdar Sveriges ära. Wieselgrens förslag tänk-
värdt.
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Hans Andersson: Gillar Lindmans åsikt om hvad som bör sättas först. Har funnit märk-
ligt, att man så litet håller på unionen. Tveksam, om den skulle ha stor betydelse, om
den upprätthölles med vapenmakt. Tror att ett krig skulle af norrmännen dragas ut
länge. Äro vi så säkra, att vi segra?

Helt annat blefve, om Norge anfölle oss. I fråga om försvarskrig skulle vi stå eniga.
Men skilnaden mellan anfall och försvar har ofantlig stor betydelse för oss.

Man får söka taga saken kallt. Hvilket verksamt medel finnes att rädda Sveriges ära?
Jag tror ej norr–männen gå in på att underhandla om upplösning; de säga: den är upp-
löst. Vilja vi med vapenmakt tvinga dem? Till hvad? Ej till unionen. Till inkorporering?
Det vore rimligare. Men kunna vi behålla dem?

Folket vill ej ha anfallskrig för en chimär, för att få norrmännen att erkänna att de
burit sig dumt åt. Men sätt upp en reell punkt, bakom den kan makt sättas. Det går ej
an, att vi ställa oss, som vore det ej fråga om krig; vi måste följa norrmännens åtgärder.

Ej ställa upp ett mål, som vi ej vilja nå. Säga vi, att vi ej vilja upprätthålla unionen, då
komma de utländska makterna ej att gilla användandet af maktmedel!

[3 juli, fortsättning från ovan:]

P.M.

P e t t e r s s o n , F.E. Vi böra göra allt för att söka bevara unionen in i det sista. Vår
karta blir fullständigt ändrad. Främmande landtgräns af öfver 100 mil. Oerhörda militä-
ra bördor.

Ej handla förhastadt. Erkännandet från främmande makter ej så farligt. Vi böra vänta
till efter nya val ( i Norge), underrätta makterna därom. Norge står ej så enigt; stor-
tinget hade ej fullmakt till denna sak. Med eftergifter vinnes ej deras vänskap, blott med
fasthet. Folkomröstning i konsultatsfrågan stod på Stangs program 1893; det är intet
nytt. Norrmännen känna bättre vår verkliga styrka, än vi deras svaghet. 

C a v a l l i : bragte på tal frågan om Vogt och Bröggers besök hos statsministern. Ha de
fastslagit villkoren med regeringen? Debatt därom mellan Tamm, honom och Staaff.

Z e t t e r s t r a n d : Skandinav sedan ungdomen. Ej sådana åtgärder, som omöjliggöra
framtida bättre ställning. 7 förslag framställda.

1) Helstatsprogrammet, genomfördt med vapenmakt. Skulle det ej kunna misslyckas?
Lända till bådas undergång? Svenska folket anser anfallskrig ej försvarbart. krig mellan
närbesläktade folk än värre än eljes.
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2) Unionens återställande med vapenmakt. En union uppehållen med vapenmakt
otänkbar.
3) Uppskof tills efter nästa riksdag och storting. Mycket talar för det, om man ej känner
situationen. Men makterna skulle snart erkänna: Tyskland ej senare än årsskiftet, Öster-
rike och Ryssland likaså. England (o. Frankrike) ej dröja mer än andra. Då komma vi ur
spelet, förlora våra trumf.
4) Folkomröstning. Komme den till stånd, blefve resultatet nog detsamma, alltså föga,
om än något vunnet. Men norrmännen nekade nog anställa den eller droge ut på saken.
Då antingen vapenmakt eller ny förödmjukelse. (vi har befläckat vår ära).
5) Tvinga Norge begära unionsupplösning? Om de svara nej, ej kan vapenmakt använ-
das i ett dylikt fall.
6) Först uppsäga riksakten, sedan förhandla (De Geer) eller
7) Först förhandla, sedan uppsäga (regeringen)

Svårt val. Men tror det sista bäst, ty nu äro norrmännen tillmötesgående, och vissa frå-
gor ha vi intresse af att genomföra.

Villkoren: förbigår neutral zon, yttrar mig ej om novembertraktaten, som jag ej tillräck-
ligt känner. Skiljedomstraktat bör ej föregå uppsägningen; Grisbådarne ej heller; sjö-
fartsfrågorna indifferent om före eller efter. Flyttlapparne och malmtrafiken måste vara
klara förut: där ha vi svagare ståndpunkt än norrmännen. Såsom fyllnad vid underhand-
lingen böra kanske äfven medtagas frågan om afvecklingen af diplomati etc., samt om
internationella konventioner.

F r i h .  Å k e r h j e l m : Unionen har medfört stora olägenheter: man har frågat sig
om ej dess bortfallande vore en lättnad. Men saken får ej bedömas med hänsyn till vår
inre politik, utan med hänsyn till vår själfständighet och ställning utåt. De militära upp-
lysningarna ha visat de oerhörda svårigheter för vårt försvar, en upplösning skulle med-
föra. Böra vi ej då göra allt för att upprätthålla den? Äro vi beredda att släppa den?

Johan (John) Magnus Stuarts anteckningar från särskilda 
utskottet vid första urtima riksdagen 1905

Johan Magnus Stuarts handskrivna anteckningar från särskilda utskottets slutna överläggningar på
sommaren 1905 finns på Riksarkivet i en brun mapp med titeln ”Särskilda Utskottet 1:a urti-
man 1905 Handlingar”. Där finns de blandade med bl.a. PM uppgjorda inom utskottet och inte
på något vis utmärkta. Den bruna mappen hittas under ”Tvåkammarriksdagen, Särskilda ut-
skott, 1 Urtiman 1905”.
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Stuarts anteckningar finns också i maskinskriven form i Arne Wåhlstrands samling, Carolina
Rediviva, 487 D:2, Arne Wåhlstrand 1905.

 

R a p p e .
Berör alla frågorna på en gång
Under(?) senare.
Linie och landtvärn – landtstorm
Landtvärnet mera öfvadt [än] linien
Befästningarna, hvar som varit möjligt, laggt befästning besättningar
1896 organ. af la
1897 0
1898 
1899 12–22 dagar

Sverige

Linie och landtvärn

21 bat. 399 offic. 20,601 öfr
399

offic. 809 – 41,615 pers.

Kav. 32, 1136

32 1136        540 hästar

Linien 1904 60 dag          mitrailleurer 
1903 72 artill. 37. 1749
1902 96 114. 3498.
1901 120 bergsart. 2 lin.bat. 2 landt
1900 120 8 off. 242

Landtinf. 126 dgr 16 (off.) 484
Kavalleriet 114 dagar pos.artill. 21 [off] 753
Artilleriet 114

178 dagar 136/162 1080 offic. 59.016.
104 dag. 186 + 156 kanr. 33 mitraljöser
104 Landtstormens största delen ej användbar.
126
152 Sverige.

1900 176 arméfördelningar.

Norge
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Sambanden mellan de olika förbanden bättre än 
Inf. Norge ngt större öfning, men f.d. stamanstälde. 

Kavalleriet bättre; hästanskaffningen svårlöst.
Mot 100 uppställa vi 204
dubbelt mot norska

Fredriksten 16de Komp. 8 st. 12 c, 4 sk. 7.5
Örjebro 17                         4 st. 10 c 4. 8
Kongsvinger 18 o 4 st 12 c. 6

= 76 st. pjeser utom mitraljöser

1 jägarb. i Kongsvinger
Fredrikshall
1 brigad. 1 bat.
1 brigad o 1 bat.

Öfriga norska armén nära Kristiania t. hälften mobiliserad
5 kl. 3: äro inre liniers 
5 kl. 2 inre landtvärn

1905 d. 30 juni

Arméns intendentsdep.

1:o Personal–utrustning

2. Utrustning af trängen.

3. Sjukvårdsmaterielen
Återstår för att effektivt mobilisera.

Värde å brist Fältarm. 117.000 man; depoten 40.000 man

2,389.000 :– fältdugliga
personl. ut-
rustningen.

Brister
Beklädnadspersedlar
[M]össor 6,000
[K]appor 6,000
[M]össor

de

de
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[V]apen
ylletröjor 57,939, kan nedbringas till 33,000 /31,800/.

2. Mattornistrar

renslar

Skyddstältsdelar 51,00(0?)
Trängen ngn brist 260,000 selar o presseningar inköpas
köttvagnar
16 ammunitionsvagnar

Skodon.
Förråden inskränkt till de garnisonerade regementena.
Marschdugliga skodon medföras i allmänhet.
Försöksmobiliseringen visade

6,000 skodon–
500 ridstöflar produktionsförmåga per dag 
2,700 i öfrigt

Sjukvårdsmaterieler.
brist. 10.000 ’i första förband’, finnes tillgång.
Etappsmateriel. felande materieler 573.000 k.
bevilja 211.000 kr för tre år.

Fälttygmästaren.
Inf. gevär

150.000 o karb. 40.000.
100.000 23.000:– vid mobiliser.
104 kanoner  – 7 (?) : (?) 16, bestälda 168.

för mobls. 9 fort. 3 div. 1. f

8 c. 217. – för mob. 168.

12 c. 45.  för pos. 16 m. 8 depot.

15 c. haubits. 8.

16 c. d:o  24 på Karlsborg

Ammunition
6,5 57.000.000 patr. = 500 skott per gevär.

dock enl. senaste beräkning 1000 patr. per gevär.

84 kanoner fins 700 skott pr. pjes el, 60.000
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för 144 kanoner, 400 skott per pjes el. 60.000 = 228 pjeser.

12 c. positionsartill ammunition till 13.000 skott.

U. sättes i tillfälle att taga del samtl. meddelanden, som inkommit från utländska makter
ang. deras uppfattning af de unionella förhållandena efter den 7 junis händelser. ”Den
nuvarande unionella ställningen”[.] Uttalanden som hänföra sig till förhållanden och af de
efter den 7 juni inträdda kännda o s. så fort som möjligt.

Rye.

S i d n e r :
1 kl. pansb. Sver. 11 Norge 4
2 kl. pan. 4 4
3 k 7 0
torpb. 5 0
Kl. k 6 3

2
jagare 1 1
1 kl. torpedbåt 18 10
2 kl. torpedbåt 18 19
3 [kl. torpedbåt] 0 3
3 gånger öfverlägset

40 kustsignalstationer

Kålupplag [skall vara kol-].
20 maj i st. f. 1 juni

d. 18 april ändrades planen för sommar exp.

8 pansarbåtar
2
1
8 torp. 1 kl.
8 [torp] 2

Vilkor om transitofart g. Norge under krig, då Norge är neutralt

A m i r a l  O l s é n :
Beklädnad
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Kål 75,000 Wales = tre månader; behövs ytterligare 75.000 Waleska kål
46,500 ton.

Olja o annan inredning är kontrakterade De af årets riksdag
beviljade anskaffning
af ammunition

Proviant Finnes bestyckning till
20 handelsfartyg, men

Beklädnad för kustartilleriet ammunitionen räcker ej
mer än till 10.

1075 fattas för 2

700 fattas för 3 ;

2 utredningar till samtliga fartygen
15 c. 1%
12 c. 7% saknas
57 m. 12%

Önskas:
Moderna afståndsmätare á 10.000 kr.
Reservkanoner.
Reservammunition.
Projektiler.
Torpedanordningar påskyndas.
Ammunition. Krutbrukens förmåga sträcker sig ej utöfver redan gjorda beställningar för
nya båtar. 
Torpednät finnas ej.
Hvarje torpedbåt har 3 torpeder 
54/35 c. 147 38 c. på torpedbåt
24 öfver, 26 undervattens torpeder på fartygen.

1905 d. 1 juli.

P a l m s t i e r n a . Unionen kan ej bibehållas på grund af de olika statsförfattningarne.
Norges eröfring dock ej möjlig. – Unionen ej rättsligen upplöst. Norge skall hos
Sverige begära unionens upplösning. Ultimatum 8 à 14 dagar. Medel till Kmjts disposi-
tion. Ifrågasätter inkallandet af de två … 
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T r o l l e . Danmark d. 12/6. [I]ntresset stort, ej ensidiga sympatier; sjelfklart att träder
ej i förbindelse med den olagliga regeringen; önskar en prins Bernadotte i ty annars re-
publik.

England d. 8/6 vill ha en Bernadotts prins, medverkar till upplysningen. Bildt: intet
dröjsmål, inga vilkor. Engelska regeringen ej måtte skynda sig; kommer att dröja med
erkännandet.
Obs. cirkulär den 27 juni till makterna.

Frankrike öfverlemnat sitt tillvägagående åt England.

Amerika. Statssekreteraren1 svarade att icke erkänna den olagliga regeringen. Presiden-
ten ogillar Norges uppträdande.

Ryssland. 15/6 skulle ej erkänna den provisoriska regeringen såsom revolutionär; emis-
sarie ej mottages i Ryssland; ”om endast platoniska uttalanden, huru skola då makterna
kunna gilla Sverige”.

Tyskland ’När ej vapenmakt; god min i elakt spel’. Sverige har i eget intresse, ant[ing-
en]. vapenmakt återställa unionen, det såge makterna helst, el[ler] godvilligt finna sig,
glömma etc., kronans bevarande i dynastin, men är rädd för att Norge blir republik;
hinder från Rdgn opraktiskt.

Österrike–Ungern: Sveriges resignation egendomlig. Sverige bör visa sig omedgörlig.
prinsförslaget bör antagas; om Sverige ej vapenmakt. 

Wien, Berlin, Petersburg göra ingen brådska.

Turkiet.

B i l l i n g . Skada för inre politiken, derför upplösning. Men Sveriges ära kränkt. ”Ett
godt namn och rykte.” Ingen skada för Norge, inga svårigheter. Förhandlingar, då ej
krig, men Norge skall begära förhandlingar, ej vi.

B l o m b e r g . Norges grundlag faststäld under förutsättning af Riksdagens bifall.
Ovillkorl. fordran att förklara att vi fordra att frågan skall behandlas i rättsliga former;
framställning då göras från Norge. K. prop. kan ej bifallas utan Rdgn afvaktar den uni-
ons upplösning, som synes önskad af Norge. Då kan framläggas några få politiska vilkor.
November–traktaten bör beaktas. Ny traktat, men äfven möjligen Norges förhållande
till Westmakterna bör regleras. Lapparna böra skyddas.

1Det borde stå ”utrikesministern”, dvs. ”the Secretary of State”.
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B o n d e . Unionen bruten, kan ej upprätthållas med makt; kan ej finna Sveriges ära
vara kränkt; man måste finna sig i hvad som händt; När Norge brutit riksakten, är den
förverkad. Vi förklara unionen upplöst och uppdraga åt regeringen att med norska re-
geringen träffa de aftal, som för afvecklingen må befinnas nödvändiga.

P a l m s t i e r n a . Ingen Bernadottsk prins; ehuru republik antagligen. Utskottet och
Riksdagen bör ej uttala sig oåtspord.

v .  K r u s e n s t j e r n a . [E]j ens på fredlig väg unionens uppehållande; sål[edes]
upplösning; men en främmande ovänlig makt, då bjuder omsorgen att vilkor uppställas,
som påkallas af vårt krigspolitiska läge; vilkor för Norge antagliga men för Sveriges sä-
kerhet erforderliga; t.ex. gränsfästningarnas försvinnande; detta en upprättelse för oss;
detta hellre än Billings förslag, ty erkännande otänkbart; bakom vilkoret makt.

L i n d m a n . [M]an bör först af allt söka bevara unionen; men skall upplösning ske,
måste Sveriges ära häfdas, så att upplösningen kommer till stånd under fullt lagliga för-
hållanden; bakom denna fordran skall ställas makt.

S ä v e . Amerika. Unionens makt. Likheten med kriget mellan Nordstaterna och Syd-
staterna. Kan ej unionskontraktet omgöras. – ; men då man måste gå öfver från annan
åsigt, sluter sig till Wieselgrens förslag.

H a n s  A n d e r s s o n . [E]j Billings förslag, men underhandling om vilkor, vill ej ett
anfallskrig för ett erkännande, men reela vilkor, de kunna sökas med vapenmakt ge-
nomdrifna; först vilja vi bibehålla unionen eller ej. 

1905 d. 3 juli

F . E .  P e t t e r s s o n . Unionen af största vigt. Dess upphörande skulle föranleda
oerhörda försvarsbördor. De europeiska staternas godkännande före oss af icke så stor
betydelse. Derför uppskof ej farligt. Derför afvakta nya val i Norge. Man kan ha för-
hoppning om att förhållandena der ändras. Tror ej på tacksamhet mot Sverige för till-
mötesgående. Nuvarande representationen ej vald på unionsupplösning. Stangs
program 1893. – Konsulatkomiténs förslag 1 okt 1906.

C a v a l l i . Stockholmsbladet. Ang. särskild uppgörelse mellan emissarier från Michel-
sen och vår ministär. Hemställer att ordf. må begära upplysning i detta hänseende.

H . P . P . T a m m . Afstyrker högtidlig framställning i denna fråga.

C a v a l l i . Återtages, då antages att ordf. hör efter denna sak.
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S t a a f [ f ] [Y]rkar avslag. – Ordf. får vid öfverläggningen bero.

Z e t t e r s t r a n d . Wieselgren. 1. Norges underkufvande. Det kan misslyckas och
lända till båda ländernas förfall. Kriget mellan så närbeslägtade fasansfullt. 2. med vapen-
makt återupprätta unionen. Detta otänkbart, med vapen ingen union. 3. Tranas m.fl.
motioner, uppskof till nästa riksdag och storting. Men efter upplysningar omöjligt.
Tyskland nöjer sig ej längre än till årets slut, och äfven öfriga makter. Om andra natio-
ner före Sverige, hade Sverige förlorat all trumf. 4. folkomröstning. Om kom till stånd,
samma resultat som Stortinget, antingen komme de att dröja till efter året eller säga nej;
Finge Norge att göra framställning. Om de ej vilja, vapenmakt med oviss tillgång [ut-
gång?].

Sål[edes] återstår: De Geers förslag o Regeringens. – Ur känslans synpunkt De Geers
försl. (se sid. 3) Men förhandlingar nödvändiga. Regeringens vilkor: 2 skiljedomstrak-
tat. Det bör ej föregå upplösningen; ej heller Grisbodarne; ej heller sjöfartsförh.; men
de två frågorna: lapparne och jernvägstrafiken. Der står svenskarne på svag ståndpunkt,
derför bjuder försigtigheten att göra upp härom; och så utfylles programmet med reger-
ingens första punkt om afveckling af konsulära och diplomatiska förh. o äfven traktaten.

Å k e r h i e l m . Unionen olägenheter för vår egen inre politik. Men frågan om dess
inflytande på vår sjelfständighet och förhållande till yttre makter. De erhållna upplys-
ningarna visa vår svaghet genom unionens upplösning; stridskrafter mot både öster och
vester. – Kan ej med vapenmakt, ty seger men ej bibehållande. Dock skulle seger med-
föra…

Detta är ej anfalls- utan försvarskrig; försvar för unionen. ”Norges fria sjelfbestäm-
ningsrätt.” Det helas väl bör sättas framför enskilda önskningar. Om unionen fördelaktig
både för Sv. o N., då bör S. hålla på den.

Tvång. 1814 års union var tvångsunion. Hoppas ej på framtida vänskap. I den kom-
mande generationen har utsåtts hat mot Sverige. Grannen kommer alltid att vara ovän.
Norge anser ej sitt konto med Sverige afslutadt med upplösningen. Endast en sak ford-
ras, det är att ingifva respekt; se 1895, men olyckligtvis politiken omkastad. – Unionen
gått sönder, derför dess bestämmelser otillfredsställande. Den bör omformas med till-
mötesgående mot norrmännen. – Låt ej framtiden säga 1905 års män försummade till-
fället. – I allt fall vi måste göra klart för Norge att vi ha vilja och makt att göra den
gällande.

A f z e l i u s . [M]an måste utgå från nuvarande läget; svaret till Norge borde vara att vi
upprätthölle union, men hvad i stället för den nuvarande unionen. En union efter för-
slaget, kan ej uppgöras. – Det bästa amalgameringen. Men vi förmå ej, alltså unionen
kan ej uppehållas.– Andra frågan är det, att detta är endast en skandinavisk fråga; vi äro
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beroende af utländska makter. Deras tal är, vill med vapenmakt, men annars genast
uppgörelse. – Dock olika för den kränkte. – Huru upprättelse? 1:o rättsbrott; derför
först nära laglig form. Sverige ej med, men opraktiskt, ty för långt uppskof. 2:o den
Wieselgrenska, dock ej folkomröstn., men vi måste säga, Stortinget valt på ett annat
program; omröstningen gifven; dock ej med vapenmakt utan passivitet. Andra vägen:
vi äro med om upplösningen men med vilkor, dock under förutsättning att vilkoren
innebära reella fördelar och att de kunna af Norge utgöras o måste kunna framtvingas.
vilkor: skiljedom; men ’integritet o nationella äran’; neutrala zonen. – Novembertrak-
taten; svårighet men form bör finnas, transitotrafiken, Grisbodan, den nuvarande faktis-
ka gränsen, lapparne. 1751 års codicill anser norrmännen uppsägbar.

T a m m ,  H . P . P . Unionen kan ej med vapenmakt upprätthållas, vi har ej makt, ej
rätt, dock finns en framtidstanke. – Då två utvägar. Den ena (ej vapenmakt för vilko-
ren) att säga, riksakten må upphäfvas, men man gör ej öfverenskommelse med illegitim
regering.

L u n d e b e r g . Något på sidan af ämnet, ”upplösningen ett fullbordat faktum, nu en-
dast boskillnad,” men det sätt, på hvilket upplösningen trolöst skett; framtiden vid sidan
af ett folk, som av nyck, fåfänga, öfvermod, bryter förbindelser; nu kan man ej sätta sig
in i skälen till 1814 års union; då mindes man krigets fasor, 1813 års utarmade land tve-
kade ej att offra sin sista armé, sin sista landvinning ty många års erfarenhet visat vådan
af fiender på två sidor; skola vi släppa den union, förfädren skapat åt oss? Skola vi lemna
ledningen af Skand. halföns öden åt det nyckfulla folket? ”[H]ögsinnade”; ja, mot våra
fäders minne, våra barn, hellre än mot fienden[.] Skall unionen upplösas, måste ha sä-
kerhet vid vestra gränsen, ersättningar för kostnader, vi måste fordra säkerhetsåtgärder,
att Norge ej lemnar ifrån sig land och att det godkänner traktater, som Sverige ingår;
förslag från regeringen till vilkor för värnande af vår vestra gräns till skydd för Sverige; i
stället för unionen, andra för oss betryggande former.

B l o m b e r g . [U]pplösningen måste sättas i samband med novembertraktaten dervid
Norges förpligtelser till Sverige ordnas; detta måste föregå, äfven med hänsyn till främ-
mande makterna.

A f z e l i u s . [U]nder de sista 30 åren har Norge förbehållit sig codicillen ej gällande.

W a c h t m e i s t e r . Unionen under de första årtiondena beredde trygghet; men ej
under de senaste årtiondena; derför ej med vapenmakt bibehålla eller göra om unionen.
Upplösningen af unionen med vilkor: gränsfästningarna slopas = neutral zon, flyttlap-
parna, överensk. utgår 1907, derför status quo tills vidare; men på samma gång mobili-
sering; från chefen för landtförsv. ang. kostnad för mobilisering; snar uppgift om
neutrala zonen.
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C a v a l l i . Två vägar: krig, eftergifter; det första omöjligt. Obs. i mars i ledande pres-
sen förklarade man att trolöshet och löftesbrott var säregna egenskaper hos svenska fol-
ket. Jemför derför skriften till Konungen ”ridderliga” nu. – Eftergifterna visa svaghet
och slapphet, deraf ej högaktning. Norge brutit sitt aftal; vi vilja ej inlåta oss på ett nytt,
ej svensk prins på Norges [tron] ej godkänna suveränt Norge; vill ej f.n. träda i under-
handlingar med Norge.

B i l l i n g . Wieselgrens förslag af alla det sämsta.

Ö s t b e r g . [E]fter revolution antoges konstitution men för derefter lagliga förhållan-
de, der bör man afvakta de lagliga, ett nytt storting; nuv. Stortinget valdt på program-
met förhandling med Sverige; förordar Wieselgren; men borde från svensk sida fordra
att initiativet tages från Norge; det är ej värdigt att vi skola begära om förhandlingar om
en sak, s. vi ej tillskyndat; ej fullmakt för Regeringen att underhandla; Rdgn vill gå in
på upplösning, men villkor: 1o nytt storting, 2o norska stortinget begär erkännande af
suveränitet o unionens upplösn. 3o frågor om vilkor i öfrigt, neutral zon, Grisbådan
m.m.

W a c h t m e i s t e r . [M]eddelar en svensk diplomats tankar; en bindande öfverens-
kommelse med Norge att ingen af länderna få ingå traktat med annat land utan det an-
dra landets medgifvande; tvister till domstolen i Haag; vardera landet 25 mill. till
Holländska regeringen; skiljedomstolen skulle ega döma till motsvarande vite.

K l i n g s p o r .  [E]j bråka med norrmännen om formaliteterna; vi begagna oss av si-
tuationen; men ej såsom Kmjts prop. innehåller. Vill infordra uppgift å gränsförhållan-
det mot Norge; Hvad bör göras för gränsernas tryggande, vare sig genom inkorpore-
ring.

B o n d e . [A]fstyrker Wieselgrens motion; ej strid för äran; ej vilkor för vilkorens
skull; man skulle strida för en chimär; vi böra finna oss vid hvad som skett; med en blif-
vande laglig regering i Norge uppgöra om vilkor ingå förhandlingar.

B l o m b e r g . [E]j Wieselgrens motion; från Norge skall göras begäran om unions-
upplösning och då må det af Sverige bifallas; novembertraktaten förutsättning till för-
handling.

B i l l i n g .
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W a l l d é n . Den kränkta rättskänslan fordrar upprättelse, som bör beredas. Genom
unionens upplösning Sveriges ställning försämrad, derför ersättning. På grund häraf vil-
kor för upplösningen. Vilkoren böra bereda Sverige trygghet utan kränkning af Norge.
Bland föreslagna vilkoren, Wieselgrens motion men enl. Afzelius förslag neml. Sveriges
bifall till ett af norska folket valdt Storting förklarar för sin del medgifva unionens upp-
lösning. Fordran från Sveriges sida, att Norge skall erkänna Sveriges rätt att deltaga i be-
slut om upplösning. Öfriga vilkor: novembertraktaten, den neutrala zonen, om möjligt;
lappfrågan, jernvägen vid Narvik.

S ä v e . Förhandlingarne i nov. 1855, novembertraktaten kan ej ställas som vilkor, den
innebar hjelp af vestmakterna a[tt] försvara våra gränser mot Ryssland. De[t] tillkommer
regeringen att skaffa ersättning för novembertraktaten. – Skiljedomstol bestrides. Den
blir bindande för Sverige men ej för Norge. – Den neutrala zonen ej heller, ty gräns-
fästningarne antagligen klena och i framtiden torde Sverige behöfva sjelft bygga fäst-
ningar mot Norge. Deremot Wieselgrens förslag.

H j ä r n e . Sverige har rätt att näpsa den begångna oförrätten äfven med vapenmakt.
Äfven tvångsunion önsklig. Nu är dock en tvångsunion utförbar. Våra stridskrafter äro
starka nog att beherrska ett kufvadt Norge. Kan ej bjuda Norge stora fördelar.

Då vi ej kan nå det stora målet, må ett mindre uppställas. Ett godkännande tolkas
som svaghet. Det skulle blifva nedsättande, ja farligt för Sveriges intressen för framtiden.
Regeringen blott protesterat och sagt att vapenmakt skall vara utesluten. Protesten
borde åtföljts af mobilisering. Kommer nu äfven Riksdagen att vara passiv, komma
främmande makterna att godkänna. Men om Sverige uppträder aktivt, kan ej utländsk
makt intervenera, ty då skulle stöta sig med andra makter. Vill ej hjelpa Norge att stå på
laglig grund.

Första åtgärden är mobilisering. I öfrig[t] skall förhandlingarna dragas ut på tiden.
Regeringen bemyndigas att gn delegerade i från Norge mottaga de förslag som Sverige
väntar skola inlemnas till förhandlande. Om Norge ej tar första steget. Rdgn skall pro-
testera mot Norska unionsbrottet, karakterisera detta, antydningar om vissa vilkor. Af
delegerade ett par från Särskilda utskottet. Ingenting skriftligt skall lemnas norrmännen.
Förhandla med norrmännen att de skola framlägga förslag till garantier för Sverige. Vil-
koren; 1:o neutrala zonens slopande ej allenast af de nya gränsfästningarne utan äfven de
nya skansarne. Sverige uppmuntrar Norge att lägga sina lediga kanoner till annat håll.
Norges erkännande först efter gränsfästningarnas slopande. Novembertraktaten [om
vestmakterna önska1] så till vida att den ena ej får afstå mark utan den andres bifall. –
Skiljedomstol under vilkor af gränsfästningarna. Narvik skulle kunna neutraliseras, detta
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ett sekundärt vilkor. I början bör ej formuleras ultimatum. Alltså så snart som möjligt ur
passiviteten, d.v.s. mobilisering. 

D a n i e l  P e r s s o n . Wieselgrens förslag, ej ytterligare åtgärder emot lagstadganden
ej slopning af gränsfästningarna. Förslaget i Kmjts prop. är dock den lyckligaste lösning-
en.

P e h r  P e h r s o n . Unionens uppehållande med maktmedel otänkbart. Ej Wiesel-
grens förslag. Passiviteten ej tillrådlig, ty Norge skulle få erkännande af främmande
makter och då skulle Norge säga att det ej behöfver Sveriges erkännande. – Bondes för-
slag, uppsägning först, underhandling sedan. Vågar ej tillråda det, ty bakom detta förslag
står mobilisering.

Underhandling om unionens upplösning samtidigt med underhandling om vilkoren;
detta synes mest tillfredsställa svenska folket. vilkoren, endaste [sic!] sådana på hvilka
Norge kan ingå. 1:o ordnade riksgränsförhållande; gränsfästningarnes slopande reci-
prokt; och då bör Norge kunna gå in derpå; 2:o tillförbinder sig att icke afträda land till
annan makt; 3:o ordnande af lappfrågan; 4:o ordnandet af trafiken på Ofoten–banan;
5:o infriande af löftet vid Bohuslänsbanans bebyggande, eller sammanbindningen med
Norska stambanan; 6:o äfven andra nödvändiga vilkor, som af regeringen komma att
uppställas. Dessa vilkor äro till lika mycken stor nytta för Norge som för Sverige. – Nu
är redan så mycket gjordt, så endast fortsättning.

L i n d b l a d . I sakens nuvarande skede kan man ej vara nöjd med Pehr Pehrsons för-
slag. Upplösningens erkännande sans façon ej tillrådlig. Man måste handla så, att folket
inser att något göres. Ej referendum. När norska stortinget fattat sitt beslut med 6 rös-
ters minoritet, vill höra huru många finnas bakom de 6. Ingen [sic!] återställande af uni-
on men upprättelse. Om uppskof, ej böja sig för Stortinget men möjligen för makternas
godkännande. Med afseende å blifvande faror och förvecklingar oförsigtigt att nu gifva
efter. Visserligen en krigisk konflikt möjlig men aflägsen. Protest och fo[r]dran på en
laglig behandling i Norge. Tidsfrist gagnelig. Vilkoren böra uppställas först, ehuru de ej
äro af betydelse.

H e n r i c s o n . Unionen en lifsfråga för båda folken. Nu är unionsbandet brustet.
Krig bör aldrig komma ifråga. Uppskof, så att främmande makter komme att erkänna
Norge, ej lämpligt. Sluter sig till herr Tamms och i viss mån till herr frih. Bonde.

C a r l  P e r s s o n . Vill ej mobilisera annat än för unionens återställande. När kungen
kan bära förolämpningen, kan folket ock. Vilkoren gränsfästningarnes raserande otjen-
ligt; öfrigt gerna vilkor om möjliga att utföra. I Norge finnes ej någon lagligt [sic!]

1Dessa tre ord är inskrivna ovanför ordet Novembertraktaten i Wåhlins handskrivna original.
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myndighet att underhandla med. Finner en norsk kung af Bernadottska ätten fördelak-
tigt.

P e t t e r s s o n  i  P å b o d a  [I]nstämmer med herr Henricsson i det håller på unio-
nen. Nationen kränkt; detta måste ha inverkan på politiken, som dock mest bör afse
Sveriges framtid. Sjelfuppgifvelsens väg är De Geers, Lindhagens o Kmjts förslag, kan ej
biträda. Marschera för tvång, ej tillrådligt. Ansluter sig till att vilkor uppställas, men vil-
koren böra vara af politisk innebörd och af beskaffenhet att bereda trygghet åt riket.
Gillar de flesta af P. Pehrsons vilkor. Har man uppstäl[l]t vilkor, måste man hålla på
dem.

S t a a f [ f ]. Indignationen är egentligen mot sättet. För framtiden farligt om den nu
utvecklade fosterländska känsla skulle åsidosättas. Dock krig är otänkbart. Kulturen står
för högt för tillåta sådana medel i sådana fall. Stamfrändskapen gör att norska folket har
en annan plats i svenska sinnen än andra folk. Öfverväga om det kan på lagligt sätt
åstadkommas krig. Lagen om reqvisitioner: reqv. rätten får endast utöfvas när neutrali-
tet eller befaradt eller börjadt anfall. Nu frågas kan vilkors uppfyllande hänföras till
krigsorsak. Krig med Norge ett äfventyr, hvars utgång osäker. Rappes svar på fråga om
seger i anfallskrig; Ang. nytt tillvägagående från Norges sida; men det är af vigt att den-
na kris ej utdrages; ställningen till nationerna i längden odräglig. ”Kon. af Sverige o
Norge” föga tilltalande. Klarering: Kungl. Majts prop. biträdes. vilkoren om Narvik o
lapparne. Ang. de politiska vilkoren; Norge medgifver vilkor under pression. Dessa
gränsfästningar uppförda under sanktion af konungen. Kmajts prop. i vissa delar tillråd-
lig, dock frih. De Geers förslag önskligt, en upprättelse kan finnas, ej som vilkor utan
som frivilligt erbjudande. I detta fall kan skiljedom ej påkallas, men på sidan af beslut
skulle man kunna säga: kränkt bjuder Sv. Norge att sjelf om det tilltror sig kunna för-
svara sitt handlingssätt d. 7/6 inför domstols af 5 person. Är dess tilltag af beskaffenhet
att vinna nationernas gillande. Domen gifven. Men afslaget från Norges sida för dem
nedsättande.

v .  K r u s e n s t j e r n a . [B]ibehåller sin förra ställning; upphäfvande af riksakten bör
föregås af uppställande af vissa vilkor; såsom upprättelse, reel fördel för Sverige, sådana
att vi kunna fordra att de skola genomföras. Ej bör ett nytt storting bekräfta kränkning-
en. Ej heller Bondes förslag. Norge kan ej tvingas till att välja nytt Storting. Gränsfäst-
ningarnes borttagande reel fördel för Sverige. Men makt bakom vilkoren, som väl ej
behöfver betyda krig.

B o n d e  O r d f . Underhandl. den 29 juni [förmodl. skrivfel, skall vara 19 juni?]
meddelats [om?] Statsrådet Vogt och Baron Vedel.
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B e r g e n d a h l . [I]nstämmer med Pehr Pehrson, ej krig för en krona, från hvilken
konungen afstått, för en union, som regeringen förklarat ej värdt det stora offret; ett
krig vanskligt; äran kränkt, namnet skymfadt; protest ej lämplig. [T]vå vägar återstå:
förklara unionen förverkad o derefter underhandlingar eller hvad bättre är först under-
handlingar sedan unionsupplösning. Beslut: Rdgn skall m. anl. af Kmjts prop. efter
ljungande protest förklara att eftersom union ej kan uppehållas, underhand. upptagas
om unionens upphörande, derest från Norge derom göres framställning, fullm. utses;
1:o Norges bidrag till konsl. kab. kassan 2:o Grisbådan, 3. Lapparne; 4 transito, 5 Neu-
tral zon 6 Norges förpligtelser enl. novembertraktaten. – Ej skiljedomstol, ej fästning
vid Narvik. Skulle kommissarierna ej komma öfver ens måste Rdgn uppställa ett ulti-
matum. Möjligen nya val till Stortinget.

B i e s é r t . Förordar Kungl. prop.; delar Carl Perssons uppfattning. Man bör begagna
möjligheten af att afvända de vådor, som upplösningen föranleder. Skiljedomstraktat,
som är absolut, d.v.s. alla tvister skola underställas denna. Allmän önskan vid gränsen
om neutral zon. Transitotrafiken bör säkerställas. Narvik gemensamt intresse; skogspro-
dukter, papper m.m. skeppas från Wermland från norska hamnar d.v.s. Kristiania.

H e d l u n d . Det förändrade strategiska läget. Bort hafva framkommit såsom varning.
Då hade ställningen nu varit annorlunda. Den neutrala zonen skulle binda händerna för
Sverige för fästningar vid Trondheim och Narvik. Om gemensam fästning vid Narvik,
nära till försvarsförbund. Har man lidit en kränkning, bör man se den sådan den är.
Norrmännen har dock dels den 25/4 då uppgörelse af det hela ifrågasattes med unions-
upplösning såsom alternativ; vid konungens sanktionsvägran talades öppet om upplös-
ning på grund af denna. Genom dessa 2 varskon har kränkningen mildrats. Norge har ej
afsigtligt velat såra oss; det sökt gå till väga på det minst sårande sätt. Om Norge gjort
framställning hade från Europa kommit påtryck om att bevara unionen och följden blif-
vit en personalunion. Derför ställt Norge inför gjord gerning. Vilkoren böra först upp-
ställas; sedan betraktas de två alt. först upplösning, sedan vilkor, först vilkor, sedan
öfverenskommelse. 

L i n d m a n . Vill man för stundens ro offra framtidens lugn, säg derför jag gör det der-
för att jag vill, ej derför att jag kan ej annat. ”Staaf[f] sade vi kan ej blockera norska kus-
ten”. Vi kunna blockera Kristiania o Trondheim, möjl. äfven Bergen och Stavanger. Vi
böra ej nedsätta våra krafter. Ordnandena af sjöfartsförhållandena bör ej nu ställas upp
från Sveriges sida, ty detta är en trumf för oss.
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Ö d m a n . Vill uppehålla unionen. Om upplösning ej tala mycket om vilkor. Enda
programmet bör vara unionens uppehållande. Mycken missnöje i Norge. Norge är nu i
en förbrytares svaghetstillstånd. Makterna vänta att Sverige skall häfda sin rätt. Unionen
bör upprätthållas. Åberopar kronprinsens diktamen såsom platform. 1 akten erbjuda att
underhandlingarne om unionens upprätth. på likställighetsgrund 2 akten om de säga
nej, underhandlingar.

R e t t i g [.] Norska frågan, lika de sociala frågorna i vårt land, laisser–aller systemet. Ett
af förslagen tilltalar talaren, det är Brodins motion. Hvarför brådskar man. Hvarken
Rdgn el. Stortinget äro valda på program af unionsupplösning. Genom diplomatien
skola vi hos stormakterna framhålla att uppskof behöfs. Man bör låta Norge veta att de-
ras upplösning är ett förhastadt steg, derför bör norska folket höras. Skall unionen upp-
lösas, skola vi säkerhetsställas. 1 gränsfästn; 2 lapparne; 3:o novembertraktaten. – Det
som göres skall göras med kraft, vi måste sätta oss i respekt.

… den 23 juni not till makterna. – Blomberg frågar om en ytterligare not till mak-
terna.

Den principiella debatten afslutad. Nästa sammanträde provisoriska beslut.

1905 d. 6 juli

Provisoriska beslut.

1:o Frågan om unionens vidmakthållande

Z e t t e r s t r a n d . [U]nionen bör ej med vapenmakt uppehållas.

P e h r  P e h r s o n . [D]:o d:o, unionen kan ej uppehållas annat än genom krig; men
man måste tänka på krigets följder; ej blott de pekuniära uppoffringarna, som komma
att i tiotal af år inverka på våra ekonom. förhållan., utan resultatet af krig; äfven lyckligt;
kan ej lemna ur räkningen de[n] opinion, som gjort sig gällande inom landet, fordrar
upprättelser.

Å k e r h i e l m . [Ä]r det möjligt att med maktmedel upprätthålla unionen? [U]tan
tvifvel. Det vore beklagligt om svenska folket skulle ha öfvertygelser om att ej kunna. I
allt fall en union med tvång, men frågan är det men farligt att ha Norge fritt, eller bun-
det med en tvångsunion. Det senare att föredraga på gr. af kontrollen öfver utrikesled-
ningen. Nuv. unionsbestämmelserna ej tillfredsställande, utan borde de återföras till
önskvärd form med garantier mot ett sådant tillvägagångssätt som N. tillåtit sig. Ur
ekon. synpunkt dyrbarare än om unionen hölles qvar. Stora uppoffringar för den nuv.
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generationen; men man måste se på framtiden; häri har alltid legat felet. Skola vi nu i
sista stunden begå samma fel. Om slutsats af meddelandet från Utr. dep. är uppenbart
att de ej skulle motsätta sig Sv. beväpnade ingripande. Tillbakavisar allt tal om känslo-
stämningar, ty realpolitik; tänkt länge på denna fråga. Ej ”äfventyrspolitik”. De andra
äfventyren kans[ke] större. Yrkar: att nu Rdn att för s.d. besluta[r] att ställa en uppford-
ran till N. att frångå sitt beslut, och i annat fall med maktmedel återbringa u[nionen] till
en form, som kan vara för Skandinaviska halföns framtid betryggande.

S ä v e . [Ö]nskar uppehålla unionen, men Sv. folket vill ej krig men vill ha upprättelse;
tillfället aldrig mera gynsamt än nu; instämmer med frih. Å. 

B o n d e . [A]llt tal om maktmedel förrädiskt mot Sveriges framtid. Frågan besvaras
med nej.

B l o m b e r g . [A]fväger fördelar med unionen och nackdelar vid dess upplösning.
Mycket af fördelarne gått bort; äfven på bättre, starkare och fastare grund byggd union,
ej lemnar garanti. Deremot i unionen ligger outplånliga frön till tvedrägt. Redan för
mycket medgifvanden för att bygga ny union.

H j ä r n e . De[t] måste finnas en annan anda hos Svenska folket och Kungen uttalat sig
för en annan politik. Den nuvarande unionen kan afvaras. Deremot en verklig union.
Allt sedan 1884 alltid trott på unionens upplösning; alla medgifvanden äro steg till uni-
onens fall. Denna kris bringat klarhet i unionsförhållande[t]. Vi måste betrakta N. som
en eventuel fiende och bör såsom behandlas. Vi böra spara våra krafter.

P a l m s t i e r n a . [B]ör och kan unionen uppehållas. Att vi segra är visst; men vi ha ej
makt att ekrassera. Röstar nej.

v .  K r u s e n s t j e r n a . [F]örsvarsförmågan ökas genom union, men gentemot N
måste efter kufvande hållas i skack [sic!] så att försvarsförmågan till derigenom minskad;
nationalhat; ej med S:s fördel förenligt att med makt uppehålla unionen.

S t a a f [ f ]. [A]nser brott mot kulturen vara att man genom ett annat land med makt
tryggar sin egen säkerhet. Står på fredens ståndpunkt. 

2:o Förslag, som gå ut på frågans uppskjutande. 1/1: Wieselgren; 5/2: Brodins; 2/2:
Tranas; 3/1 3/2 1:o: Ungers o Räfs. 

P e t t e r s s o n ,  F r e d r i k . [E]j omröstning; sympati för grundtanken i W:s mo-
tion.

B i l l i n g : [A]fslag å W:s motion.
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L i n d b l a d .[A]tt … förrän norska folket genom laglig regering eller nytt storting för-
klarat etc.

B i l l i n g . [E]tt säkrare uttryck af norska folkets önskan om unionens upplösning; för-
nyad pröfning och förnyadt svar; men att derpå uppställa kraf ej önskvärdt; stortinget,
laglig representation, fattat olagligt beslut; motionerna innebära att man begär N. på
olaglig väg fatta olagligt beslut. Förhandlingarna skola införas i lagliga former. Anhållan
derom böra komma från N. ”Önskvärdt säkrare uttryck af N. folkets uppfattning än
som framgår af 7 juni beslutet”.

A f z e l i u s . Sverige är med om att förhandla om unionens upplösning, men aftalet är
ömsesidigt, derföre vilja vi ej besluta förr än medkontrahentens vilja utrönts. Ett stor-
ting skall sammankallas på denna fråga Vi vilja ha säkerhet för att detta ej är ett hug-
skott.

L i n d b l a d . [U]pprättelse fordras; materiel kan ej erhållas, derför immateriel; vinst af
tid, rättsuppfattning, känslorna lugna sig, nytt storting, ny riksdag.

T a m m . [O]m Sverige fördröjer underhandlingar, utsättes för diplomatiskt tryck,
dessas intressepolitik; faran för uppskof är att sympatierna för Sverige öfvergå till Norge
och det kan hända att makterna samtycka före oss; vi böra ej vidtaga uttmattningsåtgär-
der; vi sjelfva svaga.

P a l m s t i e r n a . Hur Norge beslutar ej vår sak. Om Norska Stortinget tror på en re-
aktion, svarar de nej, då en ny förnärmelse; eller också svarar de ej alls; när skola vi vän-
ta; om tidsutdrägt; stormakterna. Om de svara ja. Det nya Stortinget bryter också
unionen; svarar: ”för sin del”, el. anhåller om upplösning. Vi anse oss så kränkta af ens.
brytning, vi fordra upprättelse i den form att I komma till oss och begära upplösning,
hvilket vi förklara oss gilla med vissa vilkor; vill ej vara med om uppskof.

B o n d e . …

B l o m b e r g . [S]krifvelsen från norska stortinget till Kmjt ej till Sverige; biträder Af-
zelius, neml. häfda att hvarje bestämmande af unionen kräfver samverkan. Rdgn förkla-
rar sig villig att förklara unionen upplöst, se lemnad lapp.

Vetskapen om önskan att utgå ur unionen är klar af N. Stortinget men det är ej ett
beslut. 2 Stortings beslut enl. §12 i R.A. § 112 N.Gl.

A f z e l i u s . [E]j obestämdt uppskof; allt klart genast; vi upplöser för vår del unionen.
För svenskt rättsmedvetande i ngn mån upprättande, att man säger att om vi gör så o så,
får detta sätt för riksaktens upphäfvande användas.

P e t t e r s s o n ,  J . E . [B]iträder Afzelius
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H j ä r n e . [U]ppskof är önskvärdt; framställning om nya val olämplig, ty om afslås, el-
ler uppskjuter besvarande, måste man ha andra medel; man vet att N. är benäget att in-
låta sig i förhandl. om vilkoren för u. upplösning; ej nytt Storting, utan att regeringen
egde att emottaga de garantier som från norsk sida kan bjudas. – Ej från början bestämdt
medgifva unionens upplösning eller uppställa vilkor. – För att så mycket starkare, be-
kräftas af nytt Storting.

H .  A n d e r s s o n . Vill ej nya val, ty då får Stortinget bekräftelse och godkännande.
Vill ej hjelpa Norge klarera sig. Således endast förhandling om vilkor.

B i l l i n g . [U]ppskof endast då verkligt intresse motiverar det. En bestämd åtskillnad
mellan vilkor och önskemål.

L i n d b l a d . [U]ppskof är det svenska folkets önskan för att noga betänka uppgörel-
sen och vilkoren derför.

S t a a f [ f ]. Norska folket har otvifvelaktigt gjort framställning till svenska statsmakter-
na. Hvarför inbjuda Norge till ett nytt grundlagsbrott.

H j ä r n e . …

P e t t e r s s o n , A l f r e d . [I]ntresset med uppskof är häfdandet af vår medbestäm-
melserätt i fråga om unionens upplösning;

Z e t t e r s t r a n d . [S]ak framför form; derför ej uppskof, ty förloras sympatin på andr
h. Norges svåra ekonomiska omsthtr.

1905 d. 7 juli.

1:o Kmjts prop. De Geers motion; Lindhagens motion.

B i l l i n g . Bifall till De G. förslag innebär ett erkännande af den politiska ställning, i
hvilken N. försatt sig genom 6 juni–beslutet och derigenom alla vilkor för erkännandet
bortfalla. 
1:o Den fullständiga eftergiften åt Norge; 
2:o en större eftergift än N. sjelf förestält sig; 
3:o den svenska folkstämningen; 
afstyrker frih. DG. motion.

Vilkoren skiljas i 3 grupper; 
1:o vilkor för erkännandet af den pol. ställn. i Norge 
2:o förhandlingsämnen
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3:o afvecklingsfrågor;

1:o Sveriges intressen dominerande
2:o begge rikena lika intresserade 
3:o dels Ns intresse öfvervägande, dels obetydligheter, som måste redas ut, om hvilka
icke bör talas i utskottets betänkande; 

1:o sådant som afser att åt S. bereda ngn ersättn. för den fredstrygghet S. förlorar gn
unionens upplösning. Dit hör 
a) den neutrala zonen och gränsfästn. 
b) novembertraktaten, samt 
c) lappfrågan; 

2:o dit höra endast hvad som rör transitofarten; 

3:o sjöfartsförh. jemte bidrag till konsulskassans, möbeldelning m.m.

Slutligen en fråga särskild, neml. om skiljedomssaken, allm. bestämmelser om skilje-
dom.

B o n d e . Fredriksten och Kongsvinger böra icke raseras, ty af intresse för S. att Ns
försvarskrafter ej minskas. Neutrala zonen kanske skadlig för Sverige. Novembertrakta-
ten hvad Frankrike beträffar numera efter Frankrikes närmande till Ryssland endast ett
historiskt minne. Lappfrågan ej vilkor utan förhandlingsfråga. Då vilkoren obetydliga, ej
nödvändiga. Riksaktens förverkan, med laglig regering ingå på underhandlingar.

P a l m s t i e r n a . [A]fstyrker motionerna o prop; neutrala zonen ingen upprättelse, då
lika för begge folken; utan neutral zon raserande af de närmaste fästningarne vore en
upprättelse, lappfrågan nödvändig att upptaga; ett vilkor utom Billings och det för er-
kännande.

A f z e l i u s . Svensk vilja måste vara med. Man kan ej uppställa fixa och färdiga vilkor.
Frågan om neutrala zonen en teknisk fråga; derför en muntlig förhandling mellan några
få ledamöter för en utredning. De öfriga vilkor … Hvar och en särskild traktat med
Westmakterna. Lappfrågan liten men hedrande.

H j ä r n e . Ej erkännande af Norge. Men deputerade från Norge. Stortingets skrifvelse
innebär först erkännande af Norge, sedan från svensk sida initiativ till uppgörelse, ”med
anl. af Km prop. att Km må utnämna delegerade att mottaga och pröfva s[ådan]a för-
slag, som Rdg förväntar komma att från Norsk sida framställas.” Vidlyftig utredning af
gränsfästningarne. De tillkommit utan Kungens vetskap. Offensivbaser mot Sverige.
Genom borttagande af N:s anfallsställning, vänder man den till annat håll. Möjligen vil-
kor om neutralitet. Novembertraktaten. Ingås ömsesidiga förpligtelser att ej afstå.
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P . P e h r s o n . [A]fslag.

Z e t t e r s t r a n d . [A]fslag å De Geers förslag, ansluter sig till Kmjts förslag; folkstäm-
ningen fordrar upprättelse; unionsförh. ej upplöst. Det norska åskådningssättet bestrides
på det bestämdaste. Kmjts prop. med modifikationer.

S t a a f [ f ]. [B]if. till Kmjts prop.

B o n d e . [A]tt för sin del m. anl. af att N. brutit förklara riksakten förverkad och med
en blifvande lagligt [sic!] regering ingå underhandlingar.

B l o m b e r g . [A]fslag.

C .  P e r s s o n . Kmjts förslag ej en fullmakt in blanko; bif. till Kmjts förslag.

A f z e l i u s . …

B i l l i n g . [A]fslag å Kmjts prop., ty oklart om den ej innehåller fullmakt för Svenska
Regeringen att taga initiativ, oklart om förhandlingar ang. sjelfva unionsupplösningen
eller blott afvecklingen; vill ej gifva fullmakt till vilkorlig uppgörelse; dock i annan form
uppdrag[a] åt regeringen eller annan underhandla.

v .  K r u s e n s t j e r n a . [A]fslag å Frih. DG. ty innebär en fullständig eftergifvenhet,
som strider mot Svenska folkets uppfattning; kan ej obetingat bifalla Kmjts prop. ty vissa
vilkor för riksaktens upphäfvande bestämda. Den af N. aftalsbrott kan ej godkännas,
men då ej så vigtigt att maktmedel vill ingå på aftal om upplösning.

S t a a f [ f ] [M]ot Hjärnes förslag ”mottaga och pröfva,” förhandling om ordnande af
etc. biträder i hufvudsak Kmjts förslag.

Å k e r h i e l m . [B]eredd att i anl. av Kmjts prop. besluta.

Kmj:ts P.M. ang. vilkoren
1 punkt. [A]fvecklingsfråga; diplomatiska afvecklingen.
2 punkt. Skiljedomstraktat; ej som vilkor; omnämnande

Z e t t e r s t r a n d . Denna fråga afskrifves från nuv. program och uppskjutes till ord-
nade förhållanden.

H j ä r n e . Norge möjligen mera tillmötesgående om skiljedomstraktaten ställes i ut-
sigt.

S t a a f [ f ]. Skiljedomstraktater vigtiga, men ej generella.
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3 punkt. Grisbådarne; frågan ringa, ömtålig, gränsfråga.

Å k e r h i e l m . Gränsfråga.

W a c h t m e i s t e r . Förhandlingsämne

v .  K r u s e n s t j e r n a . [D]et må komma från Norge.

Ö d m a n . [F]rågan bör upptagas

B e r g e n d a h l . Billing afråder upptagandet f.d.

P a l m s t i e r n a . [A]nser frågan ej böra nu upptagas.

4 punkt. Flyttlapparne.

B l o m b e r g . 1751 års kodicill. 1883 stod i sista punkten. Bör fordra att såsom förut
1751 års kodicill skall vara gällande.

H .  A n d e r s s o n . [U]r rent humanistisk synpunkt.

C .  P e r s s o n . [H]uruvida bland vilkoren, tveksam.

L i n d b l a d . [D]etta vilkor förstår Europa.

H e n r i c s s o n . [F]örhandlingsfråga.

B o n d e . D:o

P a l m s t i e r n a . [F]inner staten [det står ”statens”] skyldig att skydda alla medborga-
re; derför bland vilkoren.

Z e t t e r s t r a n d . [I]cke ändring i bestående förhållande utan bifall från begge rike-
na.

L i n d m a n . H j ä r n e  m.fl.

5 punkt. Samtrafiken å mellanriksbanorna. Afgifter å transitogods.
Förhandlingsämnen; men bör utsträckas till transitofart i allmänhet.

P .  P e h r s o n . Stor fråga. Om man försummar detta tillfälle, kommer snart att visa
sig att begått dumhet; bör höra till första klassen.

B i e s é r t . [B]erör frågan om huru vatten från Norge afledes till annat vatten i Norge.

H j ä r n e . Transitogodsöfverenskommelser; man betonar att detta är särskildt viktigt.
Fördel med ohindrad trafik och vid krig om genomfart. Svenskt statsintresse ang. tran-
sitogods.
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P a l m s t i e r n a . … 

Å k e r h i e l m . [A]nser denna fråga böra upptagas såsom förhandlingsfråga; – ehuru
mycket vigtig.

L i n d m a n . Gellivare–Ofoten. Norge får ej sätta någon afgift på malm, som föres till
Narvik. Det berör ej bolagets allena utan äfven Svenska statens intresse. – Ang. den
öfriga transitotransporten erfordras uppgörelse.

Enskildas anordningar och intressen som gränsbor till Norge böra beaktas.

1905 den 8 juli.

Kostnaden för mobilisering.

6 punkten. Sjöfartsförhållande mellan Sverige och Norge.

H a m m a r s t r ö m . Genom särskilda bestämmelser gynnades Norge utöfver den
mest gynnade nation innefattar ej fraktfart och färd å inrikes vattenvägar. Sålunda Nor-
ge vida större förmåner än Sverige. 

Differentialtulltariff; minimaltariffer tillämpas på alla o sål. äfven för Sverige. De för-
ändrade förhållandena kräfva ej med nödvändighet genast ny traktat. Förordningen
behöfver ej ändras för än af nästa Rdg.

Åtskilliga ändringar såsom afgifter till sjömanshus m.m.
Norge stor fördel framför Sverige i afseende å fraktfart.

H .  A n d e r s s o n . Dessa frågor böra nu ej upptagas, ty de äro beroende på Sverige
och behöfver ej Norges medgifvande för reglering.

B e r g e n d a h l . K . förordn. 1858 om rätt för norsk man o qvinna att idka handel i
Sverige.

B l o m b e r g . Denna fråga behöfver nu ej upptagas.

B i l l i n g . [H]emställer att denna punkt ej skall omnämnas eller upptagas.

7 punkten. Ang. konventioners tillämplighet.

B l o m b e r g . Ej heller dessa frågor böra nu upptagas, dock med undantag af novem-
bertraktaten. Sverige o Norge böra hvar för sig förklara sig åtaga sig de förpligtelser
denna traktat i afs. å Westmakterna innehåller. Men ej ömsesidigt.
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H j ä r n e . Vi böra ej officielt inblanda novembertraktaten; ty vi böra ej i denna öfve-
renskommelse gardera England. Vi borde med aftal med Norge ingå förpligtelser att ej
afstå land till hvilken främmande makt som helst.

A f z e l i u s . Visserligen storpolitisk fråga; men Hjärnes förslag om förpligtelse emellan
båda länderna, liknar ett försvarsförbund. Vill ej en gång att trakt[at]erna omnämnas.

Å k e r h i e l m . Aftal ang. Nov. trakt[at]en med England o Frankrike, så att vi ej be-
höfva försvara Norskt område. Instämmer med Hjärne, ej afträdande af land utan med-
gifvan. – Utredning ang. traktater, särskildt november traktaten.

P . P e h r s o n . [L]andafträdelsen ett förhandlingsvilkor.

B i l l i n g . Här måste iakttagas den aldra största försigtighet; önskar att namnet ”no-
vembertraktaten” ej må inflyta i betänkandet. Det faller af sig sjelf att förhandl. med afs.
å förpligtelser på gr. af öfverenskommelser med utländska makter.

B o n d e . [E]n afvecklingsfråga.

F . E . P e t t e r s s o n . [I]nstämmer med Billing.

S t a a f [ f ]. Inga politiska öfverenskommelser i förh. till utl. makter under nuvarande
pression.

D .  P e r s s o n . ”firman,” som uppgjorde novembertraktaten finnes nu ej.

Å k e r h i e l m . Hvad har regeringen tänkt ang. novembertraktaten? I hvilka förbin-
delser kunna vi stå på grund af gemensamt med Norge ingångna traktater[?]

7 punkten. [L]agfrågor

A f z e l i u s . [A]vvecklingsfrågor

K r o n l u n d s  m o t i o n . Kostnaderna 1 juli eller senare. Afvecklingsfrågorna

P a l m s t i e r n a . [V]iss tid för svar – den 15 sept

Ö d m a n . Bohusbanan?

P .  P e h r s o n . Sammanbindningen af Bohuslänsbanan med norska banorna såsom
förhandlingsfrågor såsom vilkor.

H .  A n d e r s s o n . [D]enna fråga bör ej upptagas såsom vilkor.

P a l m s t i e r n a . [E]j vilkor om Bohusbanan.
594



X. Första urtima riksdagen 1905
Z e t t e r s t r a n d . [M]isstänker att om olämpliga vilkor, kommer Norge att hänskju-
ta till skiljedomstol.

T r a p p . [T]idningsutklipp.

1905 d. 10 juli.

B i l l i n g . Gränsfästningarna. Afgjord fördel om förändring, men dock Sveriges ställ-
ning derigenom ej afgjord. Regeringen ej vuxen den politiska ställningen. Fästningar-
nes raserande af moralisk betydelse. Detta vilkor kan uppställas derför att det för Norge
icke innebär något omöjligt. – Neutrala zonen är ömsesidig förbindelse. Neutrala zo-
nen vigtigare der annars kan fästningar åter uppföras. Neutral zon lemnar utrymme för
förhandlingar. Yrkar såsom vilkor: neutral zon med ömsesidig förbindelse för båda län-
derna att den ej hafva krigsanordningar. 

B o n d e . ”Neutral zon” kan ej komma ifråga. Deremot såsom vilkor gränsfästningar-
nas raserande, men ej ens detta lämpligt såsom vilkor.

T a m m . Man hotar med att t.ex., om Kongsvinger ej raseras, skola motfästningar å
svensk sida uppföras. Ett starkt vilkor.

F . E .  P e t t e r s s o n . Inför utlandet kunna vi genom yrkande af en neutral zon visa
att vi önska fred å Skandinaviska halfön. Ej bestämma vissa fästningar.

H .  A n d e r s s o n . Kongsvinger omkring 3 mil från gränsen. En neutral zon så bred
kunde vara oläglig från svensk sida. Äfven Fredrikstén gammal fästning. De små fäst-
ningarna ej utan betydelse, de bör man fordra skola raseras. Tveksam i öfrigt.

S ä v e . Med hänsyn till terrängförhålllandena vigtigare för Sverige än för Norge att
hafva fästningar. Raseringen af de nya verken vid Kongsvinger böra raseras äfvensom
Urskog och Örjeställningarne.

Å k e r h i e l m . Fästningarne raseras och vilkor uppställes att ej få återuppföras; men
då kommer man in på en neutral zon. Äfven Fredriksten, ty äfven der nya befästningar,
som ligga nära intill svenska området.

B l o m b e r g . Nödvändigt att de nybyggda fästningar vid Kongsvinger, Urskog och
Örje [raseras] eller så finnes lämpligare en neutral zon vid södra gränsen.

H j ä r n e . Bort med gränsfästningarne. Men vigtigast att ej i framtiden med hjelp af
främmande makt återuppföra dem. Endast i motiveringen skarpt yttrande af gränsfäst-
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ningarna. Neutral zon o förpligtelse att ej uppföra fästningsverk, annars ej. Denna fråga
lämpar sig för förhandlingar.

S t a a f [ f ]. Fäster sig ej mycket vid utlåtandet af generalstaben, vilket synes ovederhäf-
tigt. Önskar utredning om fördelen för Sverige af neutral zon, hvars begrepp i öfrigt är
odefineradt. Derför ej vilkor, men förhandlingsämne.

B o n d e . Billings indelningsgrund förfaller; blott förhandlingspunkter.

B i l l i n g . Utlåtandet bör ej ingå i kritik öfver motionerna. All tyngd i utlåtandet skall
ej ligga i klämmen utan i motiveringen.

H .  A n d e r s s o n . [Y]rkar alternativt rasering eller neutral zon.

A f z e l i u s . [V]ilkor att enighet skall vara funnen i afseende å vissa fordringar, ej neu-
tral zon utan i stället: man bestämmer ett område, inom hvilket vissa militära anord-
ningar icke får vidtagas.

P a l m s t i e r n a . [V]ilkor raserandet af åtskilliga gränsfästningar, hvarvid frågan om
neutral zon bör tagas i öfvervägande.

v. K r u s e n s t j e r n a . [G]ränsfästningarnas slopande en kardinalfråga; från svensk
sida endast tal om raserandet. Man lemnar åt underhandlarne att komma fram med frå-
gan om neutral zon.

L i n d b l a d . … 

W a c h t m e i s t e r . De närmast gränsen belägna fästningarnes raserande, som upp-
förts på senare tider och för Norge icke hafva värde annat än i strid med Sverige. Vill då
ej ha Fredriksten med och derför bör ej talas om neutral zon.

Å k e r h i e l m . Fordrar raserande af de nya verken vid Fredriksten.

S v e n  A n d e r s s o n .1 [B]iträder Palmstiernas förslag.

Z e t t e r s t r a n d . [B]iträder Billing o Palmstierna. Fästningarnas slopande till ned-
bringande af militära kostnader för begge rikena.

C. P e r s o n . Äfven Palmstiernas förslag, till hvilket han ansluter sig, leder kan leda till
krig.

P. P e h r s o n . [Ä]ndring i frih. P. förslag af honom sjelf framstäldt, raserande af vissa
på senare tider tillkomna fästningsverk, hvarvid äfven frågan etc.

1Stuart har skrivit fel; skall vara Hans Andersson i Nöbbelöf.
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C a v a l l i . [B]iträder Palmstierna.

S t a a f [ f ]. [Ö]nskade förhandlingsfråga ej vilkor.

Penningemotionerna uppskjutas till dess provisoriska beslut fattats. 
Billings förslag om komité afslogs.
Vilkoren för begagnande af vattendrag som beröra begge länderna. Att man ej i ena
landet vidtager åtgärd för i detta afseende medför skada för det andra. Vattenfrågan
omnämnes såsom en fråga att taga i öfvervägande vid förhandlingarne.

Traktatsfrågan. P.M. från regeringen

B i l l i n g . [I] utl. endast i allmänna fraser om traktater. Det faller af sig sjelf att afhand-
lingar bör upptagas ang. gemensamma förbindelser enligt ingångna traktater.

B l o m b e r g . [E]fter skrifvelsen m. P.M. intet yttrande i fråga traktater.

P. P e h r s o n . [F]rågan om landafträdelser bör upptagas.

W a c h t m e i s t e r . [V]ill ej att ömsesidig överenskommelse om landafträdelse.

Å k e r h i e l m . … 

S t a a f [ f ]. [B]etonar att i dessa frågor noga bör tillses och otvetydigt fastslås att Sveri-
ges rättigheter upprätthållas och inga skyldigheter för Norge qvarstå.

H j ä r n e . [M]an kan ej bygga på att en sådan uppfattning af främmande länder

1905 d. 12. juli

Billing. [U]ppläste Första Kammarens förslag.

P. P e h r s o n . [M]eddelar att inflytelserika politici i Norge förklarat förslag om nytt
Storting oantagligt. Folkomröstning skulle möjligen kunna medgifvas.

Z e t t e r s t r a n d . [P]rotest. Tvångsmedel. Ej uppskof. Anslutning till Kmj:ts förslag.

v. K r u s e n s t j e r n a . [U]ppläser utkast till motivering.

O r d f . [M]eddelande från Gram och Wieselgren.

P. P e h r s o n . [F]inner ej vädjande till nationen gm nytt stortingsval eller folkomröst-
ning innebära ett intresse för Sverige.

D. P e r s s o n . Begär att uppskofsförslaget ur enighetens synpunkt måtte uppgifvas.
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B o n d e . Varnar för uppskof. Åberopar flottdemonstrationer från Tyskland.

L i n d b l a d . [V]ill inhemta bekräftelse från norska nationen.

H e n r i c s o n . [M]otsätter sig uppskofspolitiken.

H. A n d e r s s o n . d:o d:o

Z e t t e r s t r a n d  H j ä r n e . Sätta Norge i tillfälle att uttala sig. Uppskofvet beror på
Norge i sådant fall. Fördelen är nya, ej bundna, underhandlare samt tillfälle i lugn och
ro underhandla. Ej kraf. Sverige ”väntar” att nya val.

A. P e t t e r s s o n . [F]rågan om nytt storting

P a l m s t i e r n a . [V]äntar framställning af det nuvarande eller nytt storting att det för
sin del vill upphäfva unionen och riksakten. Anser Rdgn ej bör ingå på ordnande af
Norges inre förhållanden. Allting i motionen. Sedan man upptagit motivering, a) att
Rdgn må förklara på vilkor unionen upplöst, b) uppdrag åt Kmj:t att underhandla c)
100 millioner.

P. P e h r s o n . … 

S t a a f [ f ]. [A]fslag å Billingska förslaget.

T a m m , H. [F]öreslår 
1:o) vi för vår del upphäfva unionen, 
2:o) Norge får taga risken för sina handlingar sjelf 
3:o) vill icke ingå i underhandlingar med Norge genom nuvarande revolutionära reger-
ing och storting 
4:o) att Rdgn för beredande af ersättn. för mistad trygghet i militäriskt afseende åtgärder
för snabbt iståndsättande af Sveriges försvar ställer 100 millioner till Kmj:ts förfogande af
Rdgns.

B l o m b e r g . 2 stortings beslut i olika frågor förutsättes af grundloven. Vill framför
allt att framst en framställning från norsk sida. Gerna ett bestämdt uttalande om unions-
upplösning.

S t a a f [ f ]. [B]egär förslagets utdelning.

A f z e l i u s . [F]å vi ett giltigt uttryck af norska folkets vilja, kunna vi underhandla.
Detta bör Europa förstå.

Å k e r h i e l m . [E]n vädjan till nytt storting innebär en möjlighet till unionens bibe-
hållande. Under alla förhållanden fordras sanktion af ny riksdag, sålunda ej att en upp-
skofspolitik.
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B i l l i n g  … 

S t a a f [ f ]. [V]issa vilkor nödvändiga, men nu omöjliga att nu definiera; deremot vissa
ämnen kunna uppgifvas, sål. förhandlingsämnen allt

H. A n d e r s s o n . … 

B l o m b e r g . … 

Z e t t e r s t r a n d . Sedan skilda riken, redan från början klart att krig ej, enighet bör
träffas rör. den neutrala zonen

Prov. beslut
Billings förslag bif. sål. ej vilkor om större truppstyrkor ej få inom zonen sammandragas.
Flyttlapparna bif.

B i e s é r t . [Ö]nskvärt att nuv. bestämmelser ang. flottn.förh. bibehållas.

A f z e l i u s . Billings förslag bif. i hufvudsak.

1905 den 13 juli.

Ang. nya val till Stortinget.

S t a a f [ f ] [E]j nytt Storting; förslag med åberopande af Norska Stortingets skrifvelse
d. 19/6.

H j ä r n e . ”[Ö]nsvärdt” nytt storting ej allenast för unionens upplösning utan äfven
vilkoren; afråder på det allvarligaste att stortingets skrifvelse den 19 juni citeras.

Z e t t e r s t r a n d . [Y]rkar bif. till Staa[f]fs förslag

B l o m b e r g . [M]otsätter sig omnämnande af skrifvelsen d. 19/6.

H. A n d e r s s o n . [B]if. till Staa[f]fs

P a l m s t i e r n a . [I]nstämmer med Hjärne.

B i l l i n g . [I] skrifvelsen d. 19/6 begäres ej ”erkännande” utan förutsättes

Å k e r h i e l m . … 

P a l m s t i e r n a . 1:o begäran från Norge om unionens upplösning, 2:o nyvaldt Stor-
ting, 3[:o] motiveringen.

P. P e [ h ] r s o n . [E]j fordran på nytt Storting
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T a m m . [E]j nytt Storting

L u n d e b e r g . [N]ytt Storting, der en reel upprättelse; är en utbredd fordran derom
hos svenska folket; den tid, som förflutit sedan 7/6 är allt för kort för att säga sista ordet
i denna stora framtidsfråga; man är ej säker om att ej Norska folket sjelf vill yttra sig i
denna för dem okända och oförberedda fråga.

S ä v e . [B]ifall till Billings formulering.

[J]a bif. till Billings förslag mom. 5
[N]ej afslag derå

ja = 11
nej = 12

B l o m b e r g . … 

B i l l i n g . [F]ordran, förutsättning, förväntan, önskan om norska folkets uttalande,
deraf ”förväntan” förordas. Detta bör ej föregå förhandlingarne för att ej föranleda upp-
skof. I utlåtande talas härom efter vilkoren om zonen o lapparne.1

H j ä r n e . [A]nsluter sig till Billings

P a l m s t i e r n a . … 

1905 d. 14 juli.

[F]rih. P a l m s t i e r n a . [F]ramlägger särskildt förslag ang. punkt 6 i Billingska försla-
get.

Z e t t e r s t r a n d . [S]ista punkten i utskottets hemställan att Rdgn må medgifva un-
derhandl. förberedd gen delegerade o förklara att sedan underhandl. godkänts samt
Stortinget gjort framställning om unionens upplösning Rdgn är beredd att taga frågan
om unionens upplösning i öfvervägande.

B l o m b e r g . [F]ramställning från Norge måste göras, detta vilkor släppes ej.

L u n d e b e r g . [F]ramställning från Norge om förhandling ang. det läge, hvari N.
kommit genom 7-juni beslutet; ej medgifvande från början af riksaktens upphäfvande.
Sluter sig till Billings förslag: Sjelfklart synes det utskottet vara, att från Sveriges sida icke
något initiativ bör tagas (till unionens upplösning eller) för att bereda erkännande åt den

1Den sista meningen är inskriven ovanför meningen som börjar Detta bör ... Sannolikt är den ditskriven senare.
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politiska ställning, hvari Norge genom revolutionen kommit. Framkommer från Norge
åter hemställan om förhandlingar om riksaktens upphäfvande anser U. att Sverige bör
dertill densamma ställa sig tillmötesgående och sålunda taga frågan om riksaktens upp-
häfvande under öfvervägande.

B i l l i n g .

T a m m . [S]luter sig till vare sig Billings eller Afzelius’ förslag.

H j ä r n e . [A]nsluter sig till Billings

S t a a f [ f ]. [E]j fötroendevotum för regeringen genom Zetterstrands förslag

C a v a l l i . [I]nstämmer under reservation med Billings förslag.

C. P e r s s o n  och P. P e h r s o n  biträda frih. Palmstiernas förslag.

Å k e r h i e l m . … 

H. A n d e r s s o n . … 

Z e t t e r s t r a n d . [I] hans förslag liggande frågan om delegerade är fortfarande en
öppen fråga.

W a l l d é n . [B]iträder Palmstiernas förslag.

Kontraprop. Zetterstrand [J]a 12
Kontraprop. frih. Palmstierna [N]ej 11

Billings förslag [J]a 14
Zetterstrands förslag [N]ej 9

Sista stycket

B o n d e . [E]huru skiljedomstraktat önskvärd[,] liksom med andra makter, dock ej nu
upprätta sådant aftal nödvändigt behöfva upptagas i sammanhang med un upp.

Zetterstrand S t a a f [ f ]. … 

H j ä r n e . [A]tt föreslå Norge

B l o m b e r g . .. 

B i l l i n g . [I]cke behöfva bli föremål för afgörande i sammanhang med unionsupplös-
ningen.

Sista stycket å första sidan.
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B l o m b e r g . [O]m Kmj:t gillar Us förslag uttalande behöfves ej vidare för att det be-
myndigande för Kmj:ts gifvas.

B i l l i n g . [F]örslag till klämm
att Rdgn, under uttalande af att den Kungl. prop. icke kan bifallas sådan som den blifvit
Riksdagen förelagd, må förklara, att den för sin del icke vill medgifva, att förhandlingar
af här ofvan angifna art må ingås.

Z e t t e r s t r a n d . ”[M]ed anledning av Kmj:ts prop. ” se Krusenstjernas förslag

Å k e r h i e l m . [E]j vilkorlig uppgörelse men ingå i förhandling.

H. A n d e r s s o n . [E]j i sin helhet bifalla Kmj:ts prop.

A. P e t t e r s s o n . … 

R e t t i g . … 

1905 d. 15 juli

B i l l i n g . [S]lutet af betänkandet: Att lemna Kmj:ts tillåtelse kan ej tillstyrka men för-
handlingar etc.

W a c h t m e i s t e r . [F]örslag till omredigering af frågan om neutrala zonen.

Utskottets förslag ja 3
[G]r. Wachtmeisters förslag nej 19

Billings förslag.
1 punkt.
S ä v e . [K]ielerfreden bör åberopas.

2 punkt.
C a r l  P e r s s o n

P. P e h r s o n . [V]ill stryka hela stycket.

D. P e r s s o n . d:o

P a l m s t i e r n a . [E]j denna men någon öfvergång.

S t a a f [ f ]. … 

Å k e r h i e l m . [F]ullständigande av Kronpr.regenten men stycket utgår.
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L i n d b l a d . ”tillmötesgående” utbytes mot ”allvarlig” ompröfning.

S ä v e . ”[M]ötts af sympatier från flera inom Rdgn”

H j ä r n e . [L]ika med Åkerhielm; afstyrker Kielfredens åberopande.

B i l l i n g . [F]rih. Åkerhielms förslag om ett fulltonigt uttalande vunnit tillmötesgåen-
de, enär alltmer den tanken etc.

Skiljedomsaftal. Frågan om skiljedomsaftal bör ej nödvändigtvis upptagas till behandling
vid den eventuella unionsupplösningen.

Ang. försvarslån.

D. P e r s s o n . [U]tskottet skall framdeles afgifva yttrande härom.

P. P e h r s o n . [F]örordar 100 50 millioner att ställas som kredit.

P a l m s t i e r n a . [F]örordar 100 millioner till konungens disposition på samma vill-
kor som lilla kreditivet.

T a m m . [A]tt Rdgn för beredande af ersättningen för mistad trygghet = 100 mill. i lå-
neväg.

C a v a l l i . [L]ån mot jemförelsevis billiga vilkor; afsevärd tillgång finnes att disponera.

H e n r i c s o n . [E]n kredit å 50 millioner.

B l o m b e r g  [F]öreslår 50 millioner till hvardera kreditivets förstärkning.

H j ä r n e . [O]m ej medlen beviljas, alla föregående förhandlingar spegelfäkteri. [T]ill-
talad av Blombergs förslag.

Å k e r h i e l m . Kmj:ts har endast 15 millioner; huru de 100 millionerna skola anskaf-
fas är en erna posterior.

B o n d e . … 

S t a a f [ f ]. 50 millioner böra anskaffas för att sedermera kunna af Rdgn vid behof stäl-
las till Kmj:ts disposition.

Z e t t e r s t r a n d . [F]ör att vara betryggande mot alla eventualiteter bör anvisas till-
räckliga belopp, men ej till regeringens förfogande; beloppet 50 millioner.

H. A n d e r s s o n . [E]j mer till Kmj:ts förfogande än de 2 kreditiven; men 50 millio-
ner kunna böra beredas, i motiveringen bör sägas, utom dessa har Rdgn 65 millioner.
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A. P e t t e r s s o n . 100 millioner, men omgärdade af bestämmelser

Votering:
[Ang. storlek]
100 millioner ja 16
50 d:o nej 7

Ang. disposition
Blombergs förstärkning af kreditiven nej 13
P. Pehrsson, medlens utgående efter Rdgs beslut ja 10

Motion

Frågan om medel till Riksg. uppskjutes
Tamm o Cavalli erhålla uppdrag.

1905 den 20 juli.

Billings förslag

1–3 styckena bif. Åkerhielms förslag
”Genom etc. bif.
”I ett ärende etc.

1 Kammaren: nytt storting d.v.s. minoritetsförslaget
2 Kammaren: omständligare förslag

B o n d e . ”Sverige beslutar riksaktens upphäfvande under förutsättning af nytt Stor-
tings bekräftelse på det af Stortinget redan fattade beslut”.

H j ä r n e . I ett ärende … Kmjt må med Norge; uppgörelsen förberedes; evt resultatet
derefter godkändts af Stortinget efter nya val; underhandlingarne börja genast; men un-
derställas (??)

B l o m b e r g . [H]åller på första kammarens förslag

B i l l i n g . [M]inoritetsförslaget.

H a n s  A n d e r s s o n . … 

P. P e h r s o n . … 

Å k e r h i e l m . … 
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C a v a l l i . [F]öreslår en komité af 6 personer för sammanjemkning.

L i n d b l a d . … 

C. P e h r s o n . [I]nstämmer med Cavalli

P.M. 3 punkt
Lindblad. [G]ränserna böra fastslås vid nya förhandlingar; Hellmans förslag i 2K.

4–7

8:o Sammanjemkning 30 millioner till Kmj:ts förfogande.
Hemställer att samma personer, som fått uppdrag att sammanjemka, må få sätta sig i för-
bindelse med regeringen.

1905 d. 21 juli.

Sammanjemkningsförslag ang. punkt 2 och 8.

P. P e h r s o n . [M]edgifver nya val till Storting under oeftergifligt vilkor att Andra
Kammarens mening ang. de 100 millionerna godkännes.

H e n r i c s s o n . [E]j beredd att fatta beslut.

P a l m s t i e r n a . … 

L i n d b l a d . [V]ill qvitta: 1 Krens beslut i 2 p. o 2 Krens i 8:de punkten.

P. P e h r s o n . [B]if. herr Hjärnes förslag.

Z e t t e r s t r a n d . [A]nskaffning af penningar för att ha till hands vid framtida behof,
är af största vigt.

D. P e r s s o n . [B]if. till Hjärnes förslag + folkomröstning.

A [ l f r e d ] P e t e r s s o n  i  P å b o d a : [B]iträder vice ordf.

v. K r u s e n s t j e r n a . D:o D:o

1905 d. 22 juli.

Motivering från 1 Kren ang. de 100 millionerna.

Å k e r h i e l m . [F]öreslår att U. att Rdgn för sin del beslutar att fordra etc.
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S ä v e . [I]nstämmer.

D. P e r s s o n . … 

Definitiva beslut.

1905 d. 24 juli

Justering af betänkande.

Samuel Wåhlins anteckningar från särskilda utskottet vid första 
urtima riksdagen 1905

Originalen, handskrivna med bläck och med ytterst liten stil, finns i Lars Åkerhielms samling,
volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

Arne Wåhlstrand lät en gång göra en maskinutskrift av Wåhlins anteckningar. Den har varit
till stor hjälp vid uttolkningen av Wåhlins handskrivna original. Så här skrev AW på försättsbla-
det till denna maskinutskrift:

”Aktuarien S. Wåhlin tjänstgjorde som notarie i SäU 1 vid 1. Urtiman 1905 (det s.k. ’uni-
onsutskottet’). Ordförande i utskottet var vice talmannen i Första kam., bruksägare Christian
Lundeberg.

På uppdrag av ordf. refererade Wåhlin, utanför protokollet, överläggningarna i utskottet, lik-
som från några sammanträden enskilt med 1:a kam:ns ledamöter. Wåhlins renskrift i bläck är
paginerade 1–74. De har sedan lämnats till ordföranden.

När Christian Lundeberg, efter avgången som statsminister och efter unionskrisens avveckling,
(troligen under åren 1906–07), sökte göra en sammanställning av dokumenten från 1905 och
sammanfattade dem i dagboksform, hänvisar han dag för dag till Wåhlins debattreferat, med angi-
vande av Wåhlins egna pagina. Kanske Lbg tänkt sig Wåhlins ant:r som en bilaga till sina egna
löpande dagboksnoteringar.

L:s dagboksant:r finns i UUB. Arne Wåhlstrand Gbg 3/3 -83.”
Wåhlstrand tycks inte ha tillverkat någon maskinskriven kopia av Wåhlins anteckningar. Det

enda som finns är korta utdrag från 8 och 10 juli som rör gränsfästningar och neutral zon
(487:D2, UUB).

Att Wåhlins anteckningar råkar finnas i Lars Åkerhielms samling hänger förmodligen ihop
med att Lars Åkerhielm sannolikt lånade dessa och en del annat material av sin kollega och vän
Christian Lundeberg. Kanske tänkte han själv skriva något om unionsupplösningen 1905. I
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varje fall lämnades varken Wåhlins anteckningar eller annat material som tillhör Lundeberg
någonsin tillbaka. 

I originalet, högst upp på första sidan, till vänster, i marginalen, står orden ”S;Wåhlin”
skrivna med bläck och med kraftig handstil och kraftigt understrukna. Handstilen verkar vara
Christian Lundebergs. Det finns några andra liknande understrykningar i originalet. 

 

30/6

G e n e r a l  B i l d t : (Svar på frågan N:o 5)
1) Personl. fältutr. 2) Utrustn af trängen utan fortif[ikation] och artill[eri]. 3) Sjukvårds-
materiel.

Mobiliseringsstyrkan: vi ha linie? 117 000 man (ungefär)
vid depoten 40000 [man (ungefär)]

Sträng skillnad ej genomförd mellan depotdugliga och fältdugliga persedlar; de senare i
allm till omkr. 2/3 alldeles nya.

Bristerna ej stora på beklädnadspersedlar. Dom faller inom depotens siffror med
undantag af ylletröjor.

Utredningspersedlar(sic!) ingen större brist m und af mattornisterne 6,3
ränslar 18,
skyddstältdelar 51.004

Vissa persedlar måste dock från infant. öfverls till trängen som har brist. Bristernas värde
på den personl. utrustn. 2.389.000 enligt sist gjorda beräkning. Sannolikt nu något
mindre.
Selar och presseningar m.m. brist 260.000 kr.

16 ammunitionsvagnar saknas – 
Fältbageri 6 fältbakugnar för hvar fördelning. Fins ej fullt hälften.

Förråden af skodon äro inskränkta till de garnisonerade regementena. De flesta bevä-
ringsmän infinna sig med egna skodon. En statistik har uppgjorts ang. procenten af dem
som ej ha marsch dugliga(sic) skodon. Denna beräkning ligger till grund för förrådens stor-
lek. Fins på lager i större affärer 35 000 par

låga skodon 71 000 par
ridstöflar 3 600 par
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När det är som minst ungefär hälften. Detta kan strax tagas i anspråk. Dessutom kunna
dagligen göras 6 000 par snörskor, ridstöfl. 500 par, andra skor 2700 par

Sjukvårdsmaterial:
Bristen 10 000 ”första förband” saknas vid truppen. Men finns i förråd större antal (siff-
ran?)
Vid etappsjukhusen saknas endast hv. som kan ersättas?
[Vid] ”reservetappsjukhusen” [saknas] bl.a. instrument (svårt att ersätta)
Bristernas värde i sjukvårdsmaterial: 573 000 kronor 
Vid förråden finnas rätt stora lager af kläder.

M a j o r  M a r t i n  (ang. ammunition m.m).
Eldvapen för inf reg fins 650.000

7 centim kanoner (snabbskjut) fins 104. Inom en månad skaffas 16. Beställda äro 168. Sål.
hela ant. 296. För mobilis. fordras 96.

8 cent. kanoner (äldre) fins 217. För mobil[isering] fordras 168:
12 cent. kanoner (tyngre) fins 45.
15 cent haubits fins 8. Beställda 4.
16 [cent haubits fins] 24.

Ammunition (för 7 cent:) 57.000.000 (= 500 skott per gevär 250 per karbin[?][)] 
(för 8 mm…) fins 18.000.000:
för 8 cent. kanoner finnas 60.000 skott.

[För] 15 cent haubits fins ingen ammun. Hos Krupp förfrågats om 5000 spränggranater.
För 16 cent haubits finns 1.700 skott.

Betr. gevär och fältam:tion finns den mobiliser ammun som enligt plan skulle finnas.

Ang. möjligheten att komplettera:
3 à 4 mill. i månaden

Krut kan tillverkas vid Åker (15.000 kilo i mån). En skånsk fabrik (?) kan vid forceran-
de arbete komma upp till 10 à 12000 kilo.

16 cent. granater kunna snart erhållas inom landet.
7 cent. finnas i tillräckligt antal.

Totalintrycket är att tunga pjeser finnas minst. 

Norrmännen ha 66 kanoner + lika många i reserv. De ha nog sitt ammunitionsbehof
väl fyldt. Antagl omkr. 600 skott per pjes.
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O r d f ö r a n d e n : Ingenting ger anl. antaga att utl. makt skulle ha för afsikt att redan
nu erkänna Norges regering eller det nya tillst(?). [M]en det torde kunna hända att en
och annan af …

B o n d e  yrkar, att utskottet måtte besluta, att hos utrikesministern anhålla, att samtliga
(handlingar) uttalanden som utvisa främmande makters ställning och uttalanden angå-
ende makternas uppfattning om unionsbrottet delgifvas utskottet.

Z e t t e r s t r a n d  inst.

B i l l i n g  vill inskränka till hvad som framkommit efter den 7 juni 1905. Yrkar.

O r d f ö r  som hänför sig till de efter den 7 juni 1905 inträda fhdena.

Utsk. beslutar i enlighet med Bondes yrk och ordförs ändringsförslag

Amiral Sidner:
meddelar upplysningar ang. Norges sjöförsvar.

F .  E .  P e t t e r s s o n : Köper Norge fartyg i England? [O]ch har Norge eventuellt
bemanning för sådana inköpta fartyg?
Svar: Inga fartyg byggas för de sydamerikanska republikerna. Inga misstänkta fartyg fin-
nas hos Armstrong i Newcastle. Ryktet kan sål. ej vara riktigt i den form, hvari det
framkommit. Äfven om fartyg skaffas, lär Norge knappast kunna hyggligt bemanna
dem.

S ä v e : Är bemanningen på vår flotta god[?]
Svar: ja, åtminstone i hv[ad] angår den nu i tjänst var[ande] eskadern.

L i n d m a n : Göteborgs befästningar?
Svar: Hufvudfästningen ej beräknad att vara färdig förrän 1908. Flankeringsbatteri fins.
Viktigast är att skydda Lindholmens docka.

Amiral Olsen [Wåhlin skriver Olsen men kan vara Olsén]
Beklädnad fins. Kol. 75 000 ton = räcker för 3 månader
Ostkustkol 56 500
Olja och annan utredning[?] fins eller är klart att levereras inom synnerligen kort tid[.]
Proviant fins.
Ang. ammunition fins 2 uppsättningar för samtliga fartyg med vissa smärre brister i
andra utredningen[sic!][.]
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!

P.M. 
Prot.
Diarium

L i n d m a n : Upplyst, att 2 omgångar ammunition fins. Kan det inom landet inom
skälig tid tillverkas inom landet[?]
Svar: Krutbruken äro starkt upptagna för den närmaste framtiden och något afsevärdt
ytterligare.

T ä l l b e r g : Torpedtillv. inom riket? Marinförsv har velat ha sådan tillverkn. i Karls-
krona men detta har ej ledt till ngt resultat. Andra verkstäder finnas, som anse sig kunna
prestera sådan tillverkning.

1/7

P a l m s t i e r n a : Generalstabchefen och chefen för flottans stab ha båda visat försäm-
ringen i Sveriges militära ställning genom unionens upplösning. Härtill kommer minsk-
ningen i politisk betydelse. Unionen bör ej upprätthållas med våld. Norges eröfring kan
nog genomföras men ej vidmakthållas…

Bäst att afvecklingen går så fort som möjligt. Ju längre det dröjer, dess mer blir man
beroende af de utl. makterna. Såsom villkor bör uppställas endast hvad som absolut ej
kan uppskjutas. Vill ha en nionde punkt, som säger, att Norge måste begära en upplös-
ning. Landafträdelser bör ej ifrågasättas. Villkoren små, men största möjliga kraft bör
ställas bakom och bestämdt svar fordras inom kort tid. Beväringsrepetitionsöfningarna
kunde framflyttas från september till juli. Härigenom skulle man få omkring 70000
man disponibla, och mobiliseringen vore till mer än hälften undangjord.

T r o l l e (kabinettsekreterare) :  Danmark: Mest berättelser ang. opinionen. Fredlig lösning
Vänskap inom norden för framtiden! (Ramel) Utan Konung Oscars medgifvande kom-
mer ingen dansk prins på Norges tron, säges ”från auktoritativt håll”.

England: 10/6 uttalar Konung Evd önskan, att en Bernadotte bli kung i N.
17/6 skrifver Bildt: antingen våld eller finna sig i det skedda. Medverka till att den
skedda upplösningen sker så fullständigt och så fort som möjligt. England kommer ej att
brådska med att erkänna Norge men förbehåller sig att afhandla löpande frågor.
28/6 Ledare i Times[.] Lansdowne[.]

Österrikiska regeringen har satt sig i förbindelse med ”garantimakterna” för aftal ang. ett
gemensamt uppträdande i fråga om erkännande. 28/6 förklarar Lansdowne fortfar. att
England ej kommer att brådska med sitt erkännande.
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Frankrike har öfverlåtit initiativet åt England och står sålunda på samma ståndpunkt som
denna stat.

Förenta staterna: tjänstg. statssekret. svarar: vi skola handla i öfverensstämmelse med
Sverige. Presidenten är ovänligt stämd mot Norges uppträdande.

Ryssland. 18/5 (Wrangel uppvaktat ryske utrikesmin): om norska konsuler gm ”På
hvilken väg eller genom hvilka organ skulle en sådan framställning göras. Lofvar åter-
komma. 15/6 säger utrikesministern ”att det ej kan komma i fråga att Ryssland erkän-
ner. Konsulerna i Norge ha befallning att expediera löpande ärenden men ej erkänna i
ngn form. En norsk emissarie blir troligen ej mottagen.” 

(Wrangel har sagt att ett väpnadt inskridande från Sverige ej kan komma i fråga).
Man fruktar att en republik skall uppstå i Norge, säger utrikesmin ”på gr. af exemplets
smittande makt”. Den svaga punkten för svenskarna är att de ej vilja använda maktme-
del. Huru skola makterna då i längden kunna vägra erkänna Norge?

Tyskland: ej erkännande åt provis. reger. förrän Sverige. Det provisoriska tillståndet kan
ej förlängas in infinitum. Då man ej vill använda vapenmakt, fins ingen annan utväg än
att godkänna och acceptera stortingets anbud af norska kronan.

Sammanfattning: Sverige har att välja [1/] ant att med vapenmakt återställa unionen
(detta såge makterna helst), eller 2/ att godvilligt finna sig i det skedda och fortast möj-
ligt komma till samförstånd och i sådant fall antaga anbudet om kronans öfvertagande.
Att Sverige skulle söka lägga hinder i vägen mot Sveriges godkännan[de] (utan att dock
använda våld) afrådes. En framstående tysk diplomat har ansett två utvägar finnas: an-
tingen underlägger sig Sverige Norge som provins eller godkänna det nya sakernas till-
stånd. (”Tillräcklig frist” ej så lång som till nästa lagtima RD)

Österrike Ungern: Utrikesministern: Om Sverige ej gör sina rättigheter gällande, så… De
främmande makterna rätta sig väl antagligen efter den närmast intresserade parten.
Sverige bör visa sig så omedgörligt som möjligt vid unionsupplösningen.

17/6 Förslaget om en prins af Bernadotte måste antagas. Det måste ligga i Sveriges
intresse både att en främmande dynasti inkallas och att en republik måste undvikas. I
detta yttrande af utrikesminist. instämde tyska och danska ministrarna vid samtal med
denne. Österrike Ungern har satt sig i förbind. med garantimakterna om ett gemensamt
uppträdande i fråga om erkännandet.

En senator i Lübeck (Forssell) [svårläst namn]:

B i l l i n g : Anledningen till RD:s sammankall. har varit att fråga RD om den vill upp-
rätthålla unionen med maktmedel. Detta kan emellertid icke ske, äfven om man skulle
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vilja det, hv. ej är fallet med tal. Tror dock att svenska folkets flertal önskar användande
af maktmedel för upprätthållande af Sveriges ära.

Har man rätt att låta sin ära kränkas? Om man anser rätt finnas att reagerar mot till-
gepp af landområde, måste man äfven ha rätt att reagera då man tar ifrån ett land dess
ära. Vi måste ha någon upprättelse. Propositionen innebär kanske ej, att Sverige skulle
inbjuda till underhandlingar, utan tal. vill läsa prop. så att förhandlingarna skulle begäras
af Norska Stortinget. Motbjudande men kanske nödvändigt att gå med på underhand-
lingar, om norrmännen begära sådana. I fr. om villkoren skall ingenting stipuleras utan
bestämd föresats att genom drifva dem. Alla de 7 första punkterna i regeringens pm
böra ej göras till villkor, ehuru de måste bli föremål för förhandlingar, men väl den 8:de,
ang. neutral zon. Äfven detta af ringa värde, då man ej kan tro på några papper af
norska folket.

B l o m b e r g  ansluter sig till samma synpunkt som de 2 föreg. tal. Vi måste föredra att
upplösningsfrågan behandlas i laga former. RD bör förklara, att Kprop ej kan bif  utan
afvaktar framställning från Norge om upplösning. Villkoren skola vara uteslutande af
politisk art: först och främst Novembertraktaten; vi måste ha klart, om de främmande
makterna vilja ge oss samma rätt alltjämt efter unionens upplösning och vi måste ha
Sveriges och Norges inbördes ställning under denna förutsättning klar. Vidare lapparnes
ställning. Detta skulle ej innebära någon fara från de främmande makterna.

F r i h .  B o n d e : Vår ära är ej kränkt genom Norges tillvägagångssätt. Nationalhatet
måste förebyggas ty fast unionen är slut komma vi dock att för all tid att vara samman-
bundna med Norge. Kontraktet kan ej brytas på rättsligt sätt. Det bästa är, att ej alls un-
derhandla utan helt enkelt förklara, att som Norge brutit unionskontraktet, är
detsamma icke vidare gällande. Villkoren äro ej sådana, att de förtjäna att uppställas som
sådana. Det enda skulle vara villkoret om en neutral zon. Men det kan åtminstone dis-
kuteras huruvida detta är från Sveriges sida önskvärdt.

P a l m s t i e r n a : vill, att svenska riksdagen uttalar en bestämd önskan att ingen prins
Bernadotte skulle bli norsk konung.

v K r u s e n s t j e r n a  misströstar alldeles om att på mycket lång tid komma till en så-
dan uppgörelse att unionens bestånd vore önskvärd för Sverige. Vill således upplösa
riksakten. Men då vi få en sådan granne bjuder Sveriges trygghet att för upplösningen
ställas sådana villkor, som vi behöfva för vår säkerhet. Ingen landafträdelse! Men väl en
neutral zon. I gränsfästningarnas försvinnande ligger någon upprättelse för Sverige.

L i n d m a n  har i alla uttalanden som framkommit förgäfves letat efter åtminstone ett
försök att uppskatta värdet af unionen för Sverige. Skulle det ej likväl vara något att hål-
la på? Enl. tals  mening bör man hålla på den. Äfven om man ej det gör, bör man dock

s
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häfda Sveriges ära. En uppgörelse måste ske så att Norge återgår till lagliga förhden och
vi sedermera underhandla med dem.

S ä v e : jämför unionsstriderna med de amerikanska nord- och sydstaternas strid 1861.
Kommer att sluta sig till den mening inom utskottet som bäst häfdar Sveriges ära.

H a n s  A n d e r s s o n : Unionen har utan tvifvel för oss varit af stort värde. Tror ej
att vi kunna med vapenmakt uppehålla unionen. Om man uppställer: ”inga underhand-
lingar, om ej Norge ber därom”, så är det sannolikt, att Norge säger nej. Hvartill skola
vi med vapenmakt tvinga dem? Att inkorporera Norge? Det går ej i längden! Ej vill
svenska folket vara med om ett anfallskrig för en chimär!

3/7

F r e d r i k  E m i l  P e t t e r s s o n : Regeringens villkor angå bagatellsaker. Men
unionen har en sådan betydelse, att den bör bevaras i det allra längsta. Ang. de militära
bördornas ökning har generalstabschefen lämnat besked. Vi böra ej handla i en tillfällig
känsla af misstämning. Makternas erkännande af Norge kommer nog ej så snart, om vi
blott riktigt klargöra, att vi anse oss böra afvakta nya val i Norge. Stämningen kan snart
ändras. Hur länge räcker den norska enigheten? Frågan om underställning af frågan un-
der en folkomröstning är ej främmande för norsk uppfattning (Stang 1893).

Z e t t e r s t r a n d : Man får akta sig för sådant som kan för framtiden lägga hinder för
ett godt samförstånd. Det har föreslagits:

1) att Norge skulle underkufvas och en helstat bildas. Fattar väl de känslor som hos
män med mera gammeldags uppfattning diktera dessa planer. De kunna misslyckas!
Anfallskrig kan ej försvaras! Allra minst mellan så närbesläktade folk.

2) att unionen skulle med vapenmakt uppehållas. Detta är alldeles omöjligt. En sådan
union vore fullkomligt ohållbar

3) uppskof till nästa lagtima riksdag och storting. Härpå kan ej reflekteras med hänsyn
till de lämnade meddelandena från Tyskland och äfven Österrike, Frankrike, Eng-
land. Om stormakterna skall godkänna före Sverige, vore vi alldeles ur spelet.

4) folkomröstning i Norge bör afvaktas. Resultatet skulle säkert bli detsamma.
Antingen skulle de vägra att rösta eller och vidhålla sitt beslut. Krig blefve följden.

5) Norge skall tvingas begära upplösning. De vägra. Krig.
6) De Geer: först uppsägs riksakten sedan förhandla
7) Regeringen: motsatt ordning.
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Ur känslans synpunkt är 6) att föredraga. Men man bör se frågan praktiskt-politiskt. Vid
granskning af regeringens punkter (utom p. 8 och Novembertraktaten) finnes att de
kunde delas i: 1) skiljedomstraktat som ej bör föregå uppsägning utan ovillkorligen bör
anstå tills Norge får en legitim regering. Likaså Grisbådarna. Villkoret ang. sjöfartsför-
hållandena kan ske antingen före eller efter. Men de två frågorna om flyttlapparna och
om transitotrafiken böra åter klareras före upplösningen. Vi ha då mycket starkare
ståndpunkt än förut. Men skulle man före underhandla om dessa två saker bör man ”för
att utfylla programmen[”?] äfven underhandla om konsulära och diplomat. gemensam-
heten och om internationella konventioner. Antingen De Geers förslag eller kanske
hellre regeringens!

Å k e r h i e l m : Frågan måste bedömas först från synp. af vår själfständighet. De upp-
lysningar vi fått från militärt håll visa hur oerhörda uppoffringar unionens upplösning
skulle medföra för vårt försvar. Kanske kunna våra krafter knappt räcka till. Allt bör gö-
ras för att uppehålla unionen, helst på fredlig väg (Wieselgren) men äfven med vapen-
makt, om så fordras. Häremot invändes 1) vi kunna det ej. Tror ej derpå. 2) vi böra ej
föra anfallskrig. Det vore från vår sida ett försvarskrig för unionen. 3) Norge bör ha sin
själfbestämningsrätt. Det helas väl måste sättas före önskningarna från en del, helst då
denna senares önskan framdrifvits på agitatorisk väg. Inse vi att detta är nödvändigt,
skola vi ej tveka. 4) Ingen tvångsunion. Just sådan var 1814 års union 5) Tvångsunion
skulle omöjliggöra framtida samförstånd och vänskap. Inom nuvarande Norska genera-
tionen, den äldre, finnes nog på ett eller annat håll vänliga känslor mot Sverige men ej
så inom den yngre generationen. Norge betraktar ej sina mellanhafvanden med Sverige
såsom afslutade. Norrmännen bli bättre grannar om de behandlas med fasthet. Om man
skulle uppehålla unionen med tvång, borde den omformas och detta med rätt stort till-
mötesgående mot norska själfständighetskraf. Kunna ej kommande generationer eljest
förebrå oss. Vi måste göra klart för Norge både att vi ha en vilja och att vi ha makt att
genomföra denna.

A f z e l i u s : Det enda naturliga svaret mot Norge vore att vi upprätthölle unionen.
Men Frih. Å. ansåg själf, att de nuvarande unionsvillkoren icke kunna upprätthållas.
Förmodligen ville han ha den på basen av kronprinsens program. Tror att denna skulle
innebära många frön till konflikter. Det enda vore att göra en helstat. Men det är ej nå-
gon möjlighet. 

Vi stå i beroende af makternas omdömen och åtgärder. Redogörelsen gjorde ett
starkt intryck: ”Vill Sverige med vapenmakt uppehålla unionen får det göra så, annars
godkänn”! För oss är frågan vida svårare än för stormakterna. Man säger: först när det i
laga form beslutits, ta vi befattning därmed. Opraktiskt både med hänsyn till de utländ-
ska makterna och till det olidliga tillståndet under mellantiden. Wieselgrens motion
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innebär en möjlighet till lösning. Vi måste säga: Ert beslut är olagligt! Stortinget är valdt
på annat program. Har ej minsta tvekan om hur nya val för denna fråga skulle utfalla.
Därför har det icke någon reel betydelse. Jo, det skulle innebära att svenska folket icke
precis fann sig i det norska maktspråket. Det kan ej vara rimligt att, ss Wieselgren säger,
söka framtvinga en sådan sak med vapenmakt. Vi äro underkastade att Norge vägrar
och att de utländska makterna godkänna.

En annan väg vore att vara med om unionens upplösning på vissa reella villkor. Kan
vara med därom om 1) villkoren äro af reellt värde för Sverige och 2) att de äro af
beskaff. att kunna af Norge godkännas. Skiljedomsvillkoret borde vara absolut, ej ute-
sluta hvad som rör den nationella äran etc. En allmän sådan kan ej genomföras. En spe-
ciell skulle vara af för ringa villkor.

Betr. neutrala zonen saknar tal. sakkunskap. Det är ett kardinalt villkor och från
denna synpunkt värd att beaktas.

Novembertraktaten äfven ett viktigt villkor…

H u g o  T a m m : Vi bör ej tänka på att med våld upprätthålla unionen. Vi ha därtill
hvarken makt eller rätt. Vi böra dock ej upphöra att tänka på, att vi må kunna en gång
enas. Innan dess får Norge gå igenom mycken förödmjukelse och Sverige bli starkare
ekonomiskt och moraliskt. Man får ej räkna endast med krassa intressen utan äfven med
folkens känslor och önskningar. Svaren från de utländska makterna voro ej alls öfverras-
kande. Det som norrmännen mest föraktar är nog att man böjer sig och visar, att man ej
har någon vilja. Hvad som mest upprört svenskarna är känslan af att lag och rätt blifvit
kränkta. Är väl något af villkoren af sådan art, att man kan finna det rimligt att, om man
släpper det stora, man skulle för något af villkoren gå i härnad. Genom Wieselgrens
folkomröstning vinnes för oss just ingenting men riskeras mycket. Man kan säga: riks-
akten må upphäfvas, men hvad det gäller om vårt erkännan[de], gör man ingen öfver-
enskommelse med den, som trampat grundlag under fötterna, utan endast med en
eventuell legitim regering. Från denna väg kan ingen makt tvinga oss. Om de utländska
makterna godkänna, hvad sedan? Inser ej risken häraf. Vill [oläsbart ord] gå denna väg.

L u n d e b e r g : Litet hvar synes utgå ifrån, att unionens upplösning skulle vara ett
fullbordadt faktum. Vårt folk, som ej kännt krigets fasor, kan ej nu som under våra fäder
inse betydelsen af unionen: Många års erfarenhet ha visat hvad det betyder att vara in-
klämdt mellan två fientliga länder. Skola vi nu helt lättvindigt släppa denna union? Sko-
la vi lämna ledningen af halfön åt norska folket som så litet känner sitt ansvar? Genom
slapphet få vi ej lägga grund till olyckor för våra efterkommande. Hvad gör man eljest
när man vill beröfva en ens egendom? Unionen är vår egendom. Äro vi beredda till de
stora offren som upplösningen skulle medföra: gränsfästningar, Göteborgs befäst, stor
utvidgning af vår flotta, ökad utbildning af våra soldater etc.
615



X. Första urtima riksdagen 1905
Skall unionen upplösas, så måste vi ha ersättning för hvad vi lämna ifrån oss. Norge
måste lösa sig ut. Norge får ej utan vårt medgifv. afstå sitt land till annan makt och ingå
på de aftal som ingås mellan oss och stormakterna. Hemst. att utsk. måtte hos reger.
anhålla om förslag om de villkor som böra af Sverige fordras för skydd för vår västra
gräns.

B l o m b e r g : ordfs ställning synes stämma med Bs förslag om Novembertraktatens
ordnande ss villkor för medgifvande af upplösningen.

W a c h t m e i s t e r : Så som unionen utvecklade sig under senare delen af sista seklet,
hade den ej för oss något större värde: Vill ej vara med om att upprätthålla unionen vare
sig i sin gamla eller någon ny form. Men norrmännen ha så kränkt vår nationalära, att vi
ej böra utan villkor medgifva. Men endast villkor af verklig reell innebörd. Först gräns-
fästningarna, däri ej inbegripna Kristianias befästningar. Vidare flyttlapparna. Skola vi
framställa dessa villkor, måste vi samtidigt mobilisera helt eller delvis. Det skulle visa att
vi menade allvar och att vi ställa oss efter f[ör]h[ållan]d[e]n, då vi ha en fientlig makt in-
för oss. En utredning behöfs därför snarast möjligt dels om kostnaderna för en mobilise-
ring och dels om den neutrala zonen.

C a v a l l i : Sverige bör afhålla sig från anfallskrig. Ej heller ensidiga eftergifter. Det lig-
ger en stor styrka i om Sverige vägrar godkänna och ”gör ingenting”. De diplomatiska
upplysningarna (torftiga) gåfvo vid handen, att de utländska makterna sannolikt snart
nog skulle erkänna Norge. Att rätt och slätt vägra godkänna skulle i nuvarande stund
för Norge vara det värsta tänkbara.

Sål.: intet godkännande; inga förhandlingar; ingen Bernadotte konung i Norge!

B i l l i n g : Förvånar sig över de uttalade sympatierna för Wieselgrens förslag om folk-
omröstning. Ingen utsikt till annan utgång. Äfven om detta skulle bli fallet, synes det
motbjudande, att svenska RD skulle föreskrifva de former, hvarunder Norge skulle ut-
tala sig. Odisputabelt både att stortingets beslut är olagligt och att norska stortinget är en
formellt lagligen tillkommen institution. Användningen af ett referendum eller allmän
folkomröstning har aldrig förekommit i Norden och det vore väl olyckligt att införa
den metoden, som för öfrigt ej ger något tillförlitligt uttryck om folkets mening.

Ö s t b e r g  kan ej instämma i den föreg. talarens uppfattning. Ordnade fhden böra hin-
na inträda i Norge innan något definitivt anses bestämdt. Från svensk sida bör fordras,
att initiativet tages från Norge. Om RD gåfve Reger. i uppdrag att underhandla, skulle
RD bli bunden af dessa aftal, äfven om de betecknades såsom provisoriska. Vi böra sva-
ra: gerna upplösning om 1) ett nytt storting uttalar sig därför och 2) norska stat. begär
förhandl med Sverige om erkänn. af Norges suveränitet och om afvecklingen. Därtill
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kunde läggas andra villkor, berörande handels- och sjöfartsfhen, Grisbådarna, neutral
zon m.m.

W a c h t m e i s t e r  refererar en f.d. politiker: Vill ej använda vapenmakt men ingå
bindande aftal med Norge af innehåll, att ingen af de båda länderna skulle få ingå aftal
med annan makt utan att konferera med den andra etc…

K l i n g s p o r : Bäst att ej bråka för mycket med formaliteter. På det området ha vi en
mycket stark ståndpunkt. Vi måste ha fullständig upplysning om hur det ställer sig med
vår gräns mot Norge. Detta måste utredas ur militär och politisk synpunkt. Hel inkor-
porering eller delvis?

B o n d e : Delar Billings åsikt om det ringa värdet af en folkomröstning. Vi böra fklara
riksakten förverkad och fklara oss vara villiga att, när en legitim regering i Norge åstad-
kommits, förhandla med den. Bemöter ordfs framställning ang. unionens tillkomst.

Ingen mobilisering! Den framkallar lätt nog krig. Förhållandena måste ordnas på
fredlig väg. Inga villkor.

B l o m b e r g : Tanken på en omröstning i Norge bör ej upptagas. Vi måste afvakta
initiativ från Norge ang. underhandlingar.

B i l l i n g : De många förslagen om villkor innebära att vi behöfva upprättelse i någon
form. Det är om denna form det hittills finnas olika meningar.

4/7

W a l l d é n : Sv. folket är kränkt i sin känsla af lagarnas helgd och helgden af besvurna
aftal. Detta kräfver någon upprättelse. Dessutom kommer genom unionens upplösning
Sverige i en försämrad ställning. Från båda dessa synpunkter kräfvas villkor, som dock
icke böra innefatta sådan förödmjukelse för Norge, att man kan på förhand kan anta att
de måste afvisas. Norska folket måste genom ett för detta ändamål valdt storting upp-
häfva unionskontraktet. Ansluter sig väsentl. till Afzelius….

Af villkoren har tal. i synnerhet fäst sig vid Novemb.trakt, neutrala zonen, lapparnas
ställning och transitotrafiken.

S ä v e : Finner egendomligt, att så stor vikt lägges vid Novembertrakt[ta]en, som under
de senare årtiondena ansetts betydelselös (Åberopar yttrande af Lagerheim i 2. kam:
”Reqviescat in pace”)…Hur kunna vi som villkor för våra förhandlingar med Norge
uppställa villkor, hvilkas uppfyllande beror på stormakterna?… Ett skiljedomsaftal skulle
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binda Sverige såsom hederlig stat men icke Norge. Ett nedrifvande av gränsfästningarna
bör ej fordras, då Sverige i sammanhang därmed skulle binda sig själf.

Ansluter sig till Wieselgrens motion. Ett plebiscit ej är så aflägset som hr Billing
angifvit från våra begrepp (offentlig kandidatur), och utlandet begriper det. Högst osä-
kert, huruvida den norska enigheten räcker så länge (jfr 1814).

H j ä r n e : I likhet med ordf. och frihr Åkerhielm anser tal. att Sverige har obestridlig
rätt att äfven med vapenmakt häfda sin kränkta rätt. En tvångsunion vore kanske lycklig
både för Sverige och för Norge. (Så för England och Skottland, Förenta staterna, tyska
riket). Den kan emellertid ej nu hos oss genomföras. Vi kunde nog möjligen besegra
men ej behärska och organisera Norge. Sverige skulle vidare ej kunna bjuda Norge så-
dana fördelar, som kunde hos dem utplåna känslan af tvånget. Det behöfver ej skada vår
prestige hos utl. makter om vi ej försöka tvångspolitik. Vi måste uppställa för oss ett
mindre mål än tvångsunion. Den största politiska framgången vore om detta kunde ske
utan tvång. Vi böra ej som frih. Bonde m.fl. kasta bort ifrån oss unionen. Ett sådant
uppträdande från vår sida kommer att af norrmännen uppfattas som svaghet, likaså i ut-
landet, hvilket vore för oss både nedsättande och farligt. Våra intressen på halfön skulle
lämnas ur räkningen vid regleringen af halföns förhållanden. Vårt anseende har redan
skadats af att vi protesterat utan vidare åtgärd (en fullständig mobilisering borde samtidigt
företagits) och att reger. alldeles opåkallat fklarat att från Sveriges sida maktmedel icke
komme att användas. – De utländska makternas ”råd” äro ekon af regeringens politik.
Makterna äro ej illvilligt sinnade mot Sverige. Sverige kan därför utan hinder utifrån gå
sin egen väg. Vi ha ej tid att sitta här någon månad utan att under tiden något göres å
Sveriges vägnar. Vi måste snart börja ett aktivt uppträdande. En formell upprättelse (folk-
omröstning) är för oss alldeles otillfredsställande. De utländska makterna komma ej att
intressera sig för dessa formaliteter. Tal. har ingenting direkt mot en sådan men den är
skäligen likgiltig. Vi måste häfda våra reela intressen. Allra först mobilisering!. Gerna
öppet! De norska rustningarna äro tillräcklig anledning härtill. Men äfven oafsedt
norska konflikten är mobiliseringen nyttig med hänsyn till de kritiska f[ör]h[ållan]dena i
Europa.

Ej nödvändigt, att vi här fixera till alla delar hvad vi vilja. Vi ha ingen anledning att
brådska. Inga förhandlingar med stortinget! Vi kunna bemyndiga reger. att genom dele-
gerade från Norge mottaga de förslag Sverige väntar från Norge ang. de villkor…I
motivering bör utsk. i de mest skarpa ordalag protestera. Vidare omnämna vissa villkor
men ej så bestämdt att vi äro absolut bundna vid att genomföra dessa. Vid förhandling-
arna bör ingenting skriftligt gifvas Norrmännen i hand förrän på slutet. Norrmännen
böra gifva Sverige ett förslag till garantier. Därefter skall Svenska RD fastställa villkoren.
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Det vore kanske lättare att få norrmännen med på en uppgörelse om det komme såsom
förslag från norsk sida.

Af regers villkor äro åtsk. sådana, att de äro af större intresse för Norge än Sverige.
Den neutrala zonen är det ojämförl. viktigaste. Norge bör rifva ej blott de nya fästning-
arna utan äfven de nya skansarna vid de äldre fästningarna vid Kongsvinger och Fre-
drikssten. Man kunde från svensk sida uppmuntra Norge att flytta sina försvarsverk till
gränsen mot Ryssland. Fästningarna böra vara slopade innan vi ge vårt erkännande. Med
afs. å Novemb.traktaten bör också något göras men vi böra akta oss att inbjuda till
utländsk intervention. Vi kunde sins emellan förbinda oss att ej till främmande makter
afstå land. Ingenting emot en skiljetraktat, om näml. Norge slopar gränsfästningarna.
Gerna en absolut generel skiljedomstraktat. Transitotrafiken: Narvik borde kunna i
krigstid komma i sådan ställning till Sverige, att Sverige däröfver hade fri trafik af krigs-
förnödenheter m.m.

Om förhandl. stranda eller om Norge vägrar förhandla, skola vi formulera våra ford-
ringar, dock ej genast som ultimatum.

T ä l l b e r g : Om historien skall vara vår ledstjerna böra vi snarast möjligt gripa till
krig. Det är svårt att tåla den skymf vi lidit[,] men nödvändigt tillse att vi ej lida större
skymf genom ett krig, hvars utgång vi ej kunna förutse. Tror ej som hr Billing, att fol-
kets majoritet vill krig. 

Betr. folkomröstning anser tal., att norrmännen begått tillräckligt många olagligheter
för att vi skulle behöfva uppmana dem att företaga ännu en handling som saknar legalt
stöd. Resultatet veta vi på förhand. Vi finge vara beredda, att Norge ej godkände denna
fordran. Tror ej att vi böra förbinda oss att ej befästa vår vestra gräns. Ingen neutral zon.
KM:ts prop. synes innebära den lyckligaste lösningen.

T ö r n e r y d : Felet för sakernas nuvarande läge ligger nog delvis på vår sida. Fröet lig-
ger nog så långt tillbaka som i 1814 års norska grundlag. Vidare har det norska missnöj-
et alltid haft understöd inom Sverige.

Såsom orealiserbara betecknar tal. förslagen att med maktmedel kvarhålla Norge
inom unionen (jfr England–Irland). Genom en norsk folkomröstning vinnes ingenting
annat än tid. Uppskof är farligt för vår prestige, då utlandet skulle komma att erkänna
och Norge reda sig utan vårt erkännande. Två förslag kunna komma under öfvervä-
gande: 1) Bondes, ett ”karlvuret förslag”, som tal. dock ej vill tillstyrka. Bakom försla-
get måste ställas mobilisering. På hvad sätt skall man annars kunna med någon kraft
sköta underhandlingarna sedan man genom att släppa unionen har kastat ifrån sig sina
vapen. 2) Underhandling både om unionens upplösning och om afvecklingen. Äfven
detta fordrar antagl. en mobilisering. Inga orimliga villkor. Ej ett enda, som ej Norge
måste gå in på. Villkoren böra vara 1) ordnade riksgränsförhållanden, borttagande av
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gränsfästningarna och en neutral zon 2) Norge förbinder sig att ej afträda land till någon
annan makt. 3) lappfrågan 4) ordnande af trafiken på Ofotenbanan 5) löftet om anknyt-
ning till Bohuslänsbanan bör infrias. Trontalet måste läsas så, att konungen afsagt sig
norska kronan. I betrakt[ande] häraf och hvad som sagts till de utländska makterna kan
man nog ej af den nuvarande situationen göra mer än som tal. angifvit.

L i n d b l a d : Unionsupplösningen måste anses ss ett fullbordadt faktum, då det ej står
i vår makt att återföra densamma till hvad den varit och än mindre att ombilda den efter
våra önskningar. Vi vilja säkert ej heller detta. Hvad Törneryd föreslagit kunde kanske
varit acceptabelt om norrmännen gått med på förhandlingar; i sakens nuvarande skede är
denna uppgörelse ej acceptabel; hvarken rätt mot vårt folk eller klokt mot Norge. Allt
som kan göras måste göras för att bevara freden. Vi måste emellertid nu handla så, att
vår protest blir kraftig. Vi böra ställa oss på laglig grund och af Norge fordra, att de be-
sluta i laga ordning om unionens bestånd. Ser ingen fara i ett uppskof. Ej nöjd med
Kung. Maj:ts förslag och än mindre De Geer. För framtida förhandlingar med Norge
vore det oklokt att så ge sig efter deras anspråk. Vill ej som hr Hjärne ha ögonblicklig
mobilisering och tror ej att faran för krig är så nära liggande. Om man vinner tid, skulle
möjligen stämningen i vårt land lugnas. Det går ej an att nu uppsäga riksakten och sedan
förhandla om villkoren.

H e n r i c s o n [ A u g u s t ,  i  K a r l s l u n d ]: Att återföra unionen med vapen-
makt är omöjligt och bör ej försökas. Ingen blodutgjutelse! Uppskof bör ej äga rum så
att vi riskera, att främmande makter komma oss i förväg. Ansluter sig till Tamm och
Bonde.

S t a l l e r h u l t [ ,  C a r l  P e r s s o n ,  i ]: Då man ej vill återställa unionen, är det
ju ett underligt tal att uppställa villkor för upplösningen. Ingen mobilisering för småsa-
kerna, när man i allt fall vill släppa det stora, unionen. Då Konungen själf vill finna sig i
den skymf han lidit, bör väl ej folket emot Konungens vilja besluta ett krig. Lutar mot
De Geers motion. Skall dock ej undandraga sig att vara med på villkor, som befinnes
skäliga. Konungahusen bruka glädja sig öfver att de bli befryndade med andra furstefa-
miljer. Skulle det ej i framtiden, då bitterheten lagt sig, ha samma värde att Sveriges och
Norges konungahus vore befryndade[?]

P å b o d a ,  [ P e t e r s s o n ,  A l f r e d ,  i ]: Kan ej bortse från att sv. folket känner
sig kränkt. Denna synpunkt bör ha inflytande på valet af den politik, som nu bör följas.
Men framför allt hänsynen till framtiden. Frih. De Geers och Lindhagens motioner re-
presentera själfuppgifvelsens politik. Regeringens förslag har något företräde. Vid val
emellan Bondes yrkande och …[Wåhlins utelämnanden] föredrager gifvet Bondes. Vill
godkänna uppsägningen med vissa villkor, som dock böra ha verklig politisk betydelse
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och syfte åt samma håll som unionen själf. Betr. villkoren ansluter sig i hufvudsak till v.
ordf.

S t a a f f : Sv. folkets indignation riktar sig egentligen mot sättet för statskuppens ge-
nomförande, och detta med rätta. Från denna synpunkt fins något berättigadt i ford-
ringarna på upprättelse. Men ej ngt krig, hvarken för unionens upprätthållande eller för
genomdrifvande af ett eller annat villkor. Allra minst mot ett folk, som stå oss så nära,
som norrmännen onekligen göra. Fäster uppmärksamheten på att rekvisitionslagen
knappast kan anses tillämplig i händelse af ett krig mot Norge för att upprätthålla ett
svenskt ultimatum. Ett krig af Sverige mot Norge skulle bli ett äfventyr!

Opponerar sig mot yrkande om folkomröstning, då hvarje förlängande af det nuva-
rande tillståndet måste undvikas.

Åtskilligt talar för regeringens förslag. Aftal om lapparna och om Narviksfrågan träf-
fas nog bäst under nuvar. fhden. De rent politiska villkoren tilltala ej. Hvad angår den
neutrala zonen bör observeras, att gränsfästningarna tillkommit under konungens sank-
tion. Kan vara med på Reger:s förslag, möjl. på frih. De Geers.

Upprättelse kan i detta fall icke fås genom skiljedom men man kunde säga: Vi inbju-
der Norge att underställa en international domstol frågan: är Norges tillvägagående d.
7/6 förtjänt af makternas ogillande? Detta ej ss ngt villkor utan som ett fristående erbju-
dande, som kunde af Norge antagas eller förkastas. Kan ej se någon annan form som ej
kan leda till krig, hv. bör undvikas.

v  K r u s e n s t j e r n a : vidhåller sin förra ståndp. Ingen folkomröstning eller nytt
stortingsbeslut! Ej frih. Bondes förslag! Intetdera medför för oss ngn upprättelse. Villko-
ren böra vara : 1) bort med gränsfästningarna 2) lappfrågan ordnas 3) banans framdra-
gande öfver Svinesund.

5/7

B e r g e n d a [ h ] l : Tals uppfg sammanfaller väsentl. med vice ordf. ”Det psykolog.
ögonbl.” för krig är förbi, sedan konungen fklarat sig afstå från sin norska krona och re-
ger. ansett det ej vara värdt offer från Sverige. Ett krig vore ett farligt äfventyr och det
vore omöjligt att för framtiden upprätthålla unionen. Antingen skall man fklara unio-
nen förverkad och därefter underhandla eller och medgifva den först sedan villkoren
uppfyllts. Väljer likasom v. ordf. obetingadt det senare. RD bör efter en ljungande pro-
test fklara att då för Sverige tillfredst. anordn. inom unionen icke kunna träffas RD för
sin del medger, att underhandlingar inledas härom med Norge sedan Norge begärt un-
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derhandlingars upptagande och bemyndigar reger. att utse svenska delegerade. Kabi-
netts och konsulatskassan … lapparnas …

Sedan förslag till uppgörelse träffats bör sv. reger. och norska stortinget besluta, hvar-
efter frågan underställes RD.

B i e s è r t : Kprop. bör bifallas. Tror att Stallerhult riktigt uttryckt stämningen i landet.
Krig kostar för mycket. Om en skiljedomstraktat skulle komma till stånd, som tal. för-
ordar, måste den vara absolut generel, annars undandrar sig norrmännen. Utefter grän-
sen önskas allmänt, att gränsfästningarna raseras. Transitotrafiken bör också säkerställas.
Detta af intresse ej blott för malmtrafiken öfver Narvik utan äfven t.ex. för norrmän-
nens blifvande fisk.export till Finland och Ryssland och för vestra Wermlands träut-
skeppning öfver Norska hamnar.

H e d l u n d : Kan den neutrala zonen inskränkas till endast Wärmland? Måste den ej
utsträckas till hela gränsen? Men äro vi i sådant fall intresserade af att få en neutral zon?
Norska reger. har två gånger varskott om en blifvande unionsupplösning. Härigenom
har kränkningen väsentligt minskats. Norrmännen ha sökt att vinna unionsupplösning-
en på det sätt som varit för Sverige minst kränkande. Hade de kommit med en direkt
hemställan till Sverige om unionens upplösning, hade de riskerat makternas inbland-
ning för upprätthållande af en personalunion.

L i n d m a n : repliker.

Ö d m a n : Vi böra upprätthålla unionen. Släppa vi den, skola vi ej tala om några vill-
kor. Vapenmakt behöfves bestämdt ej. De skola falla undan på ett allvarsord från
Sverige. Stämningen i Norge är febril och orolig som hos hvarje förbrytare, när han
väntar hvad hans brott skall föra med sig. En ekonomisk kris, så att det hotar falla sam-
man. Länge kan detta ej räcka.

Ingen union kan så väl jämföras med vår som England-Skottland, som efter långa
krig kommit i det bästa fhde. Äfven en tvångsunion kan bli bra med tiden. I Norge fins
god resonansbotten för ett erbjudande af unionens upprätthållande på grundvalen av
likställighet. Tror att de skulle svara ja. Skulle svaret bli nej, få vi talas vid om hvad vi
skola göra.

R e t t i g : Mest tilltalad af Brodins motion, som står nära Wieselgren, Östberg m fl. Vi
böra låta Norge veta, att vi anse deras steg förhastadt och vilja låta dem tänka på det
igen. Om vi skola sedermera låta unionen gå, måste vi trygga oss för framtiden. Vill ha
ss villkor gränsfästningarnas slopande, lapparnas ställning samt att Norge förbinder sig
att ej afstå land.

O r d f . uppläser regers not till makterna. 23/6.
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B l o m b e r g : Har ej någon not till de svenska sändebuden afgått på ett tidigare stadi-
um?

Den förbered öfverläggningen fklaras afslutad.
Vid nästa sammanträde provisoriska beslut.

B i l l i n g : 1) Bör unionen bibehållas?
2) Skola förhandl. föregå unionens uppsägning el. följa därefter?
3) Folkomröstning och öfriga formella frågor.
4) Öfriga villkor.

A f z e l i u s : 1) =
2) Skall det hela uppskjutas?
3) Villkoren? De reella
4) Först därefter frågan om de skola föregå el. följa efter.

B o n d e , Å k e r h i e l m .

6/7

O r d f : 1) Hvarje punkt diskuteras och de särsk. yrkandena formuleras. Först sedan alla
sådana punkter genomgåtts, fattas provisoriska beslut. Sist (oberäknadt anslagsfrågorna
som komma allra sist) kommer frågan om unionens upprätthållande.

S t a a f f : Undrar, om ej u[t]sk kommer längre med den förut föreslagna föredrag-
ningsordningen. Vill successivt ha provisoriska beslut efter slutad öfverläggning i hvar
särskild punkt.

Med ordf. instämma Alfred Pett:son, Åkerhielm, Törneryd
[Med] Staaff [instämma] Bonde, Nöbbelöf (?)

A f z e l i u s : Hur än föredragningen ordnas, bör frågan om unionens upprätthållande
komma först. Den är den principala frågan.

Proposition: Först unionens vidmakthållande? Ja!
[Proposition:] Provisoriska beslut först sedan alla punkterna diskuterats? Ja!

S t a a f f : (ang. mobiliseringskostnaderna)

Bör unionen upprätthållas?1

Z e t t e r s t r a n d : Tror ej det kan ske. Äfven om så vore, vore unionens upprätthål-
lande med våld ej önskvärdt.
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v  O r d f ö r : samma uppfattning. Det kan ej ske utan krig. De som ropa på krig ha
nog alltför litet satt sig in i hvad detta innebär och medför. Fäster sig mindre vid de pe-
kuniära uppofringarna, ehuru dessa skulle bli oerhördt svåra, utan tänker på de möjliga
resultaten om Sverige blefve segrare, hvilket väl troligen blefve fallet. Hvilken fördel
skulle vi ha af en seger öfver Norge[?] Grunden till Norges missnöje under så godt som
hela unionstiden ligger nog ej endast i folklynnets olikhet utan i Norges grundlag. Att
göra Norge till lydrike skulle lika litet eller mindre befordra Sveriges lycka än att upp-
rätthålla den nuvar[ande] unionen. Allra minst blefve detta fallet om man skulle inkor-
porera Norge.

Tal. vill emellertid ej i allo gå eftergifternas väg.

Å k e r h i e l m : Unionen är af det stora värde att den är väl värd det offer som dess
upprätthållande med maktmedel skulle kräfva. Detta vore den enda fullt tillfyllestgöran-
de upprättelsen och det enda som tillgodosåge landets intresse. 

Det kan med anl. af hvad militära auktoriteter yttrat knappast vara något tvifvel om,
att ett kufvande av Norge vore möjligt. Detta blefve nog ej så lyckligt som en frivillig
union men dock af stort värde, i synnerhet m afs å att Sverige finge leda hela halföns
utrikespolitik. Unionen skulle ej återställas i sin gamla form utan som omändrad. Om
man kapitaliserar ökningen af våra försvarsutgifter blir detta nog drygare än de direkta
utgifterna för ett eventuellt krig. Vi få ej tänka på de dryga uppoffringar vår generation
skulle få vidkännas utan tänka på de kommande generationerna. De utländska makterna
hade uppenbarligen väntat, att Sverige skulle upprätthålla unionen. Vårt tillvägagående
har väckt utlandets förvåning. Norge betraktas som den handlingskraftiga, Sverige som
den dådlösa nationen. Detta ej af känslostämningar utan endast realpolitik, grundad på
bestämd öfvertygelse. Ej äfventyrspolitik. Måhända medför den oss … större äfventyr.
Yrkar: (skriftligen)

S ä v e : Det vore nog önskvärt att upprätthålla unionen men då svenska folket ej vill
detta, har tal. tidigare (vid remissdel. och i utsk). velat föreskrifva villkor. Är nu benä-
gen att falla tillbaka på sin principiella ståndp. Då det här gäller de skand. folkens fram-
tid för århundraden, bör ej folkstämningen 1905 vara afgörande. Vi ha krafter att tåla de
uppoffringar en …Aldrig har situationen för åstadkommande af en förbättrad union va-
rit bättre än just nu: Norge har genom sitt handlingssätt befriat oss från alla konsidera-
tioner, Ryssland bundet; makterna se helst att status quo upprätthålls. Instämmer med
Frih. Åkerhielm.

1I pappersarkets kant står följande: Nej! Zetterstrand, v Ordför., Bonde, Blomberg, Palmstierna, v Krusen-
stjerna, Staaf[f]
Ja! Åkerhielm, Säve.
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B o n d e : ”Ett ljungande nej”! Profeterar ett nordgermanskt statsförbund kring Öster-
sjön. (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Östersjöprovinserna)

B l o m b e r g : Nej. Af unionens fördelar ha småningom minskats och skröpligheterna
ökats. Vi kunna ej vinna sådan trygghet mot vester, att en ny union skulle vara önsk-
värd. Vi böra kunna ägna våra krafter helt på vår egen utveckling.

H j ä r n e : uppfattar frågan så att det gäller huruvida Sverige skall använda vapenmakt
för unionen. En sådan politik kan man ej föra, då svenska folkets flertal ej står där bak-
om och Kungen redan uttalat sig däremot. Det vore under nuvarande världspolitiska
läge oklokt af oss att uttömma våra krafter på unionens upprätthållande. Har aldrig kun-
nat sätta stort värde på den nuvarande unionen; fast utan tvifvel en verklig union skulle
gifvit oss stor styrka. Önskvärdt att vi för framtiden kunna

P a l m s t i e r n a : Om vi kunde, skulle tal. anse det vara sin skyldighet att rösta för att
vi skulle göra Norge till provins. Krig med Norge kommer i allt fall. Vi skulle utan tivf-
vel segra mot norrmännen men ej lämna dem nere så länge att fhdena skulle utjämna sig.
Röstar Nej!

v K r u s e n s t j e r n a : Vi kunna nog besegra Det är ej med Sveriges fördel förenligt
att med tvång upprätthålla unionen. Nej! 

Å k e r h i e l m  replikerar: Det enda motskäl mot tal. som gjort ngt intryck, är hr Hjär-
nes, att Ås politik ej har folkmeningen för sig. Hade RD velat gå med på Ås politik,
skulle den nog tagit med sig folkmeningen.

S t a a f [ f ]: Står oåterkalleligen på fredens ståndpunkt.

Yrkandena äro: 
1) Åkerhielms (skriftl.)
2) Zetterstrand (Nej!)

Provisoriskt beslut. Utsk. f[ör]klarar unionen icke böra upprätthållas med maktmedel.

Wieselgrens motion (N:o 1/1)1

F .  E .  P e t t e r s s o n : Grundtanken i motionen tilltalande men kan ej rösta för
klämmen. Enigheten i Norge räcker ej länge. Det kommer en efterräkningens dag
bland norrmännen. Den böra vi afvakta.

B i l l i n g : Afslag. Står i så nära sammanhang med Ungers m.fl., hvarom mera sedan.

1I kanten av de handskrivna anteckningarna, vinkelrätt mot övriga texten, har Wåhlin skrivit: Cavalli ss ordför i 
R[iks]G[älds] f[ull]m[äk]t[ige] är af resa hindrad att närvara.
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A f z e l i u s : Afslag.
Utsk. medger, att diskussionen utsträckes äfven till hrr B r o d i n s ,  U n g e r s ,

T r a n a s  o c h  R ä ä f s  m o t i o n e r [.]

B i l l i n g : Vill ej vara med på ett plebiscit. En annan sak är att man möjl. kunde ford-
ra ett annat och säkrare uttryck för norska folkets önskan än storts beslut d. 7/6. Förstår,
att de som hoppas på ett annat resultat af den nya omröstningen har förkärlek för försla-
get. De som hvarken hoppas eller önskar unionens upprätthållande, kunna ändock däri
se en satisfaktion, ett återtagande, åtm. i viss mån, af 7 juni beslutet. Tal. vill dock ej gå
längre än att uttala att det vore önskvärdt, att en sådan förnyad pröfning företogs af
norska folket.

Det är ej ngn olaglig norsk representation som fattat 7-juni beslutet och ngn egentlig
satisfaktion kan ej ligga i att samma beslut fattas af en annan representation. Sverige
skulle begära ett olagligt storting och att detta skulle fatta ett olagligt beslut. Det till-
kommer ej Sverige att visa Norge vägen, hvarpå de skola åter komma lagliga fhden.
Sverige måste fordra att Norge ger laglig giltighet åt sina fhden. Ej ngt emot att man i
betände uttalade önskvärdheten af att få ett säkrare uttryck än 7-juni beslutet för Norges
vilja.

A f z e l i u s : Denna grupp av motioner afse alla det sätt, hvarpå beslutet fattats. Ett
uppskof för att få en laglig form är opraktiskt och omöjligt. Hvarje beslut om formen
får ej vara ett bestämdt villkor, afsedt att genomdrifvas med makt. Vi vilja numera vara
med om unionen. Det är ett ömsesidigt aftal och vi böra ej frångå detsamma innan vi
äro vissa att Norge vill frånträda. Den omst. att upplösning af stortinget ej ingår i norsk
statsrätt, bör ej hindra att vi begära, att Norge på detta sätt tillkännager sin vilja. Vi be-
höfva något som hjälper oss ifrån att finna oss i maktspråket. Vill i denna riktning om-
forma Wieselgrens förslag.

L i n d b l a d : ansluter sig väsentl. till Afzelius. RD vill ej (för närv.) gå med på att för-
handla med det nuvarande stortinget. Skriftligt förslag. Inga maktmedel bakom. Vi vin-
ner härmed 1) tid 2) upprättelse åt den svenska rättsuppfattningen 3) [här står inget] 

T a m m : Måste möta gifvet motstånd hos dem som åstadkommit revolutionen. Detta
kraf skulle antagl. möta ett nej från Norge. Tror man varit orättvis mot vår diplomati.
Sverige har nog särskildt under denna tid af allmän oro ingenting att säga. Om Sverige
vill utdraga på tiden kommer makterna att öfva påtryckning på Sverige. De ha ej intres-
se af annat än att deras egen handel och vandel får gå sin ostörda gång: Sympatierna
kommer att öfverflyttas på Norge. De kommer att anses vara vi som trassla. Vi bör lösa
Norge från dess förbindelser för att de må kunna skaffa sig en konstitution.
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P a l m s t i e r n a : Om norska regeringen och stortinget känna, att en vändning i opi-
nionen förestår, svara de nej för att ej bli desavouerade…Genom uppskofspolitik vinna
vi endast att Norge får bestämma det hela.

B o n d e : bemöter Lindblad och ansluter sig till Bg i fr om olämpligheten af en folk-
omröstning m.m.; norska stortingets skrifvelse till Kon. (citerat af Unger) innehåller en
framställning till Sveriges statsmakter om underhandling.

B l o m b e r g : Stortingets skrifvelse är ej aflåten till KMt utan till den afsatte norske
konungen. Vi måste häfda att hvarje handl. till unionen … Formulerar: (?) ”RD fklarar
sig villig för sin del bifalla unionens upplösning, om Norges önskan om unionsupplös-
ningen härmed blir bekräftadt af nyvaldt storting och på de villkor etc.”

…

A f z e l i u s : (mot Lindblad) Ej ngt obestämdt uppskof. Vi upplösa unionen för vår del
men detta beslut träder ej i kraft förän Norge fattar i laga ordning samma beslut.

F .  E .  P e t t e r s s o n : ansluter sig till Afzelius.

H i ä r n e : Stämningen för uppskof är ganska allm i 2a kammaren…
Vi böra ej nu uttala oss, huruvida vi vilja upplösa unionen, eller uppställa våra villkor.

H a n s  A n d e r s s o n : Ville gerna biträda F. E. Petterssons yrkande, om ngn möjlig-
het funnes att därmed rädda unionen. Tror ej härpå. Ingen fordran på nytt storting! Nå-
got gagn kunna vi ej hafva däraf. Antingen säger stort. ”Nej, vi ha fattat vårt beslut.”
Eller och föranstaltas ögonblickligen val medan nuvarande stämning räcker.

T ä l l b e r g : instämmer med Nöbbelöf.

B i l l i n g : uppskofsfrågan: 1) Ej uppskof för dess egen skull 2) Bäst att ej uppskof gö-
res och det bör göras endast om därigenom ett verkligt och allvarl. intresse tillgodoses
3) Om ett tillräckligt intresse motiverar ett uppskof, är det icke farligt, ej heller med afs.
å de utländska makterna.

Inga villkor få uppställas af sådan beskaff., att det kan vara möjligt att ej nästa riksdag
håller fast vid dem. Vi böra göra en bestämd och ovillkorlig skillnad mellan villkor och
önskemål. Ang. Blombergs ”villkor” frågar: ”är det ett villkor eller icke?”

L i n d b l a d : vill ha uppskof emedan han tror att nationen fordrar detsamma för att
betänka sig.

S t a a f f : Det ligger en viss formalism i att begära ett nytt beslut om samma sak, då vi
kunna vara säkra på att beslutet blir detsamma. Om stortinget skulle med någon liten
majoritet nu säga annat, vore detta önskvärt?
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P å b o d a : stånp.[sic!] i denna fråga kommer att bero på formuleringen af de framställ-
da yrkandena. Ej stora sympatier men vissa goda sidor. Vi häfda vår medbestämmande-
rätt.

Z e t t e r s t r a n d : tror, att folket önskar att vi snarast möjligt göra slut på det unio-
nella bråket. Genom en uppskofspolitik skulle vi förlora utlandets sympatier och den
trumf vi ha därigenom att makterna nu vänta på vårt beslut. Vi ha all anledning vänta,
att Norges finansiella ställning inom de närmaste åren försämras. Detta kommer att vålla
afvoghet mot regeringen. Vi böra ej skaffa dit en förtroendevotum, som kommer att
stärka regeringens ställning. Intet uppskof! Låt oss taga stortingets skrifvelse under öf-
vervägande.

Å k e r h i e l m : Ej ngn blott formalitet. Utan dels en upprättelse dels en möjlighet till
unionens bibehållande. ”Vi vilja ej hålla Er qvar mot Er vilja men vi vilja ha visshet att
ej Ert beslut berott af en tillfällig stämning.”

Yrkandena:
1) Afslag på alltsamman

7/7

KM:ts prop. De Geers och Lindhagens motioner

B i l l i n g : De Geers motion har understöds av Bonde och Tamm. Vill ej förneka, att
det i viss mån tilltalat tal. i s:het i betr. af Tamms starka betonande af olämpligheten att
ingå i förhandlingar med ett revolutionärt storting. Tal. är emellertid numera afgjord
motståndare mot detta förslag, som skulle från Sveriges sida innebära ett erkännande af
Norges nya storting. Norge skulle därmed komma i samma ställning som hvilken som
helst främmande stat och allt tal om villkor vara omöjligt. 1) Det går ej an att så helt ge
efter för Norge med hänsyn till folkstämningen i Sverige. 2) Det betager Sverige en
möjlighet att öfva någon press på Norge. Det är till och med större eftergift än Norge
själf begärt (se Berners skrifvelse). Genom denna skrifvelse har Norge enl. Bondes tolk-
ning anhållit om förhandlingar.

Folkstämningen är ej blott så stark utan äfven så berättigad och så betydelsefull för
Sveriges berättigade själfkänsla….(”Tre skäl”.?) 

Kprop och Kpromemorian: Man bör skilja mellan villkoren sinsemellan. Hvad som
hittills kallats så bör skiljas i tre grupper 1) Hvad som skall tänkas och fordras som villkor
(mer el mindre kategoriskt affattade för erkännandet af den politiska ställningen i Norge
2) förhandlingsämnen 3) afvecklingsfrågor. I ”förhandlingsämnena” äro båda rikenas intres-
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sen lika framträdande. Om dem bör talas i en eller annan form. ”Afvecklingsfrågorna
äro lapprifrågorna (stoppas i sumpen”), där Norges intressen äro dominerande.

Villkor (som afse ersättning åt Sverige för den fredstrygghet Sverige mister genom unio-
nens upplösning) Dit hör: 1) neutral zon och gränsfästningar 2) novembertraktaten och
hvad därmed sammanhänger. 3) lappfrågan (eller den ej går in i den allm rubriken).
Förhandlingsämnen: transitotrafiken och ingenting annat.
Afvecklingsfrågor: sjöfartsfhdena, konsulskassan, möbler och allt det andra.

Särskildt uttalande behöfs äfven om skiljedomssaken, som ej går in under de tre
rubrikerna. Nu bör ej med Norge förhandlas om skiljedomstraktat.

B o n d e : Regerns ställning till frågan om neutral zon är ej klargjord; äfven general-
stabschefens pm är oklar. Ej lämpligt göra detta till villkor. Ej heller novembertraktaten,
som väl ej är annat än ett historiskt minne; dessutom en traktat mellan Sverige-Norge å
enda sidan och vestmakterna å andra sidan. Lappfrågan är väl snarare ett ”förhandlings-
ämne”; Sverige kunde mot det att Norge finge bibehålla sina sjöfartsvillkor i Sverige
fordra att lapparna finge behålla sina privilegier. Det är därför att tal ej hört några lämpli-
ga villkor som han ställt sig på De Geers ståndp.

P a l m s t i e r n a : Ej med på De Geer på Billings skäl; ej heller på Lindhagens förslag.
Vill ej heller vara med på KMt som fordrar tämligen öppen fullmakt. Är ej med på den
neutrala zonen, då det ej är så klar fördel för Sverige att binda sig. Det vore icke någon
upprättelse att på detta sätt ge lika mycket som man får. Man borde utan någon ”neutral
zon” fordra raserande af de närmast oss liggande norska fästningarna; endast det minsta
möjliga. Svensk kontroll! Viss tid.

Novembertraktaten bör nog göras upp men hur? Man bör omnämna den ss börande
uppgöras. Lapparna böra tagas med som villkor.

I stortingets skrifvelse fordras först godkännande af Norges nya ställning och dess rätt
som suveränt rike. Detta vill tal. ej vara med om.

A f z e l i u s : svensk vilja måste i en eller annan form. Det behöfver ej, som frih. Palm-
stierna synes anse vara något i och för sig förnedrande för Norge, utan blott att Sverige
säger: så vilja vi ha det. Villkoren kunna ej genast uppställas i allo fixa och färdiga. Kan
med afs. å fästningarna finna sig i att Sverige medger en neutral zon. Kunde ej denna
tekniska fråga behandlas af ett par ledamöter med biträde af sakkunnige.

Ang. Novembertraktaten: Norge och Sverige hvart för sig kunna förplikta sig att
med vestmakterna ingå en traktat af samma innehåll. –

H i ä r n e : Afslag å De Geer och Lindhagen! Betr. KMts prop. synes det mindre tillta-
lande att ingå i förhandling med Norska stortinget. KMt synes härmed i viss mån gifvit
på hand ett erkännande. Det längst gående medgifvande synes vara att man medgaf att
629



X. Första urtima riksdagen 1905
delegerade ”från Norge” finge mottagas. Det andra felet är att KMt begär att få taga in-
itiativ; samma uppfattning ungefär som i norska stortingets skrifvelse.

Äfven formen misslyckad. KMt vill sluta en traktat visserl. ”villkorlig” men dock…
Utsk. bör med anl. af eller med afslag å KMt prop. hemställa att RD må medgifva, att

KMt må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag som RD förväntar
från norsk sida ang. garantier för Sveriges säkerhet och intressen för den händelse.

Härmed kastar man på Norge ansvaret för förhandlingarnas event. fördröjande. Man
har ej angifvit från hv. mynd i Norge man väntar. Det skulle vara en förhandling under
hand utmynnande i ett norskt förslag, upptagande allt hvad som vid uppgörelsen kan
komma i fråga. Resultatet bör fastställas ss villkor från Svenska sidan m.m.

Instämmer i Billings indelning. Intet ultimatum genast. Men bör endast anmäla
hvarom tankarna i Sverige röra sig men ej fastslå. Tänker sig ss ”neutral zon” endast att
fästningar ej få finnas. Låt intet hindra för truppers förläggning. Det bör kunna diskute-
ras hvilka fästningar skola bort. Man kunde väl åtminstone i första taget fordra att äfven
de nya starka verken vid Fredrikshald och Kongsvinger. Denna fråga måste grundligt
utredas i betänkandet. Detta särskildt med afs.å utlandet. Vill ha en neutral zon särskildt
med hänsyn till framtiden. Sveriges medgifvande kunde kanske bero på hur mycket
Norge medgifve i fråga om rasering av fästningar. Vi böra vända Norges försvarsfront
mot annat håll än Sverige. Narviks befäst. bör vara med. Möjligen äfven fordran af
neutralitet i händ. af eventuellt krig. Vill ej vara med om Afzelii formulering om
novembertraktaten. De båda rikena förbinda sig att ej afstå land etc… men ej någon
ovillkorlig förpliktelse att hjälpa hvarandra. Vi får ej i någon form inbjuda England och
Frankrike … 

v  O r d f ö r : Vill ej ha bif. till KMts förslag. Vill ej ge Reger. fullmakt in blanco. Må-
hända kan det ange den allm. inriktningen men behöfver åtskillig modifikation. Ej
Lindhagens! De Geers förslag innebär åtskilligt tilltalande. Man skulle därigenom lämna
ifrån sig alla sina trumf till Norge. Man måste vidare taga stor hänsyn till stämningen
bland folkets massa. På dessa grunder bör De Geers förslag afslås.

Z e t t e r s t r a n d : ansluter sig till Bgs uppf. ang. De Geers motion. Hänvisar till citat
af AB 6/7 af ett yttrande af Sigurd Ibsen, som bestämdt strida emot stortingets uttalan-
den. Hofsamt men kraftigt bör framhållas, att detta icke öfverenst. med svensk rätts-
åskådning. Vill ej gerna tala om några ”villkor” men medger, att en gradation fins. Den
kunde markeras genom ordningsföljden och genom motiveringen för hvarje punkt.
Bif. till KMt!

S t a a f f : Större skäl för KMts förslag än för De Geers eller Lindhagens. På vissa punk-
ter kunde Sveriges rätt bättre tillgodoses med detta tillvägagångssätt.
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B l o m b e r g : … ? [frågetecknet är Wåhlins]

S t a l l e r h u l t : KMts förslag innebär ej ngn fullmakt in blanco RD förbehålles ju
slutlig bestämmanderätt. KMts!

A f z e l i u s : Emot De Geer. Hvarken manligt eller klokt!

B i l l i n g : Afslag å KMt 1) Högst tvifvelaktigt, huruvida ej KMt prop innebär rätt för
Sv. reger. att taga initiativ 2) Minst sagdt oklart huruvida KMt vill ha förhandling äfven
om själfva unionsupplösningen eller endast om afvecklingen 3) Vill under inga omst. ge
reger. fullmakt till villkorlig uppgörelse. Representationens rätt att förkasta skulle knap-
past kunna begagnas.

v  K r u s e n s t j e r n a : Ang. De Geer samma utveckling som hr Billing. Afslag! Full-
ständig eftergifvenhet. Strider mot sv. folkets uppfattning. Norges aftalsbrott kan ej
godks. Unionen ej sdn fördel för Sverige att den bör med makt upprätths, är Sverige be-
redt upphäfva Riksakten så snart sådana villkor aftalats… 

S t a a f f : Ense med Hjärne därom att definitiva viikor ej böra i början formuleras.
Hjärnes formulering ej lycklig.: 1) fullmakt bör afse ej blott att ”mottaga och pröfva”
utan äfven förhandla 2) man bör ej lämna öppet hvem som skall utse norska delegerade.
Det skall vara stort., ej reger. Mot Billing: 1) Stortinget har tagit sitt initiativ: vi kunna
svara, vi ingå ej i fhandl. med erkännande utan med afs. å ett framtida erkännande. 2)
Kprop. rör endast de fhn som stå i samband med upplösn., ej denna själf. 3) Talet om
”villkorlig uppgörelse” ej bra. Förhandl. bör föra till en uppfattning af de svenska dele-
gerade om hvad de anse böra vara grund för ett regeringens förslag till RD. Kan gå med
på Kprop med vissa modifikationer, som dock ej beröra klämmen. De hållpunkter, som
de fakto komma att inskränka regeringens handlingsfrihet böra tagas i motiveringen.

N ö b b e l ö f : Afslag å De Geer och Hjärne. KMt innebär ingen fullmakt in blanko.
Vill ha ng:t i riktning emot KMts prop., ifylld med vissa villkor från promemorian eller
annorstädes. 

Å k e r h i e l m : Ej de Geer! KMts prop. med modifikationer och villkor, hvarom
framdeles.

Yrkanden
1) Bif. till KMts prop.
2) Afsl. å d:o
3) Bif. till de Geer
4) Afslag å d:o
5) [Afslag å] Lindhagen
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(Forts. 7/7)

KM:ts promemoria, Kronlunds motion

Mom. 1: Pm Afveckling af den diplom. och konsulära gemensamheten.
Utsk. anser detta böra hänföras till ”afvecklingsfrågor”.

Mom. 2 Skiljedomstraktaten
Lindblad vill låta Norge ta initiativet. Om det skall ngt göras, bör det ovillkorligen vara
en absolut generell sdn. T.v.ingenting!

Z e t t e r s t r a n d : Denna fråga bör ej inblandas i dessa fhandlingar utan hänskjutas till
framtiden, då Norge fått sina konstit. fhden ordnade.

B l o m b e r g  instämmer häri.

B o n d e : Hammarskjölds pm var tendentiöst hållen. Dessutom ett par år gammal.
Upptog ej de vigtiga traktater, som Sverige bl a länder sedermera ingått. Inst. i de förra
yrkandena.

H j ä r n e : Kan väl ej definitivt afslutas innan Norge erkännes som suverän stat. Men
är ej med om att alldeles utesluta den från fhandl. Kanske blir Norge medgörligare i fr.
om gränsfästningarna eller annat, om skiljetraktat ställes i utsikt. Dock ej såsom villkor.

B i l l i n g : Något bör väl ändå sägas.

S t a a f f  ansluter sig i hufvudsak till Hjärne. Protesterar mot att denna traktat skulle
göras alldeles undantagslös. Den allmänna tendensen till tvistens fredliga uppgörande
och de styrandes ansvar gör att en sådan traktat i allt fall är af värde. Att göra den fullt
generel vore kanske ändå äfventyrligt, hälst som de ej ha någon skrifven lag att gå efter.

W a c h t m e i s t e r : Mycket möjligt att frågan bör komma fram. Utsk. bör säga gan-
ska litet. Initiativet bör komma från Norge.

Yrk. 
1) Ej villkor.
2) Upptages i s:hang med öfriga fhandl.
… 

Mom. 3 Grisbådarna.
Åkerhielm tycker frågan borde beröras då vi tala om den neutrala zonen och gränsför-
hållandena.
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F . E  P e t t e r s s o n  tror ej denna fråga behöfva nu upptagas.

W a c h t m e i s t e r : Bör rubriceras son ”förhandlingsämne”.

v K r u s e n s t j e r n a : Sverige innehar faktiskt hummerfisket och har icke något in-
tresse af att frågan upptages. ”Afvecklingsfråga.”

B i l l i n g  vill sätta frågan i grupp B. Norge har största fördel. Bagatellsak. Tidpunkten
olämplig att ta upp frågan nu. Norska æresfölelsen uppdrifven och därför är frågan öm-
tålig.

A f z e l i u s : Detta är ej ngn afvecklingsfråga. Dessa äro ju sådana som måste uppkom-
ma i anledning af själfva upplösningen. Vill ha in frågan i 2a gruppen.

B e r g e n d a [ h ] l  vill ha den som förhandlingsämne.

1) Förhandlingsämne eller afvecklingsämne
2) Frågan bör ej för närv. upptagas.

Mom. 4 Flyttlapparna (jfr Kronlunds motion)

B l o m b e r g : Bör upptagas ss villkor på sådant sätt att 1751 års kodicill erkännes af
Norge ss för all framtid gällande (Sv. förf.? 29/83 in?)

N ö b b e l ö f : Frågan viktig, om ock ej omfattande. Blir ingenting gjordt, stå våra
flyttlappar redlösa. Inst. med Blomberg.

S t a l l e r h u l t : Frågan kan nog ”anslå känslan” men då man betänker, att man skulle
här sätta makt bakom ordet, blir man betänksam.

S t a a f f : reserverar sig emot den uppfattningen att uppställandet såsom villkor skulle
innebära att man ovillkorligen skulle genomdrifva det med vapenmakt.

L i n d b l a d  vill ha det som rent villkor. Det kan framdeles afgöras med vapen eller
skiljedom.

H e n r i k s o n  vill ha det som förhandlingspunkt. B o n d e  lika.

P a l m s t i e r n a , Å k e r h i e l m , L i n d m a n  vilja ha det ss en bestämd fordran.
Likaså P å b o d a , som vill ha den i första rummet, dock ej först inom denna.
[Likaså] H j ä r n e .

A f z e l i u s : innan utsk. formulerar sin ståndpunkt, bör det nog närmare studera. Lag-
stiftningen.
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Mom.5. Samtrafiken (Jfr Kronlund)

B i l l i n g : 2:a klassen. Ej blott en järnväg utan all transitotrafik

v O r d f . vill gerna ha frågan i kl. I. Ej blott fråga om malmtrafiken öfver Narvik utan
äfven en betydlig trafik i öfrigt. Frågan är mycket stor och betydelsefull och kommer att
bli det än mera. Erinrar om planerna i Norge för några år sedan om särskild tull å
malmexporten öfver Narvik. Bättre tillfälle än nu kommer ej att erbjuda sig för ordnan-
de af detta. Skola vi ha några verkliga villkor, hör detta dit.

L i n d b l a d  instämmer i hufvudsak med vordf. Om Sverige skulle komma i krig med
Ryssland och Norge vara neutralt, skulle Sverige då få ta in kol öfver Norge?

B i e s e r t  = v. ordf. Anför exempel på de svenska gränstrakternas beroende af norska
vattenförhållanden.

H j ä r n e  = v. ordför. Verkligt villkor. Man behöfver ej genast därför tala om att man
skall slåss för det.

Å k e r h i e l m : Viktig sak. Sålänge det talades endast om Ofotenbanan, var frågan
jämförelsevis lätt. Men hvad vill man nu? För hur lång tid skulle aftal träffas. Om man
säger som frih. Palmstierna, att de ej få pålägga särskilda pålagor, kunna de ju höja sina
frakter. Mest benägen att i allmänna ordalag antyda frågans vikt och att den bör göras
till föremål för förhandling.

L i n d m a n : I den mera omfattande frågan om samtrafik kan tal. ej f.n. bedöma, om
vi ha något intresse att frampressa ngt afgörande. Ang. frakten på Ofotenbanan har sv.
staten ett stort intresse jämte malmbolaget och traktens befolkning. Spärrades trafiken
skulle statens kapital gå förloradt, bolaget ruineras. Utsk. bör ej utan särskild utredning
upptaga frågan om transitotrafiken i allmänhet.

8/7

Ordf. föredrar pm ang. mobiliseringkostnaderna.

Mom. 6 Sjöfartsfhdena mellan Sverige och Norge.

H a m m a r s t r ö m : Ej nu ngn väsentl ändring i behofvet att ändra dessa fhden, sådana
de varit sedan 1897, då mellanrikslagen uppsades. I norsk lagstiftning vidtogs inga för-
ändringar, och Sverige har där sedan behandlats likasom alla andra länder. I Sverige
ordnades sjöfartsfhden så att norska fartyg i alla afs. likställdes med svenska, sål. större för-
mån än om de fklarats skola behandlas ss mest gynnad nation. Norrmännen fingo sål.
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rätt att idka kustfart i Sverige och att trafikera dess inre vattenvägar. Behandlingen ”så-
som mest gynnad nation” är tvifvelsutan till större fördel för Norge än för Sverige…

Dessa fhden bör väl lämpl. efter skiljsmässan ordnas genom traktatsenliga bestämmel-
ser. Kan ej möta några afsevärda hinder att afvakta 1906 års lagt. RD… 

N ö b b e l ö f : Det vore olämpligt att vid blifvande underhandlingar sjöfartsfrågor ej
alls omnämnas i betänkandet.

B i l l i n g  instämmer häri.

Mom. 7 Konventioners giltighet emellan Sverige och Norige?

B l o m b e r g  …

H j ä r n e : Vi böra aftala med Norge att vi ömsesidigt fklara oss att ej afstå ngt område
men utan att ikläda oss ngn fpliktelse emot Norge.

B l o m b e r g : Detta skulle för Sverige medföra skyldighet äfven att lämna vapenmakt
till Norges skydd, hv. tal. ej vill vara med om. Intet försvarsförbund.

A f z e l i u s  har ej kunnat finna någon form: Antingen blir det ett försvarsförbund el-
ler och blir det hela alltför tunnt och innehållslöst.

Å k e r h i e l m : Bra lättvindigt, att reger. ingenting säger om Novembertraktaten.
Sverige står, om ingenting görs vid Nov. trakt. i den obehagliga situation, att det är för-
pliktadt att med sin stridsmakt hjälpa Frankrike och England att försvara Norge. In-
stämmer med Hjärne. – Ville gerna ha utredning ang. traktaternas giltighet efter
unionsupplösningen. Äfven erfordras upplysn. ang. regeringens ställning till frågan om
Nov. traktaten.

H i ä r n e : Sverige är genom Novembertraktaten förpliktadt äfven efter unionsupplös-
ningen att hjälpa Norge.

B i l l i n g : Den största försiktighet måste iakttagas i denna fråga, särskildt i fr. om No-
vembertraktaten. Det förekommer nästan nödvändigt, att Nov. trakt. ej ens nämnes.
Förhandlingar om alla dessa traktater kommer ändå: ”Fhandl. måste ske m. afs. å ge-
mens. fplikt. som måste afvecklas med afseende å fhdet till främmande makter”. Ingen-
ting vidare säges.

B o n d e  instämmer med Billing och vill ha frågan i Bgs tredje klass.

F . E .  P e t t e r s s o n : inst. med Billing.
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S t a a f f : Eventuellt behöfliga rent politiska aftal mellan Sverige och Norge böra ovill-
korligen hänskjutas till framtiden. Varnar för Hjärne.

T ä l l b e r g  inst. med Billing: Nov.trakt. nämnes ej.

N ö b b e l ö f : Efter unionsupplösningen bör Sverige anmäla hos England: ”Vi kunna
numera ej svara för Norge”. Vill då England vidhålla sina förb. med oss enl. Nov.trakt,
så gerna. Men vi ha ingen anledning att härom affordra Norge några förbindelser.
Nämnda anmälan kan göras af regeringen utan att saken nämnes af RD.

Yrkanden

Kronlunds villkor ang. skyld. för Norge att betala till konsulatväsendet tills skiljsmessan
godkännes af Sverige

B o n d e : Utan afs! N ö b b e l ö f : ”förhandlingsämne”. B i l l i n g  Sumpen.
P a l m s t i e r n a , W a c h t m e i s t e r  m.fl.: ”afvecklingsfråga”.
…

P a l m s t i e r n a  vill ha en viss tidpunkt fixerad, inom hvilken svaret från Norge skall
vara afgifvet. Tre vägar: 1) De Geer 2) Vi skola tänka på saken vid nästa RD 3) Vi med-
gifva, under de och de villkoren. Går man sista vägen, bör man fordra bestämdt svar till
t.ex. 15/9.

Diskussion framdeles.

Ö d m a n  ifrågasätter ett villkor ang. anknytning till Bohusbanan.
…

v O r d f ö r : bemöter Zetterstrand. Wi böra ej för mycket fästa oss vid meningen i
Norge utan ha våra egna synp. Villkor böra uppställas, fast med försiktighet.

H .  P .  P .  T a m m : vill ha klargjordt begreppet villkor. Skola de ovillkorligen och
med alla medel genomdrifvas.

W a c h t m e i s t e r : Bohusbansfrågan bör ej ens upptagas som afvecklingsämne.
… 

Generalerna Bergman och Rappe komplettera muntligen den aflämnade pm ang. neu-
trala zonen.

T ä l l b e r g : Hvilka fästningar skulle raseras?

B e r g m a n : Hela den östra linien Kongsvinger etc. till 2 à 3 mils bredd inåt
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P a l m s t i e r n a : Att fordra rasering af så gamla fästningar som Fredrikshald, Fre-
drikssten och Kongsvinger låta sig kanske ej göra utan att norska armén vore slagen till
marken. En rasering af de mellanliggande: Urskogsgruppen och Örjegruppen om till-
hopa 6 verk kunde snarare fordras och innebure alltid någon upprättelse.

R a p p e  Kongsvingergruppen generar oss mest. Skulle antagligen tvinga oss att bygga
en fästning. Fredrikshald kan ju möjligen ha någon betydelse äfven mot annan makt än
Sverige.

B o n d e : Vi böra hufvudsakligen ta hänsyn till fästningarnas betydelse för en norsk of-
fensiv mot Sverige.

R a p p e : Hela zon-frågan har varit främmande för generalstaben. Hvarifrån har den
kommit? Från någon riksdagsman?

H j ä r n e : Neutrala zonen borde vara bredare än ett par mil

H e d l u n d : Ett af de ömtåligaste anspråk en stat kan framställa på en annan är att
denna skall försvaga sitt försvar. Vi måste därför och särskildt m. afs. å den uppmärk-
samhet våra anspråk ådraga sig inför Europa, se till att våra anspråk äro klara och rättmä-
tiga. Frågan om Kristianias försvar är en gammal fråga och man har sträfvat att göra
försvarsringen vidare. Kunna möjligen ej norrmännen bevisa, att dessa fästningsverk äro
oberoende af befaradt krig med Sverige, nödvänd. för Kristianias försvar.

Å k e r h i e l m : Anses det ej alltid otillåtligt att lägga fästningen så att man kan skjuta
direkt i ett annat land.

R a p p e : Jo!

S t a a f f : Huru beskaffadt skulle vår motfästning mot Kongsvinger vara? Hvad kosta
de nya fästningsverken vid Kongsvinger? 

R a p p e : Vi måste kunna mota en inryckning. Man skulle i Sverige kunna nöja sig
med något motsvarande.

B e r g m a n : De nya verken vid Kongsvinger kosta omkring 1 million.

R a p p e : Endast med uppbjudande af all vår kraft kunna vi freda oss mot Ryssland.
Mot Ryssland och Norge på en gång kunna vi ej försvara oss. Militärt sedt vore det rik-
tiga att slå ned Norge. Unionen har varit för oss nödvändig.

R a p p e  och B e r g m a n  anse att verken vid Dingsrud och Örje ej spela någon
nämnvärd rol. Ej skäl att mot detta vederlag åtaga oss en neutral zon. Narviks effektiva
befästande skulle enligt Bergmans mening gå till minst 100 millioner.
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K l i n g s p o r :

B e r g m a n : Effektiva befästningar mot Norge skulle kräfva en otrolig summa, om
man lade befästningar vid alla större vägar. Fullt nåddes ej detta mål i allt fall.

O r d f . meddelar en pm från statsministern: ur militär synpunkt önskvärd och bör där-
för sökas genomförd: men ej uppställas ss oeftergifligt villkor.

10/7

Neutral zon:

B i l l i n g : Reger. ej vuxen den nuvar. politiska situationen. Dess uttalande om gräns-
fästningsfrågan bör ej vara för utsk. bestämmande. Tal. vill för sin del uppställa ett villkor
m. afs. å gränsfästningarna, detta mindre af strategiska skäl än med hänsyn till folkstäm-
ningen, som ovillkorligen fordrar något ditåt. Vi kunna ej komma endast med villkoret
om lapparna, som ej har någon politisk betydelse. Ej heller duger det att komma med
endast ekonomiska villkor. Det bör vara villkor för förhandlingar. Är synnerl. lämpligt ss
sådant. Det fördärfvar ej Norges ställning vare sig i ena eller andra afseendet. Skadar ej
Norges verkliga intressen. Tror ej det skulle möta något bleklagdt nej. 

Bekänner sig utan tvekan till förslaget om neutral zon (ömsesidighet). De kunde ju
annars uppbygga fästningarna nästa dag. Den är af beskaff. att böra göras till föremål för
förhandlingar. Yrkar, att ss ett villkor skall uppställas neutral zon med ömsesidigt för-
bind. att icke inom denna hafva ngra fästningar eller andra krigsanordningar(sic!).

B o n d e : Generalstabchefen och ch. för fort. ha ej satt sig in i frågan om neutral zon.
Ej heller regeringen. Tal om neutral zon bör ej förekomma, men väl möjligen ett vill-
kor om fästningars rasering. I detta af[seende] kan dock svårligen begäras annat än rase-
ring af de obetydl jordvallarna. För obetydl. Därför ej villkor.

T ä l l b e r g : Bestämmandet af en neutral zon innebär icke någon upprättelse men väl
begäran om rasering af fästningarna. Kan ej bestämma sig för Bgs eller Bondes ståndp.
innan de blifvit närmare bestämda.

L i n d b l a d : Frågan så outredd att den ej kan göras till villkor. Men väl måste man be-
gära förhandlingar härom. Om det skall vara neutral zon eller ej vågar tal. ej säga. Men
så länge vi ej ha några fästningar mot Norge, bör det ej tolereras att de lägga fästningar
mot oss.
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H P P  T a m m : I denna fråga ha vi ett kraftigt skäl, utan att behöfva tillgripa makt-
medel. Genom att för Norge ställa i utsigt en svensk fästningsbyggnad emot Kongs-
vinger ha vi en god trumf mot Norge.

F  E  P e t t e r s s o n : Åberopar sista tal. Vi kunna genom att fordra en neutral zon
inför utlandet kraftigt pointera vår önskan att upprätthålla fred på halfön.

N ö b b e l ö f  har ej fått klart sig, om en neutral zon skulle vara en verklig fördel för
Sverige. Vi kunna ej fordra rasering af de gamla fästningarna Kongsvinger och Fredriks-
sten. Gränsfästn vid Urskog och Örje äro nog ej betydelselösa. De äro byggda på senare
tiden mot oss. Det vore kanske större fördel för oss att utan tal om någon neutral zon
fordra rasering av Örje och Urskogsgrupperna. Vilja norrmännen bygga upp dem igen,
så kunna vi bygga andra emot. 

S ä v e : Norges terrängf[ör]h[ållan]den äro ett godt skydd jämf[ört] med våra. Vi be-
höfva bättre bygga fästningar än norrmännen. Därför är det tveksamt om vi böra för-
binda oss att ej bygga mot det att normännen gifve oss förbindelse. Vi böra begära
rasering äfven af de nya verken vid Kongsvinger. Vid Fredrikssten äro kanske de nya
verken behöfliga äfven för försvaret af Kristiania från sjön. Därför böra verken vid Fre-
drikssten få stå. Däremot måste vi fordra rasering av Urskogs- och Örjeverken samt de
nya verken vid Kongsvinger. 

Å k e r h i e l m : Fordran endast på slopande af gränsfästningarna skulle måhända vara
bättre ss upprättelse men ej fylla krafvet på trygghet för framtiden. Förordar från sistn.
synpunkt neutral zon. Nödvändigt att äfven slopa Kongsvingersfästena, näml. de nya.
Äfven med afs. å de nya verken vid Fredrikssten, hvilka innebära ett starkare hot mot
Sverige än några andra, böra fordringar uppställas.

B l o m b e r g : Vi kunna ej lämna åsido de nya Kongsvingerverken(sic!). Antingen
skola de nya fästena vid Kongsvinger, Urskog ? Örje raseras eller och, om detta befinnes
lämpligare, bör en neutral zon införas. Framställningen bör sålunda göras alternativt.

H j ä r n e  vill ha bort så många gränsfästningar som möjligt och tror ej att detta villkor
möter så stort motstånd i Norge. Vi böra ej genast formulera våra villkor men kommer
nog ganska långt med dessa villkor, om de framställas under förhandlingarna. ”Neutral
zon” behöfver ej innebära annat än att inga fästningar böra där uppföras.

S t a a f f : Om denna fråga skall beröras, bör den ej förrän sedan förhandlingar ägt rum,
göras till villkor. Ville gerna ha en bättre utredning om fördelarna för Sverige af en
neutral zon. Frågan är ej: ”befästa eller icke” utan: ”befästa på mindre eller större af-
stånd från gränsen.
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B i l l i n g : Vi böra ej ingå i kritik af de förslag som major. ej vill bifalla. Tyngden i be-
tänkandet skall ej ligga i klämmen utan i betänkandet.

N ö b b e l ö f : Vi kommer ej till att få Kongsvingers- och Fredriksstensverkens slopan-
de utan tvingas nog att bygga emot Kongsvinger. Vill ej vara med om att sätta det som
villkor. Svårt för förhandlarna att uppdraga den neutrala zonen. Vid Fredrikssten skulle
man komma mycket nära svenska gränsen.

A f z e l i u s : Ingenting kunna formuleras definitivt. Vi böra säga att vi ej gå med på
unionsupplösningen utan att enighet uppnåtts i de och de punkterna, hvari Sverige bör
uppställa bestämda fordringar.

P a l m s t i e r n a  villkor: ”raserande af åtskilliga gränsfästningar hvarvid äfven frågan
om neutral zon bör tagas i öfvervägande”

v K r u s e n s t j e r n a : Borde ej från svensk sida föras tal endast om gränsfästningarnas
raserande och man öfverlämnar åt norrmännen att begära reciprocitet.

W a c h t m e i s t e r : vill fordra rasering af ”de gränsfästningar som blifvit uppförda på
senare tid och som hafva betydelse endast m afs. å ett krig mot Sverige”. Man bör ej
fästa sig vid Fredrikssten, som kan ha betydelse äfven vid ett krig mot främmande mak-
ter. Man bör då ej heller tala om en neutral zon, då man ej vill ha Fredrikssten med.

Å k e r h i e l m  håller på Fredrikshald: de få ej skjuta rakt in i Sverige. 

Z e t t e r s t r a n d  finner sig tilltalad af Billings och Palmstiernas förslag, som böra
samarbetas.

S t a l l e r h u l t : Hur stämmer det program utsk. nu håller på med att ena sig om,
med Kungens, Kronprinsens och riksdagens program. – Tror, att detta villkor skulle
medföra krig. Norge kan ej från första början göra sig bankrutt. Snarast kan tal. vara
med om Palmstiernas förslag.

v  O r d f ö r : Släppa vi denna punkt, falla vi tillbaka på De Geers förslag. Billing och
Palmstierna sammanfalla så nära, att de synes kunna samarbetas. Tal. sympatiserar mest
med P:s förslag, som likväl modifierats af frih. P: ”raserande af vissa på senare tider ny-
anlagda gränsfästningar, hvarvid äfven frågan om en neutral zon bör tagas i öfvervägan-
de”. Sveriges underhandlare kunna då hålla på rasering af de nya Kongsvingersverken
men afstå från Fredrikssten.

H e n r i c s o n : kan vara med om P:s förslag, hufvuds. emedan detta skulle tillfreds-
ställa folkstämningen. Tycker dock ej att vi skulle behöfva yrka ngt ang. neutral.

B i l l i n g : yrkar å Palmstierna (se ofvan v. ordf:s anförande).
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S t a a f f : Mera sympati för B[illin]gs ursprungliga förslag än för det senaste, som är
mera ultimatumartad(sic!).

Yrkanden:
1) (Billing, numera Bonde): villkor: fhandl om best. af en neutral zon
2) Bonde: raser. af gränsfästn. el. neutral zon ej villkor
3) Säve: villkor: raserande af Kongsvinger, Urskog, Örje.
4) Åkerhielm: villkor: U[rskog] Ö[rje] K[ongsvinger]
5) Palmstierna: raserande af vissa under nyare tider tillkomna gränsfästningar, hvarvid
äfven frågan om en neutral zon bör tagas i öfvervägande.
6) Staaff:

Traktaterna: (Ännu ej upplysningar inkomna) Uppskjutes.
Behandl. af anslagsmot[ioner] uppskjutes till dess prov[isoriskt] beslut fattats i
ansl[ags]frågan.
Rääfs motion uppskjutes
Vattenrättsfrågan synes böra omnämnas ss en fråga att komma ihåg vid förhandlingarna.

Traktaterna. Ordföranden föredrager regeringens pm.

B i l l i n g : I utsks betänk. bör om traktaterna ej förekomma mer än en allmän fras:
”Falla af sig själf att fhandl. erfordras rör. ordnande af fpliktelser som vi åtagit oss emot
främmande makter” etc e.d.

B l o m b e r g : vi kunna låta denna fråga vara.

v  O r d f ö r : … 

W a c h t m e i s t e r  vill ej att Sverige skulle affordra Norge ngn förbindelse att ej aft-
räda land. Skulle vara början till ett försvarsförbund.

Å k e r h i e l m : inst. med Billing. Betr. frågan om förbind. mellan Sverige och Norge
att ej afträda land anser tal. sådant aftal böra ske.

A f z e l i u s  anser traktatsfrågan icke behöfva beröras i vårt uttalande.

S t a a f f : Det vore väl ej rätt att utsk. förbiginge frågan. Godkr Bgs förslag men vill till-
lägga: i dessa frågor bör noga fastslås och tillses dels att Sveriges rättigheter tillgodoses
och dels att Sverige icke må efter unionsupplösningen ha kvar någon ansvarighet för
Norge.
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H i ä r n e  har ej emot Staafs förslag men framhåller att vi ej kunna vara säkra på att
denna åsikt delas av främ makter.

Yrkanden
1) Billing: skriftl.
2) Staaff: d:o
3) Hjärne (se föreg. stad.)

Ej plenum i morgon. Kl. 3 del af yrkandena.

12/7

B i l l i n g: uppläser 1a  kams förslag (skriftligen)

v O r d f ö r : Ej ngt färdigt förslag från 2a kam. För sin del tror tal. att 2a kam. kan huf-
vudsakl. ansluta sig till Bg. ”En passus” i Bgs uttal, näml. om nya val till Stortinget, har
likväl ej så grundligt diskuterats inom 2a kam. halfvan. Detta förslag likasom Wiesel-
grens kan ej väntas bli antaget af Norge, möjligen dock folkomröstning.

Z e t t e r s t r a n d : man vill protestera mot norrmännens tillvägag; ej använda makt-
medel; ej uppskof; hufvudsaklig anslutning till KM:ts prop. Mycket öfverraskad af 1a

kams förslag; vill ej använda: ”revolution” eller ”brutit tro och lofven”; men trodde att
frågan om nya val till Stort. var afförd från dagordningen; vidare att det vara svenskarna
som skulle uppställa villkor och förhandlingspunkter och ej öfverlåta det åt norrmän-
nen. Kan ej tillstyrka 1a kammarförslaget.

v K r u s e n s t i e r n a : B:gs förslag innehåller ej ngt bestämdt uttalande att RD, om
enighet uppnås om villkoren, är beredd upplösa unionen. B:gs förslag innebär rent
afslag i KM:ts prop, hv. ej varit 2a kams mening. Uppläser ett skriftligt utkast.

O r d f ö r . uppläser bref från f.exc. Gram och Wieselgren ang. frågan om förslaget om
folkomröstning.

Först öfverläggning ang. Nya val till stortinget.

v O r d f ö r . har tidigare velat vara med om förslaget om nya stortingsval eller folkom-
röstning, då han ej velat uppställa andra villkor än som vore fr. svensk sida oeftergifliga.
Trott att det skulle leda till det yttersta medlet. Har man emellertid ngt reelt att vinna
genom ett uppskofsbeslut? Möjligen kan det anses innebära någon ”upprättelse”. Vi
642



X. Första urtima riksdagen 1905
kunna möjligen riskera att Norge vunne erkännande af en eller annan stormakt, fast
detta borde kunna afvärjas af regeringen.

Tanken bör upptagas till noggrant öfvervägande, innan den förkastas.

T ä l l b e r g : trodde att utsk. igår var i hufvudsak enigt om Billing-Palmstiernas för-
slag, som då ej innebar någon uppskofspolitik. Oafsedt det grundlagsstridiga i de före-
slagna åtgärderna, unnar tal. icke den norska reger. detta förtroendevotum, som norska
reger. tvifvelsutan skulle få. – Känner ej ngn folkmening i denna riktning. Förslaget är
för tal. det mest motbjudande af alla.

B o n d e : Förvånad öfver det nya 1a kam. förslaget, som ej stämmer med hvad som
under diskussionen förekommit. Instämmer i Billings tidigare uttalanden ang. det mot-
bjudande i folkomröstning och i att Sverige skulle begära ett olagligt storting för att detta
skulle bekräfta grundlagsbrottet. Främmande makter komma att erkänna Norge, som då ej
behöfver Sveriges erkännande. Erinran om tyska östersjöeskaderns nu förestående be-
sök vid Sthlm, Göteborg, Karlskrona. Ingen uppskofspolitik! Om ett sådant beslut som
af Bg i dag föreslagits, kommer ej många af 2a kams ledam. att förena sig. Afslag å Bgs
förslag.

L i n d b l a d : vill ej ta hänsyn till Bondes yttr. ang. tyska flottan. Är ej öfvertygad att
en folkomröstning skulle resultera i ett förtroendevotum för det nuvarande stortinget.
Men vårt folk kan böja sig för ett uttalande af norska nationen men ej för ett revolutio-
närt storting. Bgs förslag är visst ej ngt negativt program. Är det någon real vinst med en
sådan politik? Kunna vi ej enas om några villkor, som ge upprättelse, så ha vi anledning
att uppställa såd kraf, som hänföra sig till vår fredstrygghet. Antingen några betydligare
villkor eller uppskof!

H e n r i c s s o n : Förvånad öfver öfverläggningarnas nya vändning. Folkmeningen
fordrar att snart få slut på krisen.

N ö b b e l ö f  ansluter sig till Tällbergs anförande och står fortfarande som motståndare
till uppskofspolitiken. Har ej hört någon reel fördel af uppskofspolitiken, Lindblad vill
vänta på en ”laglig regering”. Hur skall Norge få en sådan, innan Sverige erkänner upp-
lösningen.

H j ä r n e : Kan ej finna så stor motsägelse mellan Bgs och vKs förslag. Lämpligheten af
ett uppskof beror på uppskofvets anledning. Den reela fördelen består däri att vi få i
lugn och ro öfverväga hvad våra intressen fordra. Villig acceptera Bgs förslag. Vi få att
göra med andra vederbörande, med hvilka vi kunna bättre underhandla. Bättre vore
om detta ej uppställdes som ett kraf utan sades: ”Sverige väntar att” etc.
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A l f r .  P e t t e r s s o n : Bgs nya förslag motsvarar p. d) i pm med tillägg af fordran på
nytt storting. Vill hälst att uppskof ej beaktas men tror att utsk. bör i denna frågan ha
någon känning med RDs öfriga ledamöter.

P a l m s t i e r n a : Wieselgrens politik på egen hand är vansklig. Bristande underkas-
telse. Lägger vikt vid att Norge gör framställning men ej om det sker av gamla storting-
et eller ett nytt. Afstår från sitt yrkande på viss tidsfrist. Vi böra taga på oss ansvaret och
ej uppskjuta. På stortingets skrifvelse kan man svara: ”Vi erkänna er visst ej men om Ni
begär, skola vi ta under ompröfning”. Enl. Bgs förslag skulle det bli afslag på allting
utom de 100 mill. Afger annat skriftligt förslag… 

v O r d f ö r : Bäst att ej uppskjuta; särskildt m. afs å kabsekr. Trolles upplysning.

S t a a f f : Vi svenskar hysa stor vördnad för lag och rätt; därför böra norrmännen välja
ett olagl storting. Vi hysa ej ngn tillgifvenhet för unionen; därför böra norrmännen än
en gång besluta upplösning. Detta är kontentan: Bgs senaste yrk. Ger norrmännen stor
trumf på hand. Betraktar det som formalism. Vi böra se saken stort, praktiskt, reelt.
Afslag.

H .  T a m m : Villkoren äro af den obetydlighet, att de ej äro värda att utsätta oss för
obehag antingen från Norge eller från andra främmande makter. Yrkar nu och vill ha
till prot., att tal ej vill ha några villkor: 1) Är hälst med att upplösa unionen omedelbart.
Endast två rena linier finnas, den ena Åkerhielms, den andra De Geers. Upprättelse för
kränkning mot Sverige kan ej vinnas annorlunda än att 2) vi fklarar oss ej vilja taga ngn
bef. med nuvar. storting eller regering förrän konstitutionella ordnade fhden införts. De
föreslagna villkoren äro ej annat än som antingen ej ha ng:t värde för oss eller kunna
genomföras lika väl efteråt. 3) Såsom ersättning för minskningen i försvarstrygghet
skrifves till Kung Maj:t med begäran om förslag till de åtg. som kunna anses erford. för
att landets försvar må försättas i sådant skick.

Sål. ej krigslån utan för organisation af vårt försvar. Ej ngt hot mot Norge. Men
endast i den mån vi äro starka kunna vi undvika vidare förolämpningar från Norge och
attrahera Norge som kommer att stå mycket svagt. (Slutlig formulering i 3 pktn).

B l o m b e r g : Vi måste ha en framst. från Norge … i fullt bindande former. Vill ej
uppskof af annan anledning än att det behöfs för att få en framst. från Norge. Är för
uppskofvet men ingenting emot ngn omredaktion.

S t a a f f : vill ej nu ha provisoriskt beslut utan detta förslag bör delas och diskuteras
gruppvis af utsks ledamöter.

A f z e l i u s : Detta är visserl. på sätt och vis uppskofspolitik men det skulle klara situa-
tionen fullt och göra vår ståndpunkt fullt klar.
644



X. Första urtima riksdagen 1905
Å k e r h i e l m : åberopar Afzelius gent emot Staafs två anmärkningar. Norge har ju
satt sig i den ställning att det ej kan få ordnade fhden under former som är förutsedda i
deras gamla konstitution. Det är ju tydligt att vi tänka oss att denna riksdag endast kan
gifva ett program för upplösningen men själfva upplösningen beslutas först under nästa
lagtima RD. Detta skulle ju vinnas genom Bgs förslag.

Tal. har uppfattat tyska flottbesöken ss en artighet mot Sverige. Hemst. att man ej i
de provisoriska besluten skulle uppställa alternativa förslag, afseende dels nya val dels
icke nya val.

B o n d e  vill ha i öfvertryck ej blott Bgs utan äfven Tamms förslag. … 

13/7

Meddelanden fr Utrikesdept:

Österrike–Ungarn: Sv. måste med kraft genomföra sitt program. (BeckF)

Tyskland: Frågan om erkänn. har inte varit föremål för öfvervägande. Ingen tänker på
att genom ett erkänn. öka Sveriges svårigheter. Önskvärdt att en definitiv uppgörelse
sker snarast möjligt. Då Sverige ej vill – ”Sverige sjelf uppger ju unionen och vi kunna
ju ej tvinga Er att hålla på sin rätt”. (Taube).

B[illin]gs förslag (N: 5 st I ett ärende … afvisande)
S t a a f f : Skälen mot detta uttalande ha vuxit i styrka genom de föredragna uttalan-
dena ”För hvar dag som går, förlorar Sverige i sympatier”. Framlägger utkast till formu-
lering:

H j ä r n e : Ingenting emot Bgs förslag men det bör möjligen för enighetens vinnande
modifieras så att endast omnämnes ss önskvärdt fr svensk sida att nytt storting uttalar sig.
Opponerar sig mot Staaffs förslag. Det vore skadligt för förhandlingarna om RD skulle
åberopa stortingets skrifvelse d. 19/6. Detta skulle fr. norsk sida tolkas så att vi i sak gif-
vit den vårt erkännande på hand.

Z e t t e r s t r a n d  vill åberopa stortingets skrifvelse men protestera mot densamma.

N ö b b e l ö f  anser Staaffs förslag acceptabelt.

P a l m s t i e r n a  vill ej citera stortingets skrifvelse, emedan den innehåller så mycket
stridande mot vår rättsuppfattning. Om vi protestera mot en liten del, tar det sig ut som
om man godkännt allt annat.
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S t a a f f : Vill man citera storts skrifvelse, måste väl någon form finnas hvari den kan
delgifvas RD.

B i l l i n g : Faktum är att utsk. ej i vedertagen form fått del af storts skrifvelse. Om vi
anse lämpligt att citera den, är väl delgifningens form ej afgörande. Det Norge i skrif-
velsen hemställer om är ej förhandlingar om erkännande utan förhandl. om sådant som
följer af Norges ställning som själfst. rike.

P å b o d a  vill först ha afgjord frågan: nya stortingsval eller ej? Sedan frågan om formen
för norsk framställning. Vill för sin del släppa krafvet på att stortinget skall vara nyvaldt
men vill ej taga stortingets skrifvelse till utgångspunkt.

Å k e r h i e l m : Stortinget begär endast afveckling af det upplösta unionsfhdet. Vi vilja
ha förhandling om själfva upplösningen. Det är väl ej möjligt att Sverige skall gå och
begära fhandl. om upplösningen.

L i n d b l a d : vill ej att utsk. skall afklippa möjligheten att … Man kan ju mildra i for-
men och säga att man väntar, att stort. kan begära. Kan f.n. ej ansluta sig till Bgs förslag.

B i l l i n g : Vilja Staaff och Bonde uttryckligen säga: Stortinget begär dels erkänn. och
dels förhandling. Vi kunna ej godkänna denna ordning utan vilja ha förhandl. och låta
på den bero huruvida erkännande ska gifvas. (Staaff: Ja!)

Är det detsamma om man säger: vi erkänna det tillstånd, hvari Norge genom revolu-
tionen försatt sig eller: vi bifalla unionens upplösning.

(Staaff: i nuvarande fall ja, ehuru ej i och för sig)

P a l m s t i e r n a : 1) Bör af Norge fordras ny begäran om unionsupplösning? 2) Skall
detta ske af nyvaldt storting? 3) Motivering.

v O r d f ö r .: Vi ha ingenting att vinna på ett nytt stortingsval. Det skulle kanske för-
bättra norrmännens ställning, som just nu är svår.

S t a a f f : Om RD begär nya förhandl. notifieras detta stortinget. Då uppkommer frå-
gan: skall stortinget i särskild skrifvelse tillkännagifva sin villighet att ingå nya förhand-
lingar eller ligger detta redan däri att de utse delegerade.

T a m m : nytt storting behöfver ej fordras.

O r d f ö r : lutar åt den uppf. att förhandl. bör ske efter det att det begärts af nyvaldt
storting. Enda reella upprättelsen. En allmän fordran bland folket. Förloppet varit väl
häftigt för att man skulle vara färdig att nu säga sitt sista ord. Ej så säkert att ej norska
folket önskar själf ge uttryck åt sin mening. Möjligen en mjukare formulering, om en
sådan framkommer.
646



X. Första urtima riksdagen 1905
S ä v e  vill ej vara med på uppmjukningen utan yrkar bifall till B:gs förslag oförändradt.

B i l l i n g : Vi böra votera om: Fordra vi ett nytt stortings uttalande ss villkor för för-
handlingar? Om härå svaras nej, är ej därmed afsvuren möjligheten för att samma tanke
kan komma till uttryck i utskottets betänkande. Minoriteten i den blifvande voteringen
bör kunna få något vederlag.

v O r d f ö r : Vi böra uppdela frågan i två: 1) bestämdt villkor 2) något annat (Billing,
Staaff m.fl.)

Votering:
Bifall till Bgs styrker detta ärende Ja = 11
Afslag å Bgs styrker detta ärende Nej = 12

B l o m b e r g : ”förrän uttrycklig framställning om riksaktens upphäfvande och unio-
nens upplösande.

B i l l i n g  Man är rädd för uppskof, men synes ej ha något mot saken i sig. Kan man ej
ge de i voteringen slagna så mycket att den nya begäran kan få komma ej innan under-
handlingar börjas utan komma efter det förhandlingarna blifvit inledda. Då behöfde det
ej vålla uppskof. Det behöfver kanske ej ställas såsom villkor utan ha formen af ett riks-
dagens uttalande om hvad som vore riktigt. Ej ”fordran”, ej ”förutsättning” men möjli-
gen ”förväntan”. Sål. endast ett moraliskt vädjande till de norska statsmyndigheterna.
Sverige hade då uttalat sin mening. För sin personliga del har tal. ej ngt emot att ingen-
ting alls säges i detta ämne. Ingenting bör sägas om formen för det nya norska uttalandet.

H j ä r n e  förordar Bgs förslag.

P a l m s t i e r n a  opponerar sig emot att försvaga detta till en ”förväntan”. Mer smak
för Blombergs förslag.

Ö s t b e r g  Uttalandet af en förväntan kan besvaras af Norge med att de ej bry sig där-
om. Hällre ingenting om nya val, om man ej vill sätta det som förutsättning för för-
handlingar.

Z e t t e r s t r a n d  Man har ju tänkt sig villkor af mera materiell art och bör då ej hålla
på detta. En sammanjämkning bör väl ändå försökas. Stycket bör nedflyttas till längre
ned i betänk.
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14/7

P a l m s t i e r n a : Skriftligt förslag till beslut början ung. = Bg; slutet ung. = vKru-
senstj.

Z e t t e r s t r a n d : har ett färdigt föslag, afsedt att utgöra slutet af utskottets uttalande.
”att Riksdagen må medgifva det KM:t må medgifva norska stortinget ingå i förhandling
för åstadkom. af unionens upplösning äfvensom fklara, att sedan underhandlingar i äm-
net ägt rum och resultatet där af godkänts af RD och Stortinget samt stortinget med an-
mälan därom hos Riksd. gjort framställn. om Sveriges medgifv. till unionens
upplösning RD är beredd att lämna ett sådant medgifvande.”

B l o m b e r g : vill åtminstone ha ett direkt uttalande om att Norge måste komma med
en framställning i ämnet.

O r d f ö r : är öfvertygadt, att om Bgs förslag antagits detta skulle i Sverige uppfattas
som en verklig upprättelse och att Norge skulle däraf funnit sig föranlåtet att föranstalta
nytt beslut.

Finner ej annat sätt för upprättelse än att Norge begär fhandling med Sverige om
erkännande af Norges nya ställning. Detta är en oeftergiflig premiss för utskottets
arbete. Vill ej på förhand lofva Norge att om det gör sådan framställning Sverige skulle
under alla eventualiteter vara beredt att upphäfva Riksakten. Detta blir ett senare sta-
dium.

Om man endast uttalar en ”förväntan” att Norge skall ånyo besluta, kunna vi ej
vänta, att Norge ställer sig denna till efterrättelse. Det kommer att för oss bli en ny för-
ödmjukelse och nedsätta oss i utlandet. Bättre att intaga ss fullt bestämd ståndpunkt. Vill
sluta sig till de utkast som gjorts dels tidigare af hr Billing dels af hr Afzelius. Vill likväl
ej binda sig vid att hålla på dessa förslag förrän utskottets ställning blifvit klarare. Vill sål.
ej vara med om Palmstiernas och ej heller om hr Zetterstrands förslag, hvilket synes
innebära ett förtroendevotum för regeringen. 

Billings förslag lyder: ”Själfklart synes det utskottet, att från Sveriges sida icke något
initiativ bör tagas för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge
genom revolution kommit. Framkommer åter från Norge hemställan om förhandlingar
om riksaktens upphäfvande, anser utskottet, att Sverige till desamma bör ställa sig till-
mötesgående.”

Afzelii utkast: ”För att från Sveriges sida skall vidtagas någon åtgärd för unionens
upphäfvande eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge
genom revolution kommit, synes det utskottet uppenbart, att framställning måste från
Norge göras angående förhandling om riksaktens upphäfvande och unionens upplös-
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ning men framkommer sådan anhållan, anser utskottet, att Sverige icke bör däremot
ställa sig afvisande”.

Z e t t e r s t r a n d : inst. med ordför. dels däri att man ej skall stanna vid ngn ”förvän-
tan” dels däri att Sverige ej skall under alla event. binda sig. Tal:s förslag är minst lika fast
och bestämdt i dessa afs. som Bgs och Afs.

B l o m b e r g : Afzelii och Bgs förslag böra ej ställas emot hvarandra, då de i sak sam-
manfalla.

T a m m  ansluter sig till Billings eller Afzelius’ förslag.

B o n d e  kan ansluta sig till Zetterstrand, om hans förslag vinner allmänt bifall.

T ä l l b e r g  likaså. Norrmännen ha ej begärt riksaktens upphäfvande. Vill ha det om-
skrifvet så att det bli klart för alla att det ej är fråga om någon formalism.

H j ä r n e  beklagar, att Bgs förslag igår fallit med ansluter sig till hans nya förslag.

S t a a f f : Norges egenmäktiga lösryckande är ett faktum, som man ej kan söka fördöl-
ja. Man kan omöjligt säga, ”att från Sveriges sida icke bör tagas ngt initiativ”. Tacka för
det, efter det initiativ Norge tagit. Det skulle ådraga oss åtlöje.

Kan möjligen ansluta sig till Zetterstrands förslag. Fullkomligt egalt, om detta är för-
troendevotum eller ej. Bör bedömas efter sakliga skäl.

B i l l i n g  vill i anl. af Staaffs anmärkning föreslå uteslutning af orden ”till unionens
upplösning eller”. I anl. af Tällbergs anmärkning medgifves, att i slutet säges: ”förhand-
lingar om riksaktens upphäfvande”.

S t a l l e r h u l t  anser, att Palmstiernas förslag bättre än Billings öfverensstämmer med
de förut fattade provisoriska besluten. (Häri instämmer v. ordför.).

F . E .  P e t t e r s s o n , S ä v e , C a v a l l i , Å k e r h i e l m  kunna rösta för Bgs
förslag, om enighet därom vinnes.

Å k e r h i e l m  kan ej se att Bgs förslag mindre än Palmsts öfverensstämmer med de
förut fattade provisoriska besluten.

B i l l i n g : Skillnaden mellan Bgs och Ps förslag är den att enl. det senare skulle redan
detta årets RD positivt uttala att vi äro med på unionens upplösning, om villkoren fyl-
les. I Bgs förslag är detta underförstådt.

N ö b b e l ö f  är allra minst tilltalad af Bgs förslag. Våra erfarenheter mot Norge äro så-
dana att vi framför allt behöfva använda klara ord, som ej lämnar tillfälle till misstyd-
ningar. På den vägen vinner Sverige ej åter ngt anseende. – Zetterstrands förslag är bäst.
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v  O r d f ö r : Om vi samvetsgrannt söka besvara frågan om vi vilja gå med på unio-
nens upplösning eller uppehålla den med vapenmakt måste svaret bli att vi vilja släppa
unionen. Hvarför kunna vi ej säga ut detta. Norge måste finna sig i våra villkor och be-
gära hos Sverige en förhandling ej blott om afveckling utan om unionens upplösning.
Det kan ej vara förnedrande för oss i shang med dessa för Norge kännbara villkor fklara
att vi vilja upplösa.

Z e t t e r s t r a n d : ej annan skillnad emellan tal:s och Ps förslag än att Zs är afsedd att
utgöra kläm men Ps är tänkt som motivering. Vill ej att ett eventuellt antagande af tal:s
förslag

P a l m s t i e r n a : G … 

Yrkandena:
1) Palmstierna: Nej
2) Zetterstrand Ja m m
3) Billing: Ja [m m] 

Votum kan tagas
Ja = Zetterstr. = 12
Nej = Palmst. = 11

Hufvudvotering

Nej = Zetterstrand = 9

B i l l i n g : framlägger förslag till formulering ang transitofart m m samt begagnande af
gemensamma vattendrag, som godkännes.

B o n d e  vill ha sista stycket af Billings förslag ändradt så att det ej blefve så afvisande
mot skiljedomstanken.

S t a a f f  likaså. Tycker Bgs resonemang ej står väl ihop med tanken på de neutrala zo-
nen. Man säger, att man ej vill ha ngt fredligt afgörande af eventuella tvister, men på
samma gång fordrar man att Norge skulle förstöra sina försvarsverk. Vill ha ett sympa-
tiskt uttal. ang. skiljedom.

H j ä r n e  föreslår ett annat uttalande: ”Att föreslå Norge vare sig ” etc

B l o m b e r g  vill säga: ”att i sammanhang med en eventuell unionsuppgörelse

Nej = Billing                        = 14
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B i l l i n g : Frågan huruvida med Norge bör ingås skiljedomsaftal i en eller annan form
(torde böra bli föremål för framtida afgörande eller:) torde icke behöfva göras till före-
mål för bedömande i sammanhang med unionsupplösningen.

H j ä r n e  vill ha bort orden ”i s[amman]hang med unionsupplösningen” och i stället
säga: ej på initiativ från Sverige.

Formuleringen uppdrages åt hrr Billing och Staaff.

Billings förslag, sista st[ycket] å första sidan [Det som börjar med ”Något medgifvan-
de… och slutar med … ”vara erforderligt.”]

S t a a f f  är ofantligt missnöjd med stycket. Hvilken kläm skulle följa på denna motive-
ring.

B i l l i n g  antingen ”afslag å KM:ts prop.” eller ”med anl. af”. Hufvudvikten ligger på
ordet ”villkorlig uppgörelse”. Vill ej lämna så stor makt åt en regering, denna må vara
hvilken som hälst.

S t a a f f : Detta stycke synes ej vara fullt uppriktigt menadt. Vi kunna ej påstå att KMt

borde kunnat utan RDs hörande ingå på sådana förhandlingar. Tar man bort denna tan-
kegång, så är den riktiga?? konklusionen att RD gifver ett modifieradt bifall till KMts

prop. Ej något tal om sista uttalandet. Det första (ang. villkorlig uppgörelse) kan i modi-
fierad form bibehållas.

T ä l l b e r g  vill opponera mot att just regeringen får detta uppdrag. Det bör ges åt dele-
gerade.
B l o m b e r g : vill ha detta stycke i modifierad form sist i utlåtandet.

B i l l i n g  föreslår följande kläm:
att RD, under uttalande att den Kungl. prop. icke kan bif:s sådan som den blifvit RD
förelagd, må fklara, att den för sin del vill medgifva att förhandlingar af här ofvan angif-
ven art ingås

Detta medför en förändring i stycket ”Något medgifvande” etc.

Z e t t e r s t r a n d  förutsätter att man i motiveringen utvecklar hvarför man ej vill
uppdraga åt Regeringen att förhandla om villkorlig uppgörelse. Det är mest lojalt att i
detta fall behandla reger. enligt vanlig riksdagspraxis och säga:”med anledning af KM:ts
prop. (se vKrusenstjerna N:o 6 sista st.).

Å k e r h i e l m : KM:ts prop. afser 1) förhandling och 2) villkorlig uppgörelse. RD vill
ej bemyndiga KM till den villkorl. uppgörelsen. Tror att det öfverensst. med riksdags-
bruk att affatta klämmen som Bg föreslagit. Fullt lojalt
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B o n d e : Utsk, som ansett KMts prop. ej kunnas oförändrad bifallas, får med anled-
ning af samma proposition hemställa.

R e t t i g :

Yrkanden
1) Billing Ja
2) Cavalli: Nej
3) Staaff (utg endast beslut[]] Nej

15/7

Tyska kejs. i Gefle: Kejsaren var ytterst vänligt sinnad mot Konungen och Sverige. För-
stod, att Sverige kunde känna sig kränkt och att Sverige kunde fordra framställan från
Norge om Sveriges erkännande af det nya tillst. i Norge, Tyskland ville icke ”föregri-
pa” förhandlingarna genom att erkänna Norge under den tid fhandlingsarbetet på lojalt
sätt bedrefves, men att Tyskland icke kunde svara för hvad andra makter i det afs. gjor-
de. Ingen tid kunde preciseras från Tyskland, men önskvärdt, att äfven andra fordringar
så fort som … Inga detaljer hade varit på tal i vidare mån. Tyskland ville icke på något
sätt invända men föreställde sig, att Sveriges fordringar skulle bli såd. att de inneburo en
satisfaktion för Sverige men att de ej ställdes alltför höga. Kejsaren rätt sympatisk mot
sekundogenituren, men då han erfor att ej Sveriges Konung och allm. opinionen i lan-
det vore gynnsammt stämda däremot ville han fklara att Tyskland icke skulle lägga sig i
den saken.

B i l l i n g  ger förslag till afslutning af motiveringen.

Förslag af W a c h t m e i s t e r  till ändring i st. 2 å sid 2 godkännes.

Frih. Å k e r h i e l m  framlägger förslag till ny lydelse af st. 1 och 2, som diskuteras och
godks i hufvudsak.

I strid mot sin egen grundlag och med brytande af riksakten – – – Häremot måste
RD inlägga sin kraftigaste protest.

Räfs motion: besvarad genom utsk:s förut beslutade uttalande.

v Baumgartens motion N:o 4/9 Trana, Brodin, Lindahl
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T ä l l b e r g  måste rösta afslag, om motionerna skola behandlas nu. Önskvärdt, att
ärendet behandlas särskildt, sedan hufvudfrågan behandlats. I första utlåtandet endast
anmälan: beslut framdeles.

T ö r n e r y d  RDs beslut må bli det ena eller andra, är frågan ju ej afgjord förrän för-
handl:r förts. Uppskof ej behöfligt, ej ens lämpligt. Motionärerna ha rätt däri att vi ej få
ställa oss försvarslösa. Tror dock ej att allt bör beviljas, ej heller att KMt skulle få fullt fri
disposition. 50 mill. kunna beviljas, hälften som lån, hälften som kreditiv.

P a l m s t i e r n a : Bif. till 100 mill! Villkoren = för lilla kreditivet!

H . P . P .  T a m m : Sedan utskt fastslagit, att vi ej för brytningens skull skola vedervå-
ga ett krig, kommer ej ett norskt nej till villkoren att framkalla ett krig. Vi behöfva då ej
ngt krigslån. Svenska folket känner sig icke säkert hur vi stå emot ett norskt afslag.
Mycket fattas i utrustningen af flotta och artilleri. Det är vår pligt att nu rusta oss i ord-
ning, sedan vårt försvar försvagats genom unionsbrytningen. Vi böra taga lånet ej såsom
krigslån utan såsom försvarslån. Skriftligt förslag till kläm!

C a v a l l i : Billigast blir nog att skaffa första hälften af lånet i form af någon kredit, som
bör bli mycket billig. Riksgäldskontoret har möjlighet att mycket snart disponera ett
ganska afsevärt belopp.

H e n r i c s o n : Vi ha ju båda kreditiven och godt om pengar i riksgäldskontoret. Kan
dock vara med om att skaffa någon kredit, dock ej större än 50 mill.

B l o m b e r g  tänker sig att man kunde förstärka de båda kreditiven med hvartdera 50
mill.

H j ä r n e  finner sig mest tilltalad af Blombergs förslag. Skulle vi afslå eller för mycket
inskränka detta, vore alla de öfriga besluten idel spegelfäkteri.

v O r d f ö r : Riksg.kontorets nya lån å 25 mill. behöfver ej tagas i anspråk förrän nästa
år. Vi ha vidare kreditiven 15 mill., och Riksbanken kan med säkerhet bisträcka med
25 mill. S:s 60 mill hvartil skulle komma af tal. föreslagna 50 mill. För att börja krig är
detta tillräckligt och mer ha vi ej råd till.

Å k e r h i e l m : Man synes förvexla två saker: Här är det fråga om att ställa medel till
KM:ts disposition. En annan fråga är hur de skola upplånas. Anvisningen af 100 mill
skulle snarare förekomma än framkalla krig.

S t a a f f  finner motionerna ej väl motiverade. RD kan antingen direkt ställa pengar till
KM:ts förfogande eller ock endast vidtaga sådan åtgärd att nödiga medel finnas (högst
50 mill.) men ej kunna lyftas utan att RD därtill bifalla. Villkoren skola uppsättas. Så-
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som påtryckningsmedel skall användas Norges lifliga önskan att vinna Sveriges erkän-
nande. Kan vara med om Tällbergs och möjl. om Törneryds förslag!

Z e t t e r s t r a n d : På inga villkor pengar till reger:s förfog. ; men vi böra laga att
pengar kunna fås. Först efter RD:s pröfning i hvarje fall skola de få användas: Skriftligt
förslag!

N ö b b e l ö f : vill ej ställa pengar till KM:ts förfogande. Han har 15 mill. att röra sig
med. Om blott pengar finnas och kunna utfås efter RD:s beslut, äro vi trygga. KM:t
skulle bli utsatt för häftig påtryckning att använda pengarna. RD kan vara samlad på 3
dagar. Fins pengar kallar KM:t RD först på 20:de dagen.

P å b o d a  vill gerna kringgärda pengarna enl. Nöbbelöfs förslag men tycker ej det är
tilltalande att pruta på beloppet.

B l o m b e r g : Eventuella begränsningar få ej vara af strängare art än att anslaget ända-
mål fullt vinnes. Möjligen ngt mindre än 50 mill. = lilla kreditivet ng:t mera = stora d:o.

Z e t t e r s t r a n d  kan man ej votera särskildt om KM:ts förfog. och särsk. beloppet.

Yrkanden:
T ä l l b e r g  (uppskof) Afslogs

a) ang. beloppet
100 mill. (=motion) Ja    = 16
50  ”.. Nej = 7

b) ang. dispositionssättet
[M]edlens utfående
1) beroende af RD:s beslut (v. ordf.) Ja = 10
3) = ½ = lilla ½ = stora kredit. (Blomberg) Nej = 13

v Baumgarten N:o 5.
C a v a l l i : möjl. behöfligt att bemyndiga Riksg.kontoret att af för omhänder hafvande
medel förskjuta och för nästa RD till ersätt. anmäla erforderligt belopp för lånekostna-
dernas gäldande.

Uppdrogs åt hrr Cavalli och Tamm att afgifva förslag i ämnet.

vBaumgarten N:o 6 bordlägges.
Bg Staaff jämte ordför Justeringsmän?
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Särsk. utsk. 20/7
5:te stycket i Billingska förslaget: (1sta kam uttalar sig för Bgs förslag, 2a kam för ett för-
slag af Zetterstrand)

B o n d e : Kunde man ej nu upphäfva riksakten under villkor att detta sedermera be-
kräftades af Norge. 1sta kam. finge då hvad för den varit hufvudsak eller ett nytt uttryck
af Norges vilja, 2a kam finge fram sin önskan att frågan må afgöras utan uppskof. Före-
slår ny lydelse af punkterna 1:o el 2:o i ”PM” (N:o 7)

H j ä r n e : Bondes förslag innebär att båda kamrarna skulle frångå sin hufvudprincip att
erkännande skulle följa först efter förhandlingarna. Föreslår bibehållande af punkten ”I
ett ärende. . . stortingsbeslut”. Därefter (hufvuds. = Zetterstrand)

B l o m b e r g : Bondes förslag alldeles omöjligt. Hjärnes förslag ej heller tillfredsställan-
de. Det af 1:sta kam. godkända s.k. minoritetsförslaget bör vidhållas.

B i l l i n g : Bondes förslag är ej ngn sammanjämkning utan ett upphäfvande af utskot-
tets hittills intagna ståndpunkt. – Fordran på förnyadt uttalande från Norge var synner-
ligen stark och enstämmig i 1sta kam. Omkr 110 äro för förslaget, återstoden kommer ej
att opponera däremot. Äfven i 2a kam fins stark opinion för samma mening. Om vårt
land ej häraf har ng:n stor vinst, har det åtminstone ej ng:n skada däraf. Det bereder äf-
ven Norge fördel. Bif. till minoritetsförslaget.

N ö b b e l ö f : 2a kam. måste ha något vid en sammanjämkning.

v  O r d f ö r . Ej beredd att idag besluta om en sammanjämkning.

Å k e r h i e l m : Bondes förslag är ej ngn sammanjämkning.

H j ä r n e :

C a v a l l i : föreslår, att 3 ledamöter fr hvardera kam. utses att förbereda sammanjämk-
ningsfrågan.

Cavallis förslag bif:s
Till delegerade väljes:
af 1 kam: hr ordf., Åkerhielm, Billing.
af 2 kam: herr vOrdf., vKrusenstjerna, Staaff.
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21/7

Medlingsförslagen: p. 2 nytt storting eller folkomröstning, p. 8. 30 mill till lilla kreditivet
70 mill. endast efter riksdagens beslut.

v O r d f ö r : några fr. 2a kam. biträda Bgs förslag i p. 2 med det oeftergifliga villkoret
att 1sta kam. går helt med på 2a kam:s beslut i p. 8.

H e n r i c s s o n : Ej beredd af nu fatta beslut ang. Billingska förslaget, då tal. nyss fått
kännedom om detsamma. Tal. lägger ej för sin del hufvudvikten vid 8:e punkten.

P a l m s t i e r n a  vädjar till 2a kam. att ej vidhålla beslutet i p.8 ”Ett slag i luften.”

L i n d b l a d : Kan ej 1sta kam få rätt enligt dess beslut i p. 2. (nya val men ej folkom-
röstning) men 2a kam finge rätt i p.8?

T ö r n e r y d : bemöter Palmstierna: det viktigaste är väl att sörja för att pengarna fin-
nas. Betänkligt att lägga dessa medel i Kungl Maj:ts händer. Ett regeringsskifte kan ske
snart nog; man vet ej hvilka de skola bli. Den kan vilja på mindre varsamt sätt handskas
med de många millionerna. Pengarna är det viktigaste.

S t a a f f : Ansluter sig till Törneryd, fast med en känsla af både ”betryck” och ”för-
tryck”. 1sta kam får i allt hufvudsakligt sin vilja fram. Folkomröstningen är ej ngt med-
gifvande till 2a kam. Äfven det, att man klart utsäga, att unionen skall upplösas om
villkoren fyllas, är egentl. endast en redaktionell förbättring. 2a kam. kan dock helt böja
sig för 1sta kam., om denna gör 2a kam. det medgifvandet, att man ej slungar dessa 100
millioner ”till en okänd regering, som kan använda den för krigiska syften. Ett beslut
om 100 mill visar att Sverige är beredt för alla eventualiteter, på samma gång riksdagen
behåller sin lugna fattning. Om kamrarna skulle fatta olika beslut blir det, utan andra
synpunkter, en fullständig vinst för Norge. Den sorgligaste bild af splittring i Sverige
mellan regering och båda kamrarna.

T ä l l b e r g : Kan gå med på medlingsförslaget i p. 2, ehuru det är för tal. en uppoff-
ring. Yrkar bifall till herr Hjärnes förslag.

P å b o d a : står i sammanjämkningsfrågan på den bestämda ståndpunkten att vordför:s
förslag må genomföras af 1sta kam.

v K r u s e n s t j e r n a : biträder v. ordf:s förslag.

B i l l i n g : yrkar paus 10 min.

(Paus 5.20-6)
Härefter afbryts sammanträdet.
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22/7 kl.12

Justering av prot.

O r d f ö r : Gårdagens förslag från 2a kam. har varit föremål för ingående öfverväg. Alla
besjälade af villig önskan att finna en tillfredsst. och värdig lösning. Olika uppfattning
om innebörden om de medgifvanden som gjorts från båda kamrarna. – 1sta kams leda-
möter ha ej kunnat finna 2a kams förslag vara den bästa. Det kraftigaste medlet att främja
en fredlig uppgörelse skulle enligt 1sta kams mening ligga i den moraliska inverkan på
Norge af att vi ställde kraft bakom vårt ord. Meddelar, att 1sta kam är beredd att möta 2a

kams förslag, under förutsättning att den enighet som provisoriskt är vunnen i öfriga
punkter skulle stå fast vid de definitiva besluten. Formuleringen betr. 100 mill. bör vara
sådan, att i hvarje fall utvägen beredes för att beloppet, när så påfordras, skall stå till
RD:s förfogande. Motiveringen har man tänkt så= (skriftligt) … Det har ansetts vara
utsk:s mening att RGkontoret skulle i första hand beräkna hvilka resurser kunde på an-
nat sätt än genom upplåning vara tillgängliga.

v O r d f ö r : Hvad betyder ordet Riksdagens ”hörande”. Är det = Riksdagens beslut, så
skrif det! (Ändras till ”medgifvande”).

S t a a f f : ”Definitiva beslut” får väl ej innefatta annat än att det gjorda utkastet till mo-
tivering skall ligga till grund för betänkandet.

O r d f : Ett godkännande af de förutvar. besluten hindrar ej en omformulering men ej
ngn sakändring.

Å k e r h i e l m : vill ha ss provisoriskt beslut protokollsfördt sitt yrkande om unionens
återställande. Detta ej för att reservera sig.

S ä v e : instämmer med Å k e r h i e l m .

T ä l l b e r g : återtar sitt förut gjorda förslag.

Provisoriskt beslut = afslag å Åkerhielm och T Säves yrk.

Föredrogs den provisoriskt beslutade motiveringen.
Definitivt beslut om dess antagande.

C l a e s o n : föredrager sin historik.
Z e t t e r s t r a n d : Är någon historik behöflig? KM:t har ju gifvit en sådan. Ej beredd
af på stående fot kritisera, men onödigt så starkt framhålla de stora fördelar Norge haft
af unionen.
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P a l m s t i e r n a  har ingenting principiellt emot historiken. Alla böra ha förslagstryck.

S ä v e : Alls ej olämpligt att historik finns.

S t a a f f : Möjligt att historiken kan bringas i sådant skick att alla skulle kunna vara med
om den. Den bör då uttala allmänna sanningar som alla kunna vara med om. Särskildt
kan tal. ej gilla framställningen af konsulatförhandlingarna. Det skulle vara ett förtroen-
devotum till den senast afgångna regeringen. Man kunde i stället framställa hela konsu-
latfrågan såsom till sina dimensioner allt för liten i fh:de till de verkningar den fått.
Anmärker på 7:de sidan: ”rätten att såsom sin egen leda” etc. Detta är ett bestämdt par-
titagande i en mycket omtvistad fråga. Dessa frågor äro så svårlösta … Kanske man kun-
de få bort dessa och andra stötande saker.

H j ä r n e : Det kan ifrågasättas, huruvida historik skall finnas. Den ifrågavarande är så
fullständig som behöfligt är. Ej ngt fel att den svenska synpunkten pointeras gent emot
den norska, som spridts. Bemöter Staaffs anmärkningar.

B i l l i n g : Man bör till nästa sammanträde ha bestämd uppfattning huruvida man vill
ha historik eller ej. Anmärkningar preciseras.

Z e t t e r s t r a n d : Kan man ej ta historiken såsom bilaga, utarbetad af sekreteraren.

24/7

Förslagstryck utdeladt.
(Just. af prot 22/7)

Gen. dir. Lindmans ex. uppsändes till Tel styr. 25/7 på morgonen. 
Definitivt beslut ang. motivering och kläm.
Befordras omedelbart till trycket.
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C. Anteckningar av särskilda utskottets 
medlemmar

Koncept till deklaration av Ivar Afzelius inför FK:s moderata 
parti vid det förestående valet till särskilda utskottet vid 1:a 

urtima riksdagen 1905

Originalet är en odaterad anteckning skriven i långhand i klartext av Ivar Afzelius. Notaten är
avfattad med bläck på ett tjockt, vitt, olinjerat folioark. 

Originalet förvaras i Ivar Afzelius papper 1898–1907, Nr 59, Ivar Afzelius samling,
volym 2, E 9483, Riksarkivet, Stockholm.

 

Mitt namn står på listan och jag ber att med anledning deraf få säga några ord. Jag vet att
ledamöter af vår grupp ha uttalat uti efter hvad jag har yttrat vid vårt förra sammanträ-
de, och icke ville ge mitt namn sin röst.

Afsigten med detta yttrande var att ge en objektiv öfversigt af situationen sådan den
tedde sig för mig. I vissa afseenden uttalade jag bestämda meningar och dem vidhåller
jag. Jag ville icke börja krig för att återupprätta unionen. Jag ville icke utan vidare vara
med om att erkänna det skedda. Jag ville icke söka kompensation i landafträdelse. Jag
ville icke vara med om att sätta en prins af huset Bernadotte på Norges tron. Jag ville
söka finna en utväg, som kunde upprä icke gjorde unionsupplösningen beroende blott
af norskt maktspråk och som betryggade Sveriges intresse för framtiden. Hur detta
kunde tänkas ske, derom gaf jag några antydningar.

Detta är alltjemt min ståndpunkt. Jag underskattar icke folkstämningen, tvertom, det
uttalade jag redan då – men jag ville icke bara drifvas med strömmen.

Jag kan nu mycket väl förstå att de finnes som anse detta icke svara mot hvad de
önska. Jag finner icke deri något för mig nedslående eller sårande. Och då jag så inner-
ligt önskar att i en stund som denna ni må kunna framstå eniga, vill jag minst att mitt
namn skall bli ett splittringens tecken. Jag ber derföre att om herrarne kunna enas om
ngt annat namn ni må göra det. Jag försäkrar ärligt och uppriktigt: det skulle vara mig
till verklig glädje.
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Klas Hugo Bergendahls anteckningar från särskilda utskottet

Klas Hugo Bergendahl var suppleant i särskilda utskottet, representerande Moderata reformvän-
nerna i andra kammaren. Ordinarie representant för Moderata reformvännerna var Harald Hjär-
ne.

Följande avskrift av Bergendahls anteckningar från särskilda utskottet är gjord med Arne
Wåhlstrands maskinskrivna variant som förlaga. Denna maskinskrivna variant förvaras i Arne
Wåhlstrands avskriftssamling, UUB, NC 891:71. Vi vet inte var Bergendahls handskrivna ori-
ginal finns. Wåhlstrand lämnar inte någon hänvisning. 

Om den första delen av originalanteckningarna skriver Wåhlstrand följande: ”Ant. med blyerts å
vitt olinjerat papper, vikt och klippt i formatet 9.5 x 15 cm., 8 dylika blad, Bergendahls hand-
stil.”

 

[Särskilda utskottets sammanträde den 1 juli 1905.]

Ryssland.
Samtal med Landsdorff d. 8/5 1905, o Sv. sändebud Wrangel.

15/6 1905 förklarades af Landsdorff, att Ryssland icke skulle erkänna reger. i Norge
ss varande revolutionär o icke emottaga ngn norsk kommissarie.

16/6; Landsdorff fruktade att republiken skulle införas i Norge, hv. skulle kunna
ogynnsamt inverka på fhdna på Ryssland.

L. har sedermera förklarat att om bl. platoniska prot. hur skulle då maktern. slutl.
kunna undgå att erkänna norsk reg. 

Tyskland: 8/6 1905 att Ty. icke komme att erkänna den provisoriska. re. förr. erkän-
nande skett fr. Sverige. Men förhåll, om ej vapenmakt anv., kunde ej få fortfara ad in-
fin., ty … 

Ansåg lyckligast om en sv. prins blefve konung i Norge. 

Statssekreteraren uttalade sed., att sv. riksdagen borde godkänna fhdet o för sin del till-
styrk. en svensk prins på Norges tron. Detta ansågs medföra stora fördelar. Om det
dröjde med ordnandet fr. Sv. sida, skulle Tyskl. tvingas att erkänna fhdt. Han syntes vara
öfverseende med Norska statshvälfningen. Fruktade republikens införande.

/Sven. sändebudet Taube/ En dröjsmåls politik skulle ej omfattas med sympati fr.
Tyskland.

Österrike: Utrikesministern: kunde ej förstå att Sv. kunde finna sig i unionsbrottet.
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/Sv. sändeb. Grefve Falkenberg/ Regeringen komme att rätta sig efter hv. närmast
stående makter (Tyskland) komma att företaga. 

Gronokowsky vid afskedstagandet: att en Sv. prins borde bli konung i Norge, om Sv.
ej med vapenmakt ville upprätthålla unionen. Om unionen bruste, borde allt göras för
att framtida förhåll blefve cordialt. 

Sverige kan [känn?] ej upprätthållandet af ett eröfradt Norge. Bajonetterna kunna
användas till mycket, men ej att sätta sig på dem.

Tyskland lär anse att en tidsfrist för ordnandet af fhdt kan ej utsträckas till nästa lagtima
riksdag. Detta lemnadt fr. auktoritativt håll.

Turkiet: Sultanen: att revol. berodde på intriger fr. utlandet, hvar om han för sitt eget
rike haft så månaga bevis.

T r o l l e : berättade, att Nansen före d. 7/6 1905 varit i audiens hos eng. utr. lord
Lansdown, som då yttrade sig mycket kallt, o framhöll med skärpa, att makterna önska-
de unionens upprätthållande.

B i l l i n g : Anl. i Urtimans inkallande: vill Sv. upprätthålla unionen. Anser för sin del
att unionen numera icke har det värde att den bör uppehållas o tror jämv. att d. ej kan
uppehållas. Därför kan fråga ej vara om maktmedels användande.

Man kan ej låta sig helt o h. nöja. Man måste fordra ngn slags upprättelse. Dock ej
bereda Norge förödmjukelse o svårigheter. Trodde först att reg. men. vore att erbjuda
Norge förhandling. Då behöfdes det kanske ej tagas. Det kan förstås, att reg. begär
bemyndigande att förhandla när en sådan framst. göres fr. Norge. Det bör fordras, att
Norge gör framst. därom; det är Norge o icke Sverige s. skall begära förhandl. Sv. ej
uppställa andra villkor än som kunna göras gällande. Men däremot kunna uppställas
önskemål. De 7 första punkterna äro, inga villkor, men väl ämnen för förhandling.

B l o m b e r g : ansluter sig t. de föreg. talarne. Framhåller unionens rättsliga grund. o
fordrar därföre att unionens upplösande återföres inom rättsliga former. Anser derf. att
propositionen afslås; villkoren, som reg. uppställt, äro sådane som man när som helst ef-
ter upplösn. kan besluta eller öfverenskomma om, men politiska villkor, November-
traktatens förnyelse. Norge bör förplikta sig t. hv. Novemb. traktaten innehåller. Men
man [bör] därom höra de utländska makterna, s. äro med om densamma. Anser ej att
fruktan för främ. makternas erkännande kan hindra att fatta det beslut, h[?] afslagit.

B o n d e : Fröet till union[en]s upplösning har nog legat i unionen själf. Sveriges ära
har kunnat kränkas gen. Norges förfarande. Ex. på individernas förhållande. National-
hatet måste undvikas; detta nödigt för ens egen trygghet. Vi måste finna oss i det nöd-
661



X. Första urtima riksdagen 1905
vändiga, då vi ej vilja använda vapenmakt. ”Aftalet kan ej rättsligen brytas, ty ngr
former därför finnas ej”.

Anser att då Norge brutit aftalet, så förklarar vi riksakten upphäfdt o unionen sål
upphäfd. Sedermera kunna underhandlingar ega rum, med laglig regering o de fleste
ämnen, af reg. uppställda, äro af sådan beskaffenhet, att uppgörelse lätt kan träffas.

Om vi förklara riksakten upphäfd, lider icke vår ära i utlandets ögon, utan snarare
komma att betraktas ss en klok o högsinnad nation. 

K r u s e n s t i e r n a : vill ej söka lappa ihop unionen, om sådant kunde ske, ty N. an-
ser att unionen nu icke har det värde för

Anser dock att villkor böra uppställas men ej förödmjukande. Saken bör ses ur
Svensk intressesynpunkt o trygghetssynpunkt Fordra att N. framställer begäran om uni-
onens upplösn., en sådan begäran kan ej framställas utan att erkänna att Norge felat. Det
erkännande ger ej Norge 

L i n d m a n : vill att unionen upprätthålles; unionens ringa värde har blif. ett slagord,
som suggererat tänkesätten. Norge skall återföras till fullt rättslig ställning, sedermera
kan en upprättelse ske.

S ä v e : Anför som exempel Nordstaternas strid med Sydstaterna. Dess förhållanden
voro icke mera skiljaktiga än Sveriges o Norges. Och enighet har nu uppstått emell,
staterna.

Den personl. ståndpunkten att upprätthålla unionen, men denna återfinnes icke i
Riksd. måste sluta sig till den ställn. hvarig. bäst häfdas. Sluter sig t. Wieselgrens ståndp.
eller nya val.

H a n s  A n d e r s s o n : Har ansett unionen ega stor betydelse. Men ett anfallskrig ett
stort äfventyr. Ett försvarskrig af stor betydelse. Man kan ej begära att Norge skall fram-
ställa att unionen måtte upplösas.

B e r g e n d a h l : Konungen har förklarat sig villig afstå fr Norges krona. Icke kan
Sverige återförskaffa honom?

Psykologiska ögonblicket är förloradt; återkommer icke, om icke Norge angriper hv.
är omöjligt att tänka. Men mobilisera för att möta alla eventualiteter.

Nord. o Sydstaterna ej jämförligt.
Att återföra Norge in på det rättliga området (Lindmans) omöjligt; fordras vapen-

makt. Nationalära.

[Ant. med blyerts, Bergendahls handstil, i liten anteckningsbok, format 8 x 13,5 cm,
med svarta vaxdukspärmar.]
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Särskilda utskottets sammanträde d. 3/7 1905.

F r e d r i k  P e t e r s s o n : Icke förhasta sig.

Z e t t e r s t r a n d : Gillar ej uppfattn. att gen. vapenmakt söka åstadkomma en stats-
enhet. Vill ej med vapenmakt uppehålla unionen, hvilket han anser omöjligt.

Anser äfven dröjsmål med afgörandet på sätt Trana o. Räf föreslagit, vara oklokt, ty
då kan förhållandet blifva godkändt af stormakterna. 

Wieselgrens förslag skulle vålla olägenheter, ant. sa norrm. nej o. då vore vapenmakt
nödv. el. också svarade Norge ej, och då blefve sannolikt följden att stormakterna så
småning. godkändt.

De Geerska förslaget synes tilltalande, men kanske ej fullt praktisk. Regeringens för-
slag bättre. 

Skiljedomstraktat bör ej föregå. Icke heller uppgör. af Grisbådarne. Anser viktigt att
öfriga frågor (dock med undantag af neutral zon hvarom ej utredning ännu erhållits).

Tror sål. Regeringens fslag med vissa modifikationer lämpligast.

F r i h e r r e  Å k e r h i e l m : Tror icke på omöjligheten att kunna njuta segerns
frukter. Det blefve ej anfallskrig, ty Norge har genom unionsbrottet föranledt kriget.
Unionen af 1814 framtvungen o. kunde bibehållas (då var Norge 800000 inv). Kunna
vi 1905s män efterlåta unionen? Ha vi icke hopp att omforma unionen till en bättre ge-
staltning.

A f z e l i u s : Tror ej på möjligheten af unionens upprätt. eller öfvergång till helstaten.
Det vore ej heller lämpligt att sätta sig i efterhand o. säga när ett lagligt beslut förelig. så
skola vi upptaga saken. Sympatiserar med tanken om ett beslut af ett Storting efter nya
val.

H u g o  T a m m : Hade hoppats på en närmare sammansmältning, detta ungdoms-
hopp har förflyktigast [sic!]. Hoppas förhållandena skola gestalta sig så, att folken ännu
en gång skola komma att gå tillsammans. Men därförinnan måste Norge ha genomgått
många pröfvingar o. Sverige blifva starkare, icke militäriskt, men socialt o. politiskt.
Tvångsmedel böra icke anlitas. Anser de villkor, som uppställts, icke vara af den bety-
delse, att det bör ställas vapenmakt bakom fordringarne på dessa villkors uppfyllande.
När man icke vill för det stora använda vapenmakt så bör man icke anlita sådan makt
rörande de små villkoren. Anser att Riks. bör förklara, att vi icke kunna underhandla
med lagbrytare, men vi upphäfva riksakten o. vi underhandla icke, förrän Norge har en
legitim regering.

L u n d e b e r g  Erinrar om förhållandena 1814, då Sv. var offervilligt att knyta unio-
nen. Det hade ett svårt läge då, men dess sista armé vore det beredt att offra f.a. åstad-
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komma. fören. Skola vi då släppa, hv. våra fäder så storartadt skapadt. Vi skola vara
högsinnade, men högsinnade mot våra fäders minne (Högstämda ord fulla af eld o.
kraft; gripande verkan). Vi måste om unionen upplöses, göra stora uppoffringar för att
upprätthålla vårt krigspolitiska läge. Vi ha icke rätt att lämna våra efterkommande landet
så mycket sämre än vi emottagit. Därf. om vi skola vara med om upplösningen så måste
Norge utlösa sig på sådant sätt att vår trygghet af ungefärl. den beskaffenhet som nu fin-
nas.

G r e f v e  W a c h t m e i s t e r .

C a v a l l i . Två vägar finnas: den ena är krig, den andra är eftergift.
Flera omst.r verka för att Sv. bör afhålla sig fr. anfallskrig.
I senare afseendet kan man besluta riksaktens upphäfvande o. sedermera underhandla.
Erinrade om beskyllningarna i Mars att löftesbrott o. trolöshet vore karaktärsegenskaper
hos Sverige. Sedermera har talats om högsinthet. Hvad skulle förhandl. tjäna till? Jo, i
utmynnande af konventioner o. traktater. Men vi ha haft en, som brutits.

Vill ej krig o. ej eftergift. Alltså protestera o. icke göra. annat. De upplysningar som
meddelats om de främmande makternas kommande åtgöranden, vore obetydliga.

Om Sv. icke gjorde ngt, så vore det det [sic!] värsta som Norge blefve utsatt för. Vill
ej godkänna ett suveränt Norge o. vill ej att bemyndigande om förhandling gifves.

Ö s t b e r g

K l i n g s p o r  Vill ha gränsen reglerad, så att trygghet må vinnas.

B o n d e  Talar för de Geers förslag. 
Vill ej att nu villkor uppställas, afvecklingar skall försiggå sedan.

B l o m b e r g  Anser uppgörelse ang. förpliktelserna enl. nov. traktaten.

W a l l d é n  En rättskr. skett o. en upprättelse bör söka åstadkommas. Villkor fästas.
Instämde med Afzelius att en begäran fr. Norska stortinget om Sveriges medverkan t.
unionens upplösning o. detta efter nya val.

S ä v e  Har hört, att Nov.traktaten ej har betydelse. Man kan ej fordra att vestmakterna
skola åtaga sig sina förbindelser i Nov. traktaten. Vi kunna ej påkalla, att vestmakterna
skola skydda oss mot Norge. Det ligger utom utskottets befogenhet att upptaga detta ss
villkor.

Gillar ej skiljedomstraktaten .
Sluter sig till fordran på folkomröstning.

H j ä r n e  Anser att vi ha rätt att gen. tvångsmedel befästa unionen, men tror det icke
möjligt dels på gr. af bristande vapenmakt o. dels em. vi icke kunna bjuda Norge sådana
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fördelar att de kunna finna sig i det nya fhdt. Situationen försvårad gen. regeringens åt-
göranden

En formell upprättelse bl. är af föga betydelse föga eftersträfvansvärdt ss Wieselgrens
fslag. Vi skola häfda våra reela intressen. Vi skola mobilisera. 

Regeringen skall utse underhandlare för att emottaga de förslag, s. vi förvänta fr.
Norge. Ej uppställa ngt ultimatum för

Sammanfattn. bör komma ur passiviteten, rätta vår aktion efter våra makt ej uppställa
ett ultimatum

D a n i e l  P e r s s o n . Vill icke vara med om folkomröstn. eller nya val t. Stortinget,
ty vi ha ej anledn. att återföra norrm. på laglig väg. Anser slopande af fästningar icke
lämpligt, ty vi kunna själfva ha behof af bygga fästn

P e r  P e r s s o n  i  T ö r n e r y d . Vill ej tvångsmedel; tror ej att Sverige skulle
kunna upprätthålla det tillstånd, som uppstode efter ett besegrat Norge. Vill ej folkomr.
ell. nytt Storting, ty detta skulle end. bekräfta hvad nu skett.

Två förslag kunna ifrågakomma, näml. Friherre Bondes först förklara unionen för-
verka[d] o. sed. underhandla, samt det andra underhandla först o. sed. besluta upplös-
ningen. Det förra fslaget fordrar mobilisering; det senare icke i annan mån än för
motande af ett angrepp.

Fordrar: neutral zon o. förbindelse att ej afträda landtområde. Bohusbanan.

L i n d b l a d . Vill föra in saken på det rättsliga området. Vi skola fordra, att då Norges
Grundlov bestämmes, huru Riksakten skall upphäfvas, att bestäm. därutinnan iakttages
vid en så viktig frågas afgörande. Att träffa afgörande på sätt de Geer föreslagit skulle
göra i utlandet dåligt intryck. Där skulle uppfattningen antingen att Sverige haft orätt
eller att Sv. är så svagt, att det icke kunnat göra något

Saken skall ha en laglig behandling i Norge, innan Sverige beslutar sig för unionens
upplösning. 

H e n r i c s s o n . Vill ej vara med om vapenmakt o. ej uppskof, då detta kan leda till
ny förödmjukelse.

C a r l  P e r s s o n

A l f r .  P e t e r s s o n .

S t a a f . Indignationen hos Sv. folket berott på det brutala sätt hvarpå N. gått till väga.
Anser vapenmakt icke bör ifrågakomma. Krig vore ett stort äfventyr. Vill ej vara med
om uppskof, ty det är så angeläget äfven för Sv. att förhållandet snart klareras. Är med
om regeringens prop. o. kan i visst fall gå in på de Geers fslag, om det visas att förhand-
lingspunkterna icke äro af betydelse.
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Upprättelse i den mening att t. Haagdomstolen hänskjuta frågan om Norge egt rätt
att bryta unionen utan Sveriges hörande.

Kriget vore ett farligt äfventyr. Sv. vore visserligen starkare till numerären, men
Norge skulle komma att strida i kända trakter o. i en stämning som vore annorlunda än
den svenska. Här säges att man har möjlighet att mota Rysslands offantligt stora härar
med god utsikt t. framgång; då har väl Norge mycket större utsikter att värja sig mot
Sveriges föga talrika o. icke mera öfvade trupper.

1905 den 5 Juli

Den förberedande öfverläggningen slutad. Deltogo suppleanterna i diskussionen Däribl.
yttrade sig
Bergendahl; 
Biesert; 
Hedlund 
Ödman 
Lindman o. Rettig.

1905 d. 6 Juli 

Specialdebatt. 

Z e t t e r s t r a n d  kort anförde utmynnande i att unionen ej skall med tvångsmedel
uppehållas

P .  P e r s s o n  i  T ö r n e r y d , samma yrkande.

L .  Å k e r h i e l m . Tror att Sv. eger tillräckliga maktmedel att ordna unionsförhål-
landena. Anser tillika att ha till granne ett betvunget Norge bättre än ett fritt Norge. Ett
krig skulle kosta mycket, men kapitalisera de ökade försvarskostnader, som måste upp-
stå, om skilsmässa blefve genomförd, så skall man finna att kostnaderna i senare fallet
blefve drygare. Framställde yrkande på att unionen måtte med våldsmedel upprätthållas,
om annat sätt icke kunna vinnas.

Besl.: att en uppmaning ställes till Norge att återkalla sitt beslut af d. 7/6 1905 o. att
om detta ej sker, tvinga Norge att ingå på en uppgörelse af ändamålsenliga former för
unionsförhållandenas ordnande.
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S ä v e : Hade först tänkt att uppställa fordringar för unionens upplösning men då han
funnit, att de villkor, som kunde uppställas, äro allt för obetydliga för att lämna full sa-
tisfaktion. Gjorde samma yrkande som Åkerhielm.

B o n d e : Vore ej öfvertygad om att segern skulle stanna på Sveriges sida. Det är skill-
nad då den ene går till striden utan entusiasm går till anfall o. den andre att kämpa för
sin frihet. Vore i allmänhet emot krig. Vår tid borde ha kommit på så hög kulturstånd-
punkt, att krig skulle vara uteslutet så vida det gällde för ngt absolut nödvändigt s.s. bev.
af själfständighet, frihet. Afslag på yrkandet om unionens upprätthållande med våldsme-
del.

B l o m b e r g : På andra grunder än dem Bonde angifvit, anser det bäst att icke be-
tvinga Norge för unionens upprätthållande. Ty det vore icke möjligt att ordna förhål-
landena på ett tillfredsställande sätt. 90 års erfarenhet har lärt oss detta. Då det gått så
långt att vårt broderfolk riktat kanoner o. byggt fästningar mot oss. Då kan man ej finna
säkerhet o. trygghet inom unionen.

H j ä r n e : Vill ej, att krafterna skola förbrukas, då stora svårigheteter o. faror fr. andra
håll kunna uppstå.

P a l m s t i e r n a : Röstar nej på den förel. frågan.

K r u s e n s t i e r n a : Anser det ej vara med Sveriges fördel förenligt att med maktme-
del söka upprätthålla, ty Sv. måste äfven [såsom] segrare hålla sig i krigsberedskap mot
Norge. Därför röstar nej.

S t a a f : Ställer sig på den ståndpunkt, att en nation icke har rättighet att för sin egen
trygghet underkufva ett annat folk; detta vore ett större brott emot kulturen än det för-
fattningsbrott, s. Norge begått. 

Bifölls förslaget, att ej maktmedel skola användas för unionens upprätthållande.

Wieselgrens fslag, jämte Brodins, Räfs, o. Tranas motioner. 

B i l l i n g : Ogillade Ws förslag om plebiscit; däremot vore mera tilltalande att afgöran-
det icke skedde förrän efter nya val; dock borde ej detta framställas ss kraf, utan ss en
önskan uttalad i ett blifvande betänkande. Men däremot emottaga underhandlingar se-
dan beslut fattats i laga former.

A f z e l i u s : Anser att man skulle söka en form för uttalande fr. norska folket. En så-
dan form kan gen. öfverenskommelse träffas. Sveriges medverkan t. unionens upplös-
ning bör ske efter förvissning om norska folkets önskan.
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L i n d b l a d : påyrkade Wieselgrens förslag efter en omformulering.

H u g o  T h a m : Fruktan för att de främmande makterna icke skola vara villiga att
lyssna på våra diplomaters framställn. att erkännande icke måtte gifvas förhållandena i
Norge. Deras konsuler i Norge komma att påyrka att förhållandena för att utl. makter-
nas undersåtar icke skola lida gen. den sväfvande ställningen.

Det blir det afgörande fr. stormakternas sida, som deras intresse föranleder. Tyskland
vill t.ex: ha uppgjord en handelstraktat o. detta så snart som möjligt. Detta är ett
intresse, som kan verka. 

Vi få ställa oss så, att stormakterna ej öfverflytta sina sympatier på Norge.

P a l m s t i e r n a :

B o n d e : 

B l o m b e r g : Stortingets skrifvelse är ej riktad till statsmakterna i Sverige, utan till
Hans Majt Kon. ss. svar å hans skrifvelse. Man måste underhandla om unionens upplös-
ning, ty därför fordras samverkan af de båda kontrahenterna. Man måste fordra en be-
kräftelse af norska folkets önskan gen. ett bestämdt uttalande fr. Norska Stortinget o. i
motiv. skulle hänvisas till lämpligheten att detta sker efter nya val.

Yrkar: att Riksd. vill för sin del medgifva unionens upplösn., om norska stortinget
bekräftar detta efter nya val.

H j ä r n e : yrkar att R. må besluta att Reg. må ega emottaga de villkor ell. garantier,
som Norge har att erbjuda, hvarefter Riksdagen skall besluta ang. unionsupplösningen.
Fordran på nytt Stort. kan sed. framställas f.a. bekräfta upplösn. o. villkoren därför.

H a n s  A n d e r s s o n

S t a a f .

1905 d. 7 Juli

B i l l i n g : tager bestämdt afstånd fr. de Geers förslag.

Skiljer emel. 1/ villkor för upplösningen, 2/ förhandlingsämnen 3/ afvecklingsfrågor
1. gäller sådant som Sv. måste fordra,
2. gäller hvad som kan ha lika betydelse för båda länderna,
3. hvad som för Sv. har så stor betydelse att man bör använda påtryckningsmedel.

Villkoren: skola afse att bereda Sv. ersätt. f. den trygghet, Sv. mister gen. unionsupplös-
ning, ex. neutrala zonen, November traktaten, Lappfrågan. 
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Förhandlingsämn.
transitofrågan, (nämnas i inledning).

B o n d e : 

P a l m s t i e r n a :

H j ä r n e : att Riks. måtte medgifva att K.M. må utnämna delegare att emottaga o.
pröfva sådana förslag, som Sv. från norsk sida rörande de garantier o. villkor, Norge har
att erbjuda Sv. för dess trygghet i händelse af en upplösning af unionen.

Z e t t e r s t r a n d : yrkade bifall t. Kungl. Majts fslag; 

S t a a f

B o n d e : yrkade att Riks. måtte med anl. däraf att Norge brutit, förklara unionen för-
verkad samt bemyndiga regeringen att underhandla om villkoren för afvecklingen.

C a r l  P e r s s o n : bifall t. regeringens förslag.

B i l l i n g : afslag å K.M. prop., de Geers motion o. Lindhagens motion.

Krusenstiernas yrkanden afslag å K. som af de Norge vidtag. åtgärder innebär aftalsbrott
o. sål. ej kan af Sv. godkännas, men då unionen icke hädanefter kan för Sv. medföra så-
dana fördelar att den bör av Sv. med maktmed. upprätthållas, är Sv. beredt att upphäfva
riksakten, så snart efter det Stortinget på gr. af Riksdag sådana villkor om upplösn, blif.
aftalade, som med hänsyn till Sver. intresse betingas deraf att Norge hädanefter blir en
främmande makt. 

Å k e r h i e l m : Sedan enighet härom vunnits underställes ärendet ånyo riksdagen som
då upphäfver riksa. Den rena afvecklingen ordnas därefter.

H a n s  A n d e r s s o n : bifall t. Kungl. M. förslag 

Å k e r h i e l m :

Frågan om skiljedomstraktater.

H j ä r n e  o. S t a a f  ansågo, att frågan därom borde i betänkandet upptagas.

Z e t t e r s t r a n d : att ej uppställas ss villkor; Sed. ordnade förhållanden uppkommit i
Norge, kan öfverenskommelse därom
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Lappfrågan.

Det är statens plikt, att skydda sina undersåtars intressen o. att äfven det är en heders-
plikt för Sv. att upprätthålla deras existe möjlighet.

Sammantrafiksförhållanden ordnas, de böra upptagas ss förhandlingsämne.

Grisbådarne.

Sjöfartsförhållandena.

Novembertraktaten o. andra konventioner.

1905 d. 8 Juli. 

Sverige
Norge förbinder sig att iakttaga de förpliktelser som enl. den för de båda rikena
ingångna novembertraktaten hittills hvilat på Norge.

Bergendahls priv. ej framställda förslag.
Norge förbinder sig att iakttaga de förpliktelser som enligt den för båda rikena ingångna
novembertraktaten hittills ålegat Norge.

Lagstiftningsfrågor. 
Ej inblandas i uppgörelsen. 

Bohusbanans utsträckning. 
Yrkande dels på denna frågas upptagande som förhandlingsämne o. dels afslag.

Sammanfattning: 
att de icke i o. för sig utgöra ngt allvarligt hot; att de understödja en norsk offensiv o.
utgöra hinder för en sv. inmarsch, framkalla behof af mera belägrings arbeten o. anlägg.
af fästn. å Svensk sida.

Ur militärisk synp. därföre önskas att de slopas.

En neutral zon skulle föranleda stora olägenheter för Norge, däribl. mest raserandet af
fästningarna. 

Fästningarna äro: Fredrikstensgruppen, Örjegruppen, Urskogsgruppen o. Kongsving-
ersgruppen. Bestå af en främre fästn. gördel o. en bakr. 

Örje ligger (ca 600 á 800 met.) fr. gränsen.

Urskog ca 2 mil o. Kongsvinger ca 3 mil,
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G e n e r a l  R a p p e : yrkade på sakens afgörande med vapenmakt, då vikten af uni-
onen var så stor.

General Bergman redogjorde för de norska befästn. en fästn. vid Narvik skulle kosta
100 miljoner.

1905 d. 10/7

B i l l i n g : uppställde ss villkor fordran på neutral zon i den utsträckning o. t. den om-
fattning, som efter gen. underhandlingar blefve bestämd.

B o n d e : då det vore så oklart, hvad man menade med en neutral zon samt såväl re-
geringen icke hade en bestämd uppfattning därom o. den högsta militära myndighet
ställde sig tveksam därom, kunde fråga därom ej gärna göras t. föremål för förhandling.
Däremot vore det ju möjligt att uppställa fordr. på de s.k. gränsfästningars slopande,
men då gränsfästnr, beträf. hvilka sådan fordran kunde uppställas, vore af så ringa bety-
delse, borde man näppeligen göra kraf, på deras raserande.

Enl. hans mening vore det mycket svårt att uppställa ngr bestämda villkor.

D a n i e l  P e r s s o n : Med afs. å den neutrala zonen, kunde det kunna [sic!] uppfat-
tas ss om öfverenskome därom innebure en uppoffring å sv. sida, då ömsesidighet måste
förutsättas. Generalstabschefens obestämda uppfattn. om den neutrala zonen gjorde tal.
mycket tveksam.

L i n d b l a d : Det är högst egendomligt, att sådana fästnr kunnat uppstå, då deras byg-
gande uppenbarl. afsedt att utgöra en värn [sic!] emot en unionsbroder. Anser det kraf,
som B. formuläret, vara lämpligast att framställa. Men det måste göras t. förhandl. o.
närmare utredning.

H u g o  T h a m : Instämmer med Billing.

F r e d r i k  P e t e r s s . Anslöt sig jämväl t. Billing. Skulle det ej bli en neutral zon,
måste vi bygga fästnr o. därför kasta ut penningar. En synpunkt, som borde beaktas,
vore den att Sv. gen. uppr. af neutral zon visade för utlandet att det ville träffa anord-
ningar för att hålla fred på Skand. halfön.

H a n s  A n d e r s s o n : Fördelen af neutral zon vore så tvifvelaktig. Anser dock det
fördelaktigt att fordra raserandet af de fästn. verk, s. tillkommit under unionen o. varit
riktade mot Sverige.

S ä v e
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L . Å k e r h i e l m : Slopandet af fästningarne har bara tillfällig betydelse; däremot en
neutral zon af varaktig nytta, den neutrala zonens utsträckning o. omfattn. får bestäm-
mas efter utredn. o. underhandlr. Kongsvingersfästningen är för oss af största betydelse
att få bort. Föredrager därföre uppställande af fordran på neutral zon.

H j ä r n e :

S t a a f : anser fordran på en neutral zon, om hvilket begrepp uppfattningarne synas
vara så skiljaktiga, icke bör uppställas ss villkor, men väl utgöra föremål för förhandling.

A f z e l i u s : det är ej nödvändigt att upptaga termen neutral zon, man kan ju bestäm-
ma ss villkor att ett visst område upprättas där krigsanstalter icke få anordnas annat än i
enlighet med den öfverenskommelse som därom kan träffas. 

P a l m s t i e r n a : anser formuleringen böra blifva fordran på raserandet af vissa på se-
nare tiden vid gränsen anlagda fästningar, hvarvid äfven frågan om neutral zon borde
tagas i öfvervägande.

K r u s e n s t i e r n a

W a c h t m e i s t e r : fordrar racerandet [sic!] af de närmast belägna befästningar, som
på senare tider anlagts och äro afsedda före en [sic!] krig med Sverige.

P e r s s o n  i  S t a l l e r h u l t : Finner det orimligt förutsätta, att denna unga stat,
Norge, som vill vara fullt själfständigt, skulle kunna gå in på, att försvaga sina försvars-
anordningar gen. raserandet af fästnr. Detta torde leda till krig.

P e r s s o n  i  T ö r n e r y d : instämde med friherre Palmstierna i hans yrkande.

Statsrådets p.m. ang. traktater o. konventioner. 

November traktaten.
Därest Sv. lemnar bifall till unions upplösningen, borde Sv. icke hafva ngr. förpliktelser
för Norge, men emot Sv. torde Norge vara skyldigt iakttaga hvartill Norge förpliktats
(näml. att ej afträda ngn mark m.m.) hvilket emel. måste utredas gen. diplomatisk för-
handl företagen efter unions upplösningen

Andra konventioner.
Någon ansvarighet för Norge åligger ej Sv. enl. konventionerna, s. ingåtts med främ.
makter.

B i l l i n g s  yrkande, att det bör påpekas, att förh., som uppkommit gen. konventio-
nen, bör hv. betr. Sverigs rättigheter vidmakthållas, med tillägg af Staaf att Sveriges an-
svarighet för Norges vidkom[mande] icke på ngt sätt fortfar.
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Ensk. sammanträde med 2 kammarens ledamöter. 
Grisbådarne
Lappfrågan, tryggande af traf. på mell. ban.
Neutral zon.
Novembertraktaten.

Friherre Bs påstå. att anhåll. om underh. skett; ej riktigt, ty Norge har begärt att Sverige
med erkännande af Norges nya ställning, ville ingå på de förhandl, s. äro nödv. för den
slutliga uppgörelsen af det upplösta unionsförh.;men detta vilja vi ej göra o. vi veta ej
om Norg vill underhandla om unionens upplösn o. villkoren därf.; fördenskull erfordr.
en ny framst. fr. Norge. 

Neutral zon; ej Palmstiernas, men väl Billings = = då framställning därom göres utaf ett
efter nya val sammanträdande Storting ell. en utan ordentlig representantförsamling 

Sammanträde d. 12/7 1905

1a kam. ledamöternas förslag (Billings)

Sv. gjort flere försök att ordna unionsf. o. sed. gen. ansl. t. Kronpr. reg. uttalande.
Hade Norge därefter begärt underh. om unionsupplösn hade såd. otvif tillmötesgått.

Uppfattn. af unionens värde har i Sv. förändrats. Norge har ej så gjort. Brutit. Detta är
författningsstridigt. Sverige kan ej taga initiativet men bör ej ställa sig afvisande om
framst. därom göres efter det norska folket uttryckt sin önskan därom. Regeringen ej
erhålla bemyndigande. Beträffande villkoren framhålles ett område vid södra gränsen
inom hv. befästnr ej få uppföras.

Flere andra frågor böra förekomma t. förhandl. ss transito trafiken. Skiljedomsförfa-
rand bör ej fastslås, men det bör komma ifråga att i särsk. fall på sådant sätt afgöra tviste-
frågor.

Med anl. af den räckvidd äfven för Norge, som innefattas i ett beslut om unionens
upplösning, torde det vara önskvärdt, att Norska folket gifver ett mera säkert uttryck åt
sin önskan om unionens upplösn., o. hemst. därf utsk. att ngn åtgärd i fråga om unio-
nens upplösning icke bör vidtagas fr. Sv. sida, förrän framställn. fr. Norge efter sådan
folkomröstn framkomma, mn att Sv. vid sdnt fhde icke bör ställa sig afvisande.

Norge ställer sig afvisande emot krafvet på nya Stortingsval. 

T ä l l b e r g : emot uppskof. Vill ej att Stort. sk. af norska folket få ett förtroende.

B o n d e : emot uppskof.
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Skäl: Norge blir erkändt ss själfst. stat, daglig. ingå ärenden t. utrikesdepartem. fr. särsk
Tyskl. ang. norska undersåtar; depart. visar frågorna fr sig; utlandet kan ej låta med
ärendenas oafgörande, kommer därf. att börja skriftvexling, hv. leder till slutl. erkän-
nande; handelsförbindelser; blir Norge erkändt af utlandet frågar N. efter Sv. erkde

L i n d b l a d : anser det vara ett berättigadt kraf, att norska folket lemnas tillf. att uttala
sig; Underhandl. bör ej börja, förrän norska folket lemnats tillfälle att gen. en ”laglig re-
gering” eller nytt Storting göra framställn. om underhandlingars upptagande.

Men kan värdefulla villkor uppställas o. ernås, vill tal. afstå fr. uppskofspolitiken.

H a n s  A n d e r s s : ansluter sig till Daniel P. mening; är emot all uppskofspolitik;
ngn enda real fördel kan ej vinnas däraf; gendrif. uppfattn. om laglig regering; är emot
Bns förslag i denna del;

H j ä r n e : kan vara med om Billings förslag. 

A l .  P e t e r s s o n

P a l m s t i e r n a : anser att man ej bör skjuta saken ifrån sig; det vore omanligt o.
skadligt att så göra; är öfvertygad om, att det ej kan dröja mer än ngra månader innan
Stormakterna erkänner Norges suveräna ställning; anser uppskof ej lämpligt.

P e r  P e r s s o n : vill ej vädja t. en folkomröstning el. nya val. 

S t a a f : yrkade afslag på Billings fslag i denna del.

H u g o  T a m m : Sverige förklarar riksakten upphäfd samt att Sv. icke vill gå i under-
handling med en reger. el storting, som begått författningsbrott; men är beredt att upp-
taga underhandling, när Norge ordnat de konstitutionella förhållande. o. slutligen bör
Riksd. anmoda K.M. att till Riks. inkomma med förslag om de försvarsanordningar,
som på gr. af Svs försämrade krigspolitiska läge gen. unionen upplösn. föranledas.

B l o m b e r g :

A f z e l i u s : få vi – skola vi säga – ett beslut om unionens upplösn. framkommet på
ett sätt, som af oss kan gifvas giltighet, så äro vi beredda att upptaga frågan om unionens
upplösning.

Å k e r h i e l m : anslöt sig t. Billings fslag. 

Gränsfästningarne.

Ensk. sammantr. d. 13/7 05.
Berg – L
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Samma betänklr emot första kam. försl. som v. ordf., Hans An. o. D.P.

Utaf en såd. uppskofspol. s. ligger i Bil. fslag ha vi ingenting att vinna, men mycket att
förlora. Om Stort. icke ingår på krafv. om nya val, kan unionen kom. att upplös. utan
Sv. medverkan. Går Stort. in därpå, nåväl då riskerar man att det vidtagna steget ytterli-
gare bekräftas o. reg. förtroende votum. Skulle de nya valen hv. är otroligt markera ett
omslag, så tror jag ingen i Sv. vill bibehålla unionen i dess förra skick; nya former, som
dock ej kunna ernås.

Jag går sål. alldeles in på den linie, Krusenstierna angifvit; hoppas att Hjärne också
går med dit, så att vi tre bli eniga. För att möjl. få första kamn med skulle man ju här
göra den eftergift: att framställn. om underhandl. skall framkomma fr. Stortinget: (”efter
det Stort. på gr. af Riks. beslut gjort framställning om underhandling”)

1905 d.

Beck Fries fr. Wien.

Sändebudet i Berlin A r v i d  T a u b e
Delgifv. cirkuläret af d. 23/6 till statssekreteraren. Därefter, yttrade han, att den Kejserl
regeringen icke hade för afsikt att erkänna förhåll. förrän erkännandet gifvits fr. Sverige.
Men i det allmännas intresse borde ett afgörande snart träffas. Sverige borde därföre
snart legalisera fhde Stormakterna ville nog att unionen skall bestå, men då Sverig upp-
ger unionen, hvad vill Ni då att vi skola göra?

Excellens medgaf att ett omslag visade sig till förmån för Norge, åstadkommit af de
skickligt affattade skrifvelser fr. Norge, som tidningspr. innehållit o. dröjde det längre
med sakernas ordnande, skulle sympatierna ännu mer ställa sig på Norges sida. Den
uppfattningen hade gjort sig gällande, att Unionsbrottet tillkommit därigen. att Kon.
afhållit sig fn. Kristiania o. vägrat att godkänna en ren inrikesfråga.

Bifall t. mom.
Ja: 11
Nej: 12

Synes det norska folket böra giva ett säkrare uttryck för sin uppfattning än som skett ge-
nom det nyssnämnda stortingsbeslutet.

Det kan därföre ifrågasättas, huruvida ngn åtgärd för unionens upplösn. bör fr. Sv.
sida vidtagas, förrän framställning i sådant syfte inkommit från ett efter nya val samman-
trädande Storting. Skulle emellertid det nuvarande Stortinget anse sig oförhindradt att
ingå i förhandling om unionens upplösning och villkoren därför på de i utskottets
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betänkande angifna grunder, bör dock Riksdagen enl. utsk. mening icke ställa sig afvi-
sande mot sådan förhandling, om hvars upptagande framställning bör förväntas från
Stortinget.

Utskottet hemställer alltså, att Riksd.n må för sin del medgifva, att underhandlingar
upptagas om unionens upplösning o. villkoren därför på de i detta betänkande angifne
grunder, sedan framställning därom inkommit från Stortinget samt att efter det förslag
till öfverenskommelse i nämnde afseende uppgjorts, detsamme skall underställas Sv.
Riksdagens o. Stortingets pröfning, hvarefter Riks. vill besluta i frågan om riksaktens
upphäfvande.

1905 d. 14/7

Billings förslag … 
Själfklart synes det utskottet: att fr. Sveriges sida icke något initiativ bör tagas för att
bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge gen revolutionen kommit.
Framkommer åter från Norge hemställan om förhandlingar om riksaktens upphäfvande
anser utskottet, att Sverige bör till densamma ställa sig tillmötesgående.

Först. kamns ledamöter syntes önska en sådan affattning, att reg. måtte fatta utskottets
hemst. ss ett misstroendevotum.

Detta var särsk. Cavallis, Åkerhielms, Palmstiernas, (som dock gick in på Billings
medlingsförslag) Rettigs mening.

Billings förslag t. slutkläm 
Utskottet hemställer, 
att Riksd. med uttalande
att Riksd. icke kunnat godkänna den Kungl. prop. i det skick den blif Riksd. förelagd,
må medgifva, att förhandling af fören. art må upptagas

Den 15/7 1905.

O r d f . meddelade om kon. o. kejsarens sammanträffande med hv. Kejsaren betygade
sin vänskap o. tillg. för kon.fam. o. sv. folket att han förstode att Sverige kunde påfordra
upprättelse för det brutala o. kränkande sätt, hvarpå Norge gått till väga o. att han re-
spekterade folkets känslor.

att Tyskland icke ville föregripa förhandlingarne gen. ett erkännande af förh. i
Norge, så länge förhandlingarne lojalt påginge, men att det vore nödv. att dessa för-
handlingarne skyndsammast bragtes till slut;
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att Tyskland icke ville inverka på förhandlingarnes gång, men önskade att fordring-
arne på satisfaktion icke ställdes så höga, att svårighet skulle uppstå för deras lyckliga
afslutande;

att han ställde sig välvilligt emot en sekundogenitur af Bernadottska ätten, men då
detta ej vore konungahusets o. sv. folkets önskan ville ej kejsaren

Frågan om upptagande af lån till ett belopp af 100 milj. 
P .  P e r s s o n  i  T ö r n e r y d : yrkade på uppt. af ett lån å 50 miljr, hvars anv.
dock skulle bero på riksdgns beslut. 

P a l m s t i e r n a : yrkar 100 milj. (detta räcker för mobilisering o. 3 mån. krig); då
Norge har för krigsändamål 50 mil. o. vår försvarskraft är dubbelt så stor bör bel. vara
det ofvan angifna. Användn. bör omgärdas af samma bestäm[melse]r som gälla för lilla
kreditivet.

H u g o  T a m m : Då vår försvarskraft blifvit minskad gen. unionens upplösning, mås-
te Sv. afhjälpa denna svaghet o. därför anslå 100 milj. icke ss krigslån utan ss försvarslån.

Å k e r h i e l m : Instämde med Palmstierna; yrkade alltså 100 mil.

B i l l i n g : bifall till motionerna.

S t a a f : är icke vidare gynnsamt emot miljonmotionerna, men skall ett belopp till för-
fogande, bör det icke få användas annat än efter riksdagens beslut o. beloppet icke öf-
verstiga 50,000,000 kr. De skola vara tillgängliga, m. Rn beslute när o. hur de skola
användas.

Z e t t e r s t r a n d : detsamma som Staaf sål. ej t. regeringens förfogande, sådant ty re-
ger. kunde ställas under sådant tryck, att reger drifvas till äfventyr

H a n s  A n d e r s s o n : instämde med vice ordf. o.

Beslut: med 16 r. mot 7 att ställa till förfogande 100 milj.
Villkoren:

Utskottets sammanträde den 20/7 1905

På grund af kamrarnes olika beslut (fsta kamns besl: att ingen åtgärd vidtages, förrän ett
storting efter nya val gjort framställning; 2dra kam. beslut: 2 punkten minoritetens för-
slag) gjorde Bonde följ. medlingsförslag:
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Gen Stortgts besl d. 9 juni 1905 är unionen icke upplöst o. den kan icke rättsligen
upplösas med mindre Sv. konung o. riksd. därtill lämnar sitt medgifvande, men då den
Sv. riksd. ej anser att unionen under de förhållanden, s. nu inträdt, kan för Sv. medföra
så stora fördelar att den mot Norges vilja bör upprätthållas, får Riks. för sin del besluta
o. upphäfva riksakten under villkor att det norska stort.s ofvan nämnda beslut blifver af
ett nyvaldt ell. för ändamålet särsk. inkallad konstituerande församl. bekräftadt; o. med-
gif. riksd. att sedan underrättelse om sådant förnyadt beslut blifv. K.M. meddelad, K.M.
må förklara unionen upplöst o. erkänna Norge som en fr. Sv. skild stat. Riksd. uppdr. åt
K.M. a. däref. med en blif. laglig reger. i Norge ingå i underhandl. rör. de öfverens-
komr, som t.f. af den förändrade ställn. mel. de båda rikena i hvartdera rikeTs intresse
befinnas nödiga el. önskliga samt för en kommande riksd. framlägga de fslag, hvartill
dessa underhandl. kunna föranleda.

H j ä r n e  opponerade sig mot försl. o. framställde ett annat förslag: gående därpå ut,
att underhandr skulle upptagas o. sed. förslag till öfverenskommelse träffats dessa skulle
underställas o. godks af ett efter nya val sammanträdande storting hvareft. framst. om
riksaktens upphäfvande skulle inkomma fr. detta storting.

B i l l i n g  opponerade sig mot Bondes fslag o. anslöt sig t. första kammarens förslag

H a n s  A n d e r s s o n : opponerade sig mot Billing o. Blomberg, hv. senare jämväl
opponerade sig mot Bondes förslag.

Å k e r h i e l m : ansåg Bondes fslag ej sammanjämknings fslag; två viktigaste mom. fat-
tas; ingen upprättelse; inga villkor; om Sv. i förväg uttalar sig för riksaktens upphäfvan-
de, så är det klart, att detta bekräftas af ett nytt storting.

Hjärnes försl. är däremot ett försök t. sammanjämkning, m. däremot kunna äfven an-
märkr framställas.

Hjärnes förslag. 
I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, s. frågan om unionens uppehållande eller
upplösning är äfv. för Norge, synes det Norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för
sin uppfattning än som skett gen. det nyssn. stortingsbeslutet. I detta syfte synes därföre
den bästa utvägen vara att RD. måtte medgifva, att K.M. må med Norge ingå i för-
handling för åstadkommande af den ifrågav uppgörelsen hvilken lämpl. bör förberedas
gen. delegerade fr. de båda länderna, äfvens förklara, att sed. underhandr i ärendet egt
rum o. resultatet däraf godkänts af Stort. eft. nya val, samt Stort. hos RD med anmälan
därom gjort framställn om Svs medgifv t. riks. upphäfvande o. unionens upplösn, RD
är beredd att lämna ett dylikt medgifvande efter att å sin sid. hafva godkänt underhandl.
resultatet.
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Utskottets sammanträde fortsattes d. 21/7 05

Delegare 3 + 3 fr. hvardera hade haft sammanträde för att åstadkomma sammanjämk-
ning. Innan resultatet af dessa underhandlr delgåfvos sammanträdde hvardera kammar-
halfva.

Delgafs Staafs sammanjämkn. förslag.

Staafs fslag gick ut därpå, att förhandlr skulle genast inledas ang. unionens upplösning
samt därefter ett Storting efter nya val med godkännande af villkoren gör framställn. om
riksaktens upphäf. o. unionens upplösning.

Billings medlingsförslag gick ut därpå, att inga förhandr skulle inledas förrän ett nytt
storting begärt eller ett uttalande fr. norska folket efter en folkomröstn. egt rum, men
att sed. så skett o. junibeslutet bekräftats Sv. skulle förklara sig beredt att upphäfva riks-
akten.

[Följande anteckningar är gjorda med blyerts å tjockt, vitt, olinjerat papper, Bergen-
dahls handstil. /AWd]

Utskottets sammanträde den 22/7 1905

Första kammarens halfva hade tagit i öfverv. Staafs medlingsförslag. 

O r d f n öppnade sammanträdet med ett högstämdt tal. Talade om att man stod vid
slutakten, då det gällde att förevisa för landet o riksd. resultatet af utskottets långa arbe-
te. Menin.ne ha varit skilda, men alla ha dock sträfvat mot samma mål. Fr. båda sidor
har man förstått vikten af enighet o säkert är att man allvarligt sträfvat därefter. 1sta kamn

har icke funnit den af 2dra kam. föreslagna vägen vara den riktigaste. lsta kamns ledamö-
ter hafva velat en fredlig lösning; men trott att denna fredliga o på samma gång lyckliga
lösning icke bäst vinnes gen. 2dra kam.; dock är lsta kam. beredd att acceptera 2dra

kamens medlingsförslag under förutsättn att enighet vinnes rörande andra punkter. Såle-
des accepteras Billings förslag att inga underhandlr upptagas förrän Norge gen. folkom-
röstn. eller nya val till Stort. uttalat sig om unionens upplösning, men lsta kamn går in på
andra kammarens villkor i fråga om millionlånet d.v.s. att det så ställes, att medlen ej få
användas förrän Riks. därom beslutat.

Friherre Åkerhielms under principdebatten gjorda yrkande var: att en uppfordran
ställes t. Norge att återkalla beslutet af 7 juni o att [om] detta ej sker, Sverige använder
erforderliga medel till unionens upprätthållande.
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1905 d. 24. Juli

Granskades fslag till betänkande.

Elof Biesèrts anteckningar från särskilda utskottet

I Elof Biesèrts anteckningar har skrivits in digitalt från ett nitat maskinskrivet häfte, som finns i
Arne Wåhlstrands samling, UUB, med referensen NC 891:24.

På försättsbladet har Arne Wåhlstrand låtit skriva följande: ”Anteckningarna gjorda med bly-
erts, Biesèrts handstil, i notesbok med brun skinnpärm, format 9 x 16 cm. Arne Wåhlstrand”.

Wåhlstrand omtalar, i 1905 års ministärkriser från 1941, att originalhandlingarna då fanns
hos sonen Lennart Biesèrt på Lennartsfors bruk. Nu finns handlingarna inte där. De förvaras hel-
ler inte på Landsarkivet i Karlstad.

Biesèrt representerade Liberala samlingspartiet i särskilda utskottet. Han blev senare finansmi-
nister i Christian Lundebergs samlingsministär.

 

Principdebatten 1.7.[19]05

P a l m s t j e r n a :  Det rätta vore att eröfra Norge. Detta kunna vi men vi kunna ej
behärska Norge.

Talet, att vi under alla förhållanden ej vilja krig, har varit oförståndigt. Unionen är ej
rättsligt men faktiskt upplöst. Norrmännen ha vågat göra hvad de gjort därför att de
betraktat Sverige som en degenererad nation. De ha kanske fått en delvis annan upp-
fattning nu.

Saken bör bli klar så fort som möjligt. Intet vilkor bör uppsättas som lika bra kan
göras sedan.

Ingen fördel med skiljedom.
Lapparnas rätt bör bevaras.
Den neutrala zonen ingen fördel.

Men Norge bör begära en upplösning 
Fästningarne? [K]nappast. Vilkoren så få som möjligt, men som ett ultimatum, kort

frist. Medel till regeringen för ett färdighållande.
Ultimatum så, att om ej vilkoren antagas, så framåt marsch. En viss mobilisering bör

äga rum genom inkallande af 3 årsklasser, till öfningar i Juli i stället för September.
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Regeringens meddelande rörande utländska makters hållning.

Danmark: förhoppning om ett enigt och starkt ”Norden”; fällande och enigt omdöme
om det revolutionära förfarandet. Enskilt men auktoritativt meddelas, att Danmark ej
utan Konungens tillstånd [medger] en dansk prins får bestiga Norges tron. Önskan om
en Bernadotte, ej republik.

England: den 8. Juni, den 10 Juni. Rodds samtal med Edward. Önskan om en Berna-
dotte. Bildt: finna oss i hvad som skett, så fort och så helt som möjligt. Oro öfver allt i
Europa, snabbhet därför nödvändig. Sök Norges vänskap. En Bernadotte bör vara
kung. Hjälp Norge. Detta vår bästa säkerhet mot väster. Frihet att underhandla med
Norge. England fordrar snabb uppgörelse och vänskap med Norge. Detta för framti-
dens trygghet. Lansdowne: tänkte inte skynda med erkännandet, men rätt att handlägga
löpande ärenden med norska regeringen.

Frankrike: Samma som England i följd av Nov. traktaten.

U.S.A.: Grip: we will act accordingly. Presidenten ogillade stortinget. Pressen ovänlig
mot Norge.

Ryssland: Lamsdorf d. 18 Maj. Kunde ej fatta norrmännens kraf på egna konsuler; i alla
händelser borde de stå under utrikesministern. Beklagade situationen.

Wrangel den 15 Juni. Ryssland kunde ej erkänna regeringen. Rysslands konsuler
fingo endast bestrida löpande göromål. 16 Juni. Man fruktade en republik på så nära
håll. Lamsdorf mycket kategorisk mot Norge.

Tyskland. 8 Juni. Kommer ej att erkänna regeringen före Sverige, men ej för länge. En
Bernadotte bör vara kung. ”God min i elakt spel”. Uppgörelse så snart som möjligt.
Tysklands hållning öfver hufvud norskvänlig.

Österrike–Ungern. I Maj. Främmande stater bruka i sådana fall erkänna, om ej veder-
börande kunna häfda sina anspråk. Sverige borde visa sig omedgörligt.

8 Juni–9 Juni. Obetingat en Bernadotte. Bästa möjliga samförstånd för framtiden.

Tyskland anser med lagom tidsfrist icke så långt som till nästa lagtima riksdag.

Turkiet. Sultanen. Antagligen utländska intriger. Det vore hans erfarenhet.

Fortsättning af diskuss[ionen]

B i l l i n g . Unionen bör ej upprätthållas, men väl Sveriges ära. Norge bör begära för-
handling. Sverige skall inte uppställa något vilkor utan bestämd föresats att genomdrifva
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dem. Den neutrala zonen är ett uppslag att tänka på, men tror ej mycket på värdet hä-
rav, emedan norrmännen ej äro att tro på, men det är väl intet annat att göra.

B l o m b e r g . Lika med Billing o. Palmstjerna. Riksdagen kan inte nu erkänna uni-
onsupplösningen utan afvaktar Norges framställning därom. Inga sådana vilkor som K.
M:ts. De politiska synpunkterna måste beaktas t.ex. Novembertraktaten samt lapparnes
ställning.

B o n d e . Sveriges ära är ej kränkt. Vi måste finna oss i förhållandena, då vi ej kunna
eller vilja sätta makt bakom ordet. Man bör förklara: att då Norge brutit fördraget, för-
klaras riksakten förverkad. Den neutrala zonen: frågan ännu ej utredd.

P a l m s t j e r n a . Beklagar den som blir kung i Norge. Det skulle ej vara bra för
Sverige, att en Bernadotte blef kung i Norge.

B o n d e . Det vore oklokt, om utskottet, utan att vara tillfrågadt, skulle uttala sig mot
en Bernadotte.

v. K r u s e n s t j e r n a . Vill ej ens med fredliga medel uppehålla unionen. Vilkor:
som påkallas af vårt förändrade politiska läge. Inga småvilkor. Den neutrala zonen är
tilltalande. Att gränsfästningarne försvinna är en upprättelse för Sverige. Om vilkor
uppställas, bör det vara ett ultimatum, bakom hvilket skall stå makt.

L i n d m a n  (suppleant) Unionen har värde för oss. Detta är den stora frågan, Unio-
nen bör upprätthållas. Men om så ej sker, så bör dock äran skyddas. En uppgörelse bör
ske under fullt lagliga förhållanden. Bakom denna fordran skall ställas makt.

S ä v e . Glad att höra svenska. Vi äro efterblifna med hänsyn till nationaläran.
Händelserna i Amerika 1861. Unionen borde upprätthållas med vapenmakt. Är

antagligen ensam om denna åsikt. Fordrar därför referendum i Norge rörande denna
fråga.

H a n s  A n d e r s s o n . Man skall ej ställa upp mål som man ej vill nå. Intet slutligt
yrkande. 

Den 3. Juli 1905

Motionerna upplästes.

F r .  P e t t e r s s o n . Se saken ur affärsmässig synpunkt. Uppskof önskvärdt till nästa
stortingsval.

C a v a l l i . Rörande artikeln i Stockholmsbladet den 3 Juni.
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Z [ e t t e r s t r a n d ]. Frågan löses endast på två sätt:
1. De Geers
2. Regeringens (hälst detta).

Å k e r h j e l m . Det enda som kan bevara riktigt lugn på den Skand. halfön är att vi
sätta oss i respekt hos norrmännen. Unionen bör bevaras men omformad. Kunna vi
verkligen stå till svars med att låta unionen fara[?] Vi måste göra klart för Norge både att
vi hafva vilja och makt.

A f z e l i u s . Lutar åt Wieselgren (men utan användande af makt). Vill man ej detta, så
regeringens. Ingick närmare på ”vilkoren”. Frågan om neutrala zonen en kardinal-
punkt.

T a m m . Endast två vägar att gå. Vill man ej gå i härnad för unionen, så kan man ej
heller göra det för sådana småsaker som ”vilkoren”. Vi skola vara med om unionens
upplösning, men underhandla ej förrän Norge fått en legitim regering.

L u n d e b e r g . Kunna vi med aktning för oss själfva, för våra fäders minne, för våra
efterkommandes välfärd, utan vidare uppgifva unionen? Skall unionen upplösas måste
vi hafva något annat i stället till skydd för vår vestra gräns.

Norge måste förbinda sig att ej utan vårt medgifvande afstå land åt annan makt. Vi skola
hos regeringen anhålla om förslag till anordningar till skydd för vår vestra gräns.

B l o m b e r g . Undersökning av Novembertraktatens ställning efter en unionsupp-
lösning.

W a c h t m e i s t e r . Sådan unionen utvecklat sig, är den nu intet värd.
För upplösningen måste sättas vilkor:
1. gränsfästningarne under en form af neutral zon.
2. flyttlapparne.

Hel eller delvis mobilisering nödvändig. Skulle verka uppryckande. Man bör utreda
kostnaderna härför.

C a v a l l i . Hvarken krig eller eftergifter. Vi böra inte göra någonting, endast säga nej.
Ingen svensk prins på Norges tron.

B i l l i n g . Stortinget är en laglig representation; ingen allmän folkomröstning.

Ö s t b e r g  (suppl.) Tycker om Wieselgren, men initiativet bör utgå från Norge, som
brutit unionen. Intet uppdrag åt regeringen att träffa aftal med Norge.

Riksdagen bör gå med på upplösning på vilkor, att
1. denna beslutas af ett nytt storting
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2. att detta begär vårt erkännande
samt några af vilkoren.

K l i n g s p o r  (suppl.) Gränsreglering? Undersökning härom. Vi få ej draga oss för ett
krig, om det är nödvändigt. En ny man i spetsen för nationen.

B o n d e .

B l o m b e r g . Ingen folkomröstning i Norge, som måste återgå till rättens grund. Då
är han villig medverka till upplösning utan många vilkor.

B i l l i n g .

B o n d e .

Den 4.7.05

Walldén. Man måste fästa vilkor till rikets säkerhet, men ej till Norges förödmjukande.
Wieselgren men med Afzelius’ ändring.

Riksdagen bör förklara unionen upplöst, om norska folket genom ett därför särskildt
valdt storting därtill ger sitt samtycke.

Vilkor för Sveriges trygghet.
Klarering av Novembertraktaten.
Neutrala zonen, om så befinnes fördelaktigt.
Flyttlapparne.
Transitotrafiken.

S ä v e . Vilkoret Novembertraktaten betänkligt. Enl. Lagerheim är den betydelselös.
Man kan ej fordra som vilkor för förhandling [att] fordra erkännande från [garan-

terna] af Novembertraktaten. Det ligger utanför utskottets behörighet. Skiljedomstrak-
tat ej förmånlig.

Neutrala zonen betänklig för oss. Hvarför skall man ej kunna fordra referendum i
Norge[?]

Tycker bäst om Wieselgren.

H j ä r n e . Det är alldeles inte nödigt för oss att tvinga Norge till ett lagligt beslut. Vi
behöfva endast häfda våra reela intressen. Först skola vi mobilisera. Mobilisering nyttig
äfven ur andra synpunkter. Ty Europa är nu mycket oroligt.
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Vi skola inte nu uppställa ett ultimatum. Regeringen bemyndigas genom delegerade
att från Norge mottaga förslag till garantier för Sverige som ersättning för unionens
upplösning.

Vilkoren:
1. den neutrala zonen[.] [S]lopandet af alla gränsfästningar. Dessas kanoner kunna

användas vid fästen mot Ryssland. De skola vara slopade innan vi erkänna dem.
2. Novembertraktaten[.] Vi förpliktiga oss ömsesidigt att ej afträda mark åt annan makt.
3. har intet mot skiljedomsfördrag i hela dess utsträckning, om de gå in på neutral zon.
4. Transitotrafiken[.] Narvik bör kunna göras tillgängligt för oss äfven under krigstid.

Vägrar Norge, få vi formulera våra fordringar, men ej såsom ett ultimatum till en
början.

T ä l l b e r g . K.M:ts förslag.

T ö r n e r y d . Intet vilkor som Norge ej kan godkänna. 
Första vilkoret är, att riksgränsförhållandena blifva ordnade. Bort med de nya gräns-

fästningarne utom Fredriksten.
Flyttlapparne.
Ömsesidig förbindelse att ej afträda land.
Ordnandet af trafiken på Ofotenbanan.
Sammanknytning af statsbanorna vid Svinesund.

L i n d b l a d . Det är inte nog med så bleka vilkor som Törneryds. Lagen skall respek-
teras. Riksakten är grundlag i Norge och måste behandlas såsom sådan. Bifall till reger-
ingens eller ännu mera De Geers förslag skulle betraktas som svaghet både i in- och
utlandet. Saken skall hafva en laglig behandling i Norge, innan vi godkänna upplös-
ningen.

H e n r i k s s o n . Ansluter sig till Bonde; men framförallt intet krig.

S t a l l e r h u l t . När kungen kan bära skymfen, så kan väl folket göra det. Det före-
faller som Ge Geer hade rätt. Intet emot en Bernadotte på Norges tron.

P å b o d a . Endast politiska vilkor, ej ekonomiska. Man måste vara beredd att hålla på
vilkoren.

S t a a f f . Vilkoren: de politiska; därom kan man vara tveksam.

Kan vara med om regeringens förslag, men De Geers att föredraga, om man är viss om
att de s.k. vilkoren kunna nås efter ett upphäfvande av riksakten.

Upprättelsen bör bestå i ett erbjudande till Norge att låta en hedersdomstol af 5 folkens
yppersta män besvara frågan om Norge handlat rätt.
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v. K r u s e n s t j e r n a . Vilkoren bör vara af reel innebörd och sådana, att vi kunna
genomföra dessa. Ingen upprättelse kan ligga i en norsk folkomröstning. Gränsfästning-
arnes slopande vore en upprättelse.

Regeringens P.M. rörande gränsfästningarne
(fick ej antecknas)

Den 5 Juni

B e r g e n d a h l

B–t

H e d l u n d

Ö d m a n . Vi vill upprätthålla unionen. Därtill behöfs ej vapenmakt på grund af för-
hållandena i Norge.

R e t t i g . Vilkor med makt bakom.

Provisoriska beslut.

d. 6.7.05

Bör Sverige söka upprätthålla unionen äfven med maktmedel?

Z [ e t t e r s t r a n d ]. Nej! En union af tvång är ett oting.

T ö r n e r y d . Unionen kan ej upprätthållas utan krig, hvilket skulle leda till olycka,
äfven om vi segrade.

Å k e r h j e l m . Unionens bevarande vore det enda rätta, men han är så godt som en-
sam inom utskottet om denna åsikt. Är det för Sverige bättre att hafva Norge till granne
som själfständig stat än som en tvungen unionsbroder? Nej! Ur ekonomisk synpunkt är
det fördelaktigare att bevara unionen, ty en unionsupplösning skulle medföra stora
kostnader för försvarets stärkande. Man måste tänka inte bara på nutiden utan äfven på
framtiden. De utländska makterna ringakta oss.
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Yrkar på unionens bevarande. Detta är ej känslostämning att riksdagen för sin del vill
besluta att uppmana Norge att frånträda beslutet af den 7 Juni och att, om detta vägras,
med maktmedel upprätthålla unionen o.s.v.

S ä v e . Ungefär lika med Åkerhjelm. Samma yrkande.

B o n d e . Nej. Allt tal om krig kan nästan kallas för förräderi.

B l o m b e r g . Nej!

H j ä r n e . Nej!

P a l m s t j e r n a . Nej, därför att vi ej kunna i längden.

K r u s e n s t i e r n a . Nej!

T ö r n e r y d . Vill ej vara med om eftergifter utan vidare. Vi måste ha sådana vilkor
som aftvå den smälek vi lidit. Man måste äfven tänka [på] folkopinionen ute i landet.

S t a a f f . Nej!

Utskottets beslut (detta beslut ej provisoriskt utan afgörande)

Nej!

Motioner.
Wieselgrens No 1 i F.K. m.fl. mot.

F r .  P e t t e r s s o n . Gillar inte klämmen. Men vi böra ej förhasta oss. Önskar för-
handling med ett annat storting.

B i l l i n g . Yrkar afslag, då man ej får yttra sig om annat än klämmen.

(Öfverläggning om föredragningsordningen).

B i l l i n g . Kan inte gå längre än uttala en önskan (ej kraf) om en sådan förnyad pröf-
ning af norska folkets vilja rörande 7 Juni-beslutet. Men detta af det nuvarande norska
storting, hvilket är lagligen valdt. Sverige skall ej uppställa något sådant kraf. Afslag.

A f z e l i u s . Ett storting bör sammanträda särskildt för att afgöra; annars erkänna vi ej
upplösningen. Men ingen vapenmakt.

L i n d b l a d . Hufvudsakligen lika med Afzelius, men i form mera närmande sig Wie-
selgren.

H u g o  T a m m . Ett dylikt kraf är för Norge för hvasst. Stormakterna fordra fred i
Norden. Afslag.
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P a l m s t i e r n a . Det nuvarande stortinget bör begära unionens upplösning, annars
marsch. Man bör handla raskt.

B o n d e . Afslag.

B l o m b e r g . = Afzelius. [A]tt R. förklarar sig villig att för sin del förklara unionen
upplöst, om Norge genom ett nyvalt storting därom för sin del så beslutar, och i så fall
på följande vilkor ...

A f z e l i u s . Kan inte instämma med Lindblad. Vi kunna för vår del upplösa unionen,
under förutsättning, att ett nytt storting gör likaså.

F r .  P e t t e r s s o n  = Afzelius.

H j ä r n e . Ss principdebatten.

B o n d e .

N ö b b e l ö f . Kan ej vara med om att gifva stortinget den upprättelsen att låta det få
bekräftelse på, att dess handlingssätt varit riktigt, genom ett nytt stortings lika lydande
beslut. Vi skulle gifva oss själfva ett nytt slag i ansiktet.

T ä l l b e r g . Instämde med Nöbbelöf.

B i l l i n g .

L i n d b l a d . För uppskof.

S t a a f f . Afslag; uppskof olyckligt.

H j ä r n e .

P å b o d a .

Z e t t e r s t r a n d . Intet uppskof farligt med hänsyn både till in- och utlandet samt
Norge. Norges ekonomiska ställning kommer säkert att bli dåligt under de närmaste
åren. Detta kan kasta om opinionen. Det blir oenighet inom Norge. Stämningen mot
Sverige kan under sådana förhållanden bli bättre.

Skaffa vi ett uppskof, får Sverige skulden till deras elände. Afslag.

Å k e r h i e l m . Så länge det finns en möjlighet att återupprätta unionen, böra vi be-
gagna denna. Instämmer därför med Afzelius.
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Den 7.7.05

Den Kungl. Propositionen
De Geers motion
Lindhagens [motion].

B i l l i n g . De Geers väg går inte an att gå för folkviljans skull. Det är större eftergift
än Norge fordrat.

K.M:ts P.M. bör grupperas i

1:o Vilkor, som böra uppställas mer eller mindre kategoriska
2:o Förhandlingsämnen
3:o Afvecklingsfrågor, mest rörande Norge och egentligen ”bara strunt”.

1:o Allmän bestämning att åt Sverige bereda någon ersättning för förlorade fredstrygg-
heten.
Neutrala zonen o. gränsfästningarne
Novembertraktaten
Lappfrågan

2:o gruppen
Transitofarten

3:o Sjöfartsintressen samt ”strunten”

Samt slutligen skiljedomstraktaten, hvarom icke nu bör förhandlas.

B o n d e . Det beror på vilkorens beskaffenhet, om man skall följa K.M. eller De Geer.
Neutrala zonen ännu mycket oklar. Regeringens ståndpunkt ej känd. Generalstabens
redogörelse oklar och motsägande i olika punkter. Det är icke lämpligt att upptaga detta
bland vilkoren. Novembertraktaten var endast ett historiskt minne.
Lappfrågan är för liten.
Sålunda: detta är orsaken hvarför han ansett De Geers väg den bästa. Men han kan vara
med om K.M. beroende på vilkoren.
Dock bäst förklara: Unionen bruten, därför förhandling när Norge fått en laglig reger-
ing.

P a l m s t j e r n a . Kan ej fullt vara med något af de 3 nu föreliggande förslagen. Den
neutrala zonen ingen upprättelse; sådan är dock nödvändig. Bättre då fordra raserandet
af de fästningar som ligga närmast Sverige under svensk kontroll. 
Novembertraktaten måste ordnas med garantimakterna.
Lappfrågan nödvändig.
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B–gs 2:o o. 3:o gillas.
Men ett vilkor till är nödvändig[t]. Norge måste lagligen begära upplösning.

A f z e l i u s . Svensk vilja måste vara med. Något mera kardinalt än dessa små vilkor.
Dessa bör ej vara fixa och färdiga.
Den neutrala zonen bör förberedas af några ledamöter tills i morgon.
Novembertraktaten: försök att förändra den, så att den blir tillämplig på hvart land för
sig.
Lappfrågan nödvändig.

H j ä r n e . Godkänner ej K. M:ts förslag att underhandla med stortinget. Det bör vara
delegerade från båda länderna.

Utskottet hemställer med anledning av K. M:ts prop. att riksdagen måtte medgifva,
att K.M. må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag som riksdagen
väntar från norsk sida angående garantier för Sveriges säkerhet och intressen för den
händelse att Sverige genom riksaktens upphäfvande gifver sitt samtycke till unionens
upplösning. 

Transitotrafikens säkerställande fördelaktig äfven under krigstid för så vitt Norge då är
neutralt.

T ö r n e r y d . K. M:ts prop. godkännes ej i alla delar, möjligen hufvudriktningen.
Lindhagens: afslag.
De Geers: känner sig tilltalad häraf, men man måste taga hänsyn till folkets känslor nu,
både i stad och på land.

B o n d e . (Anm. allmän förvirring på grund af v. ordf.:s yrkande om stark begränsning
af diskussionen).

Z e t t e r s t r a n d . Bifall till K.M. under vissa förutsättningar, bl.a. så som Billing fö-
reslagit.

S t a a f f . Den väg K.M. föreslagit har vissa företräden.

B o n d e . Skulle gärna ansluta sig till Hjärne, men det kan inte gå med hänsyn till
fordran på uppehållandet af Sveriges ära. Behåller sitt första yrkande enl. De Geer.

B l o m b e r g . Afslag å alla 3 förslagen.

S t a l l e r h u l t . Bifall till K. M:ts prop.

A f z e l i u s . De Geers ståndpunkt vare sig manlig eller klok.
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B i l l i n g . Afslag å De Geer, Lindhagen och äfven å K.M:ts, emedan detta möjligen
innebär, att K.M. får taga initiativ.
Dessutom är den oklar, hvarom skall förhandlas.
Så får man ej ge K.M. fullmakt till uppgörelse, äfven om den är vilkorlig.
Man måste finna en annan form för K. M:ts prop.

K r u s e n s t i e r n a . Hade först sympatier för De Geer men ej nu.
Förslag: Den af Norge vidtagna åtgärden innebär aftalsbrott och kan således ej af
Sverige godkännas eller betraktas som ett fullbordat faktum. Men då unionen icke
hädanefter kan för Sverige medföra sådana fördelar, att den bör af Sverige med makt-
medel upprätthållas, är Sverige beredt att upphäfva riksakten, så snart sådana vilkor blif-
vit aftalade, som med hänsyn till Sveriges intressen betingas däraf, att Norge hädanefter
blir en främmande makt. Härom skall regeringen låta förhandla med norska stortinget
så snart enighet härom vunnits, underställes ärendet ånyo riksdagen, som då upphäfver
riksakten. De rena afvecklingsärendena ordas därefter.

S t a a f f . K. M:ts bifall.

H j ä r n e .

N ö b b e l ö f . K. M:ts bifall.

Å k e r h j e l m . Då hans förra yrkande blifvit afslaget, tycker han bäst om närmast
K.M.

T ö r n e r y d . Hjärnes förslag kan och måste afgöras sedan. Har ej yrkat rent afslag å
K.M.

H j ä r n e .

K.M:ts P.M.

Frågan om skiljedomstraktat. Bör framföras endast såsom ett påpekande och under för-
handlingarne, hälst från norsk sida.
Grisbådarne: bör ej tagas upp för närvarande.
Flyttlapparne:
Transitotrafiken.

[På den här punkten skriver Biesèrt i sina anteckningar: borta från förhandlingarna från
och med den 9 till och med den 11 Juli, då jag har hemrest].
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Den 12. Juli

Denna dag skulle provisoriska beslut fattas.

H. Tamms förslag. Att riksdagen för sin del beslutar riksaktens upphäfvande, men för-
klarar sig ej kunna ingå i några som hälst underhandlingar med de norska statsmakterna,
innan dessas befogenhet blifvit i konstitutionellt afseende ordnat (faststäldt).

Äfvensom att Riksdagen för beredande af ersättning för den genom unionsupplös-
ningen minskade tryggheten i försvarshänseende anmodar K.M. snarast möjligt till
Riksdagen inkomma med förslag till de åtgärder, som kunna anses erforderliga för ett
snabbt iståndsättande af landets försvar, för hvilket ändamål Riksdagen förklarar sig vil-
lig att i låneväg ställa ett belopp af 100 millioner kronor till K. M:ts förfogande, i den
mån de blifvande förslagen af Riksdagen kommer att godkännas.

Den 13. Juli

Billingska förslaget om nya val till stortinget såsom vilkor för Sveriges erkännande.

Z[etterstrand]s förslag. ... Samt att sedan resultatet däraf blifvit af Riksdagen och stor-
tinget godkändt och stortinget med anmälan därom gjort framställning om unionens
upplösning, Riksdagen är villig att därtill lämna sitt samtycke.

Den 14. Juli

Billings förslag. Själfklart synes det utskottet, att från Sveriges sida icke något initiativ
bör tagas för att bereda erkännande åt den politiska ställning hvari Norge genom revo-
lutionen kommit. Framkommer åter från Norge hemställan om förhandlingar om riks-
aktens upphäfvande anser utskottet att Sverige bör därtill ställa sig tillmötesgående.

Antaget af utskottet med 14 röster mot 9 för Z[etterstrand]s förslag.

Harald Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet vid 1:a 
urtima riksdagen 1905

Nedanstående återgivning av Harald Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet sommaren
1905 återgår på upphovsmannens handskrivna original. Dessa original finns i andra halvan av
en inbunden volym med titeln ”Verksamhet som riksdagsman 1903–1905”. Volymen har refe-
rensen ”H. Hjärne 100”. Den är deponerad på Carolina Rediviva i Uppsala. 
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Det finns också en maskinskriven version av Hjärnes anteckningar i Arne Wåhlstrands arkiv,
UUB. Här och där i Wåhlstrands maskinskrivna version finns korrigeringar med rött, skrivna i
klartext i långhand. Om dessa berättar Wåhlstrand själv följande: ”Korrigeringar med rött i detta
exemplar äro gjorda i samband med en granskning av denna maskinskrift mot originalmanuskrip-
tet i UUB. Granskningen förrättades av prof. Erland Hjärne och Wåhlstrand, varvid E. Hje
följde originalet.” Detta klarläggande är skrivet högst upp på sidan 3 där själva texten börjar i den
maskinskrivna kopian.

 

Torsd. 29 Juni

P.M. Regeringens P.M. Vilkoren

1) Afveckling af diplomati o kons. gemenskapen. Uppdrages åt särsk. sakkunnige 
för närv. blott fhhling; fråga om eventuellt tvister genom skiljedom. Utbetalt f. Norge,
till 1 Juli 1905.

2) Skiljedomstraktat för framtida tvister /liksom enl. Schweiz / äfv. gränstvister/ [E]nl.
gällande gränstraktater skiljedomstolen i Haag mindre lämplig[;] hellre särskild organi-
serad skiljedomstol. /Hammarskjölds P.M. 1903.

3) Grisbådarna /ant uppgörelse genast el. hänskjutes till skiljedom.

4) Flyttlapparne /aftal gäller till 1907 med afs. på svenska lappar i Norge[;] Codicill af
1751./norrmännen påyrka sin rätt att ensidigt upphäfva denna codicill/.

5) Samtrafiken å mellanriksbanan /ang. transito/ jfr särskild P.M. Föreslås aftal att Nor-
ge å transitgods ej får lägga tull el. bestämma frakt till högre ömsesidigt belopp än för
andra fall, ej heller fastställa villkor. Tvister afgöras genom skiljenämnd /efteråt/.

6) Sjöfartsförhåll. emell. Svge och Norge /nu gällande bestämmelser förutsättas till 15
maj 1906 gällande; sedan genom traktat. / Norge blott ss mest gynnad nation/

7) Internationella konventioner gällande för båda rikena Svge-Norge /industriella; ci-
vilprocesser etc./.Önskvärdt ang. sådana konvent. emellan båda rikena särsk. Myntkon-
vent. dock tillämplig emell. Svge och Norge. Internationella traktaters giltighet ej
föremål för aftal mell. Svge och Norge – alltid giltiga för Svge. Obs afser icke Novem-
bertraktaten /kan alltså bli förhandl. därom mell. Svge och Norge/.
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Obs 8) Neutral zon å ömse sidor om gränsen. Ännu föremål för öfverläggn. utredning
inom regeringen /så framt fr. svensk militär synpunkt anses nödig/.

Lagfrågor
Strafflag
Näringslagar
sjölag
omedel. korrespond emell. myndigheter
legalisering af myndigheters intyg [?]
fattigvårdslagstiftn.

R a p p e  [A x e l ] 29 juni torsdag

1) Åtgärder i Norge
Värnplikten utsträckt organiserad /Ännu landvärn och landstorm likställda/
Befästningar /besättningar svaga/
1896 organisat. af landstorm.
1897 anslag till krigsk.[?] Oscarsborg.
1898 utsträckn. af öfningstid. /56 dagar/ mitraljöser /art. och kavall./
1899 [?] utsträckn. [?] [?] 
1901 ytterligare [?] Fredriksten–Örje–Kongsvinger
1902 positionsartilleri. Befästningar vid Glommenlinjen /förstärkning af föreg./

Sverige Inga anteckningar /enl. Rappes önskn./

Norge linie och landvärn = fältarmé 
21 linjebatalj. – 399 officerare /alla subalterner värnpliktige/
20 601 personal
lantvärn = linie
809 officer.
41 615 man
8 lin. skvadron
8 landv. ”
6 mitraljösafdeln. = 96 personer
3 artilleri
1749 –
2 lin. bergsartilleri 16 offic. 484
2 landv. bergsartilleri 16 offic. 484
Posit. Art. 21 officer. 743 öfr.
Sanitet
ammunit. kolonn.
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trängtrupper
1 080 off
59 016 man landstorm
156 pjäser 16 000 man/på papperet, användas till besättn.trupper/

Jämförelse mell. fälttruppernas
Sakerna färdiga på svensk sida. Norska sakna öfning i större förband.
Nor. befälspliktiga fått längre utbildn. /obetydl./ än svenska.
Mera stam än svenska /mitraljöser ersätta/
Svenska kavalleriet bättre /mitraljös/

Artilleri
156 snabbskjut. norska 33 mitraljöser
86 snabbskjut svenska
Vårt artilleri kommer lättare fram i terrängen. Norska artillerisköldar sämre än våra.
Svge 2 200 offic. – 108 000 –
Nrge 1 000 offic. – 59 000  – 

Befästningarna
Fredrikssten 8 12 c. k. – Örje 4 cent. kan. – Urskog 4 10 cent. kan. Kongsvinger 6 12
cmt. kan. = permanenta
Vid Glommenlinjen blott fältskansar.
Stationära 76 pjeser /utom mitraljöser/
24 pjeser mobila kanoner /utan besättn. till en del/ 

Utom skansar ha studerat vissa fältställningar /med uppkörsplatser för artilleri etc./
Norges stridsberedskap
3 af linjens klasser inkallade
Gränsfästn. sedan febr. försedda med förråd och ammun.
Telegraf- och telefon-censur i Norge /brefhemligheten ej respekterad/.

I hufvudsak finnas mobiliseringsplaner.

Krigspolit. läge
Utsikten att afdela styrka till vestra gränsens måste försvaga Svges försvarsförmåga mot
Ryssl. Måste ställa så till, att Norge ej anfaller oss i ryggen.
695



X. Första urtima riksdagen 1905
Fred. 30 juni

A m i r a l  S i d n e r
Norge 1896–1903 – 4 pansarbåtar 1:sta klass. Svge 11
Efter 1903 afstannat
Kustfästningar och signalväsendet, rekryteringskälla hufvudsakl. värnpliktige på flottan /
jämf.vis föga fast manskap/

Personalstyrk[a] 1903
2:dra klass /monitorer/ – 4
Svge 3 ggr öfverlägset i materiel.

Hufvudstyrkan sannolikt förlagd i Tönsberg /lokalförsvar med torpedafdelningar i
Trondhjem m.m./

Förrådshamn vid Tönsberg = Melsomvik
/skyddadt af minspärrningar och fästningsverk/ komma troligen framdeles att utvidgas
/uppskjutet av ekonomiska skäl/

Befästningar vid Fredrikshall och Fredrikssten. Befästn. vid Topdalsfjorden strax öster
om Kristiansand /400 tus. kr. beviljade 1895[,] sedan öfver 1 mill. 1901–1903/ för att
skapa solid basis för försvaret af Norges sydkust /minspärrn. och batterier/

Befästn. vid Bergen.
Befästn.vid Trondhjemsfjorden afse att hindra landstigning af trupper men ej att spärra
inloppet för slagskeppsflotta.

Mobiliseringsåtgärder i år /vet ej mycket om dem/: värnpliktsöfningar framskjutna –
sommaröfningar genom resol. 18 mars ändrade så att 4 pansarbåtar m.m. afdeln.chef
Börresen äro rustade /fördubblade mot ursprungl. planen/. – Minspärrningar ej gjorda
/borde ha meddelats med hänsyn till sjöfarten/.

Kusteskadern 6 pansarbåtar m.m.[,] användes på västkusten – klara att afgå f. 28 Juni –
Längre fram i juli 8 pansarbåtar 1:sta klass m.m.

Batteriet på Elfsborg förstärkt.
Telegrafitjänsten dag och natt på Bohuslänskusten
Inga mobiliseringsplaner för flottan för särskilda fall
Göteborg primär bas /hjälpbas Strömstad/

Upplösn. union och ändradt krigspolit. läge.
Behöfl ökn. af svenska flottan = 3/4 af norska
Örlogsstation vid Västkusten för örlogsfart. Kanal fr. Kattegat inåt. 
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[I Harald Hjärnes arkiv (en inbunden volym) i UUB finns på denna punkt i Hjärnes
anteckningar en förlaga till ett yrkande av Harald Hjärne. Förlagan är skriven i lång-
hand med överstrykningar och inskott. Handstilen är Harald Hjärnes egen. Promemo-
rian är på en sida.

I Hjärnes anteckningar är denna pm placerad efter diskussionsreferatet för den 30
juni 1905 men före ”P.M. ang. folkrättsliga grunder för begagn. af gemensamma vatten-
drag” och före Principdebatten 1 juli 1905. Detta innebär sannolikt en felplacering.
Enligt Clasons Anteckningar och K G Karlssons Anteckningar framförde Hjärne sitt
yrkande den 7 juli i SäU. Vi har placerat detta yrkande under rubriken ”Yrkande av
Harald Hjärne, särskilda utskottet, 7 juli 1905.”

I Arne Wåhlstrands maskinskrivna version är på denna plats promemorian ”P.M.
ang. folkrättsliga grunder för begagn. af gemensamma vattendrag” infogad. Den står på
fel ställe. Vi har placerat in den under den 10 juli, eftermiddag, där den rätteligen hör
hemma]. 

Principdebatten

Lörd. 1 juli 1905

P a l m s t j e r n a : Unionens betydelse ur krigspolitisk synpunkt. Norges eröfring
möjlig, men icke dess behärskning. Ingen europ. makt /utom Ryssland/ skulle nu lägga
sig emot. Kolossalt fel /egentl. under våren/ att vi sagt oss ej vilja krig för unionen/.
Unionen nu faktiskt /icke rättsligt/ bruten af hänsyn till utlandet. Uppgörelsen bör ske
så snart som möjligt /icke protester och uppskov till nästa riksdag/

1) diplomat. o konsulärdelningen kanske efteråt 
2) skiljedomstol icke lämplig.
3) Grisebådarne onödig att uppgöra.
4) ang. flyttlapparna bör hålla på status quo
5) samtrafik bör hållas fritt.
6) sjöfartsförhåll. ej före upplösning.
7) gemensamma konventioner ej före /Novembertrakt. i annat samband/
8) neutral zon /icke så viktig, må uppskjutas[/]
Obs. 9) Norge skall begära upplösning /nödvändig/.
Landafträdelser = omöjliga utan eröfring
Gränsfästningar = [oläsligt ord]
Folkomröstning = Teoretisk fundering
Nytt storting = onödig.
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Villkoren minsta möjliga, men ss ultimatum (cirka 8 el 14 dagar)
Medel till K.Mt – färdigställning af krigsmakt.

Motdrag mot norska mobilisering vore inkallande af tre klasser /i september, fram-
skjuten till juli /= 70.000 man/ att förebygga alla anfall; öfvergång till verkl. mobilise-
ring längre fram, utan särkskilda kostnader.

K a b i n e t t s s e k r e  [E r i c ] T r o l l e  föredrog telegram till beskickn. /att med-
delas utrikesminist/.

Depeche fr. Danmark /Ramel/ fr. auktor. håll: Ingen dansk prins i Norge utan sugges-
tion fr. svenska kgahuset. Enl. yttrande af utrikesmin. intet erkännande. Gude skulle ej
mottagas i audiens utan svenske min. förord.

Dep. f. England /Bildt/
10 juni samtal med Rodd och Kg Edward /mot personl. känslor, utan rådgöra med
Lansdowne/ ang. nyttan af svensk prins.
17 juni den polit. men: ant. våld el. finna oss däri /med bevar. af Europas sympatier och
vänskap med Norge/ så snart som möjl. /”osjälfvisk ridderlighet”/.

Världspolit. ställn. osäker /osäkra fredsförh. mell. Frank, Ryssl, Österrike/. Oro i
Engl. öfver Tyskl.hållning. Alltså mindre konflikt bör snart biläggas. Trygghet på vår
västra gräns /bör sökas i Norges vänskap/. Vårt intresse är att leda Norges stapplande
steg /att uppnå garanti af Europa för Svge – Norges integritet – 1855 års trakt./ 

Intet erkännande (enl. Landsd.) att vänta men väl förbindelse ang. löpande ärend.
[två oläsbara ord].

Österrik. min. /i London/ meddelat att Österrik.reger. satt sig i förbind. med garanti-
makterna /?1 ang. erkänn. af Norge/ bekräftad af Lansdowne, som fått förfrågan af Öst.
min. jämte andra minist. Svar, att Eng. reger. ej ämnade skynda sig/. Engl. erkännande
kommer /enl. Bildts uppfattn./ ej före uppgörelsen, om ej dröjes för länge.

Wedel-Jarlsberg (ss privat person, uttryckl. så betecknadt av Lansdowne) hos Lans-
downe.

Frankrike /Åkerman/ har åt Engl. öfverlåtit initiativet i denna fråga /för november-
trakt. giltigh. under unionen/

Förenta Staterna /Grip/ Statssekr. Luomis: well we will act accordingly. (= icke erkän-
na / liksom icke Sverige). Presid. uttryckte sig i bestämda och ogillande ordalag om
stortinget.

1Frågetecknet är Harald Hjärnes.
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Ryssland /Wrangel/ Lamsdorff kunde ej fatta behov af norska särkonsuler /borde stå
under utrikesmin. myndighet/, uttalade sitt beklag. af situationen, ville ej yttra sig om
frågan om Norges erkänn.

15 juni – vid mottagn. Lamsdorff förklarade, att Ryssl. ej ville kunde ej komma
ifråga erkänna Norge /för dess revolutionära karaktär/. Konsulerna i Norge kunde
befallas att sköta löpande ärenden. (Men ej erkännande) Ingen norsk emissarie mottages
i Pbg. Han [?] förklarade, att vapenmakt fr. svensk sida ej kunde komma i fråga. 

16 juni meddel. af kollega: Ryssl. fruktade republik i Norge /exemplet obehagl. så
nära/. – Lamsdorff mycket kategorisk mot Norge. – Till andra (ej till mig) svaga punk-
ten för Svge, att de ej vilja taga i med hårdhandskarna.

Tyskland /Taube/ 8 juni – begärde besök hos Statssekr. Richthofen /kom själf kl. 12/
muntl. försäkran af Kejs. till Kronpr. att ej erkänna unionens [upplösning] före Svge. –
Då Svge ej ville tillgripa vapen, kunde tillstånd ej in infinitum fortsättas utan erkännan-
de. /Rekommend. svensk prins/.

16 juni – på diplomat. mottagn. Statssekret. fann naturl. att Kgn och riksdag protes-
terade, fastän af samma åsikt som Bismarck, att han ej protest. utan att ha bajonetter
bakom sig. Då man ej ville bruka vapenmakt, borde hålla gute Miene zum bösen Spiel.
Riksd. borde utan vidare gå in på unionens upplösn. och svenske prinsen /republik
hvarken i Svges el. andras intresse/. – Enl. Taubes uppfattn. hade statssekret. den upp-
fattn. att Tyskl. borde sköta sina intresse i Norge och visade sig vänlig mot Norge. Stats-
sekr. fått mottaga aktstycken genom Hagerup ss sändebud /Statssekr. svarade
undvikande/. 

Svge har att välja mel. att undertrycka revol. med vapenmakt /har Europas sympa-
tier/ el. att godvilligt finna sig i det skedda och söka komma till samförstånd med Norge
/helst genom sve prinsen/. Tredje alternativ /att statsmakt. blott skulle hindra erkän-
nande/ anses vara opraktiskt /varnar mot sådan politik/ om ej skulle vinnas stöd af
Tyskl. – Samma åsikt uttalad till Trolle af tyske charge’ d’aff. /fr. Bülow; alltså officiöst/

Österrike /Falkenberg/ maj. Utrikesmin. /Goluchowski/ blott en discussion academi-
que. Provis. reg. i Norge vore revolutionär, hans reger. kunde ej komma i tillfälle;
främ. reger. tager hänsyn till närmast intresserades [?] uppträdande /liksom i Brasil./.
Rätt egendoml., att Svge med resignation funne sig i unionsupplösning – Goluch.: Om
Norge utropade republik, visste ej huru en republ. [?] skulle bete sig – Gol. förordade
svensk omedgörlighet /antydde förhåll. i Ungern/. 

17 juni /förtroligt/ – Goluch.: enl. hans åsigt norska anbudet om prinsen borde
antagas. Borde förhindra inkall. af främm. dynasti och inför. af republik /för makt. [?]
vänskapl. förhåll./. – Tyska amb. Wedel yttrade sig i samma syfte – uttalade, att Svge väl
kunde besegra, men ej behärska Norge /s’asseoir sur les bayonettes/.
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P.M. Öst. i förbind. med Tyskl. och Ryssl. /”garanterna”/ ang. erkännande af
Norge. Skulle ej skynda sig. Enl. auktorit. meddel. /Kejs. till kungen?1/ anser tyska
reger en lagom tidsfrist icke = ända till nästa lagtima riksdag.

Sulthanen [Beck-Friis] beklagar /van vid nationalist. oroligh./, tillskref utländskt infly-
ta[nde]. Framhöll faran af försvagad motståndskraft mot främmande inblandning, kapital
etc.

Goluch. likgiltig ang. unionens upplösn. /makterna kunna ej vara mer rojalist. än
Kgn/ ansåg novembertrakt. för gammal och betydelselös.

F ä l t t y g m ä s t .  M a r t i n . Norska artilleriet /upplysningar supplerande/.

B i l l i n g : Med hänsyn till vår inre politik en fördel för Svge att unionen upplöses.
Unionen kan ej uppehållas, alltså ej maktmedel försökas för det som är omöjl., anser att
majoritet bl. folket för häfd. af unionen med vapenmakt. Upprättelse måste fås. Miss-
förstånd: början af Kgl. propositionen att Svge skulle inbjuda till förhandl., är icke ovill-
korl. förutsatt; kanske, äfven om Norge gör hemställan. Minst bör fordras, att Norge
begär förhandl. Svge skall ej uppställa något villkor utan bestämd föresats att genomdrif-
va det /uttalande af önskningar en annan sak/.

Samtl. 7 första punkter icke villkor, utan nödvänd. förhandlingsämnen. Den 8de
enda af polit. betydelse /neutral zon / = uppslag/ ss tryggh. vesterut. Tror ej på norska
papper vidare. ”Hvad ha vi nu att göra än att skrifva nya papper”?

B l o m b e r g  vill se saken ur rättslig synpunkt. Ej blott traktat som kan fasthållas el. ej,
utan ett lagstiftningsalster /med riksdagens bestämmelserätt/. – Ovillkorl. fordran, att
rättsl. former iakttagas, att framställn. göres fr. norsk sida om unionens upplösn. /”Mitt
hufvudvillkor”/. Afslå proposit.: Svenska riksd. afvaktar, att framställn. göres fr. Norge.

Förutsättningarne kunna antydas, böra vara mycket få och endast politiska. Ej sådana
som antydas i kgns P.M. /böra behandlas i annat sammanhang/. 

1) Novembertraktaten = förplikt. för båda unionsmakt. mot andra makter och rättighet
för unionen, ej för Svge el. Norge särskildt. Måste upprätthållas i svenskt intresse, som
måhända kräfver uppgörelse mell. Svge och Norge.
2) Neutral zon = senare. 
3) lapparnas rättsställning = Svge fordrar giltigh. af 1751 års traktatbestämmelser = till-
varataga ”fattig grupp af vårt folk”. 

1Frågetecknet är Harald Hjärnes.
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Dessa fordringar /särsk. att Norge skall göra hemställan/ bör ej göra svårigheter till
främm. makter ang. Norges erkännande. Makternas uttalande vållade af svenska reger-
ingens eget förfarande.

B o n d e  Svges ära har icke blifvit kränkt genom Norges rättskränkning. Nationalhat
måste undvikas – att vapenmakt måste tillgripas för äran, smakar af ”tyska kaserner och
tyska universitet”. Vi måste finna oss i att aftalet är brutet, när vi ej kunna använda va-
penmakt. – Att tvinga dem till en begäran om unionsupplösning lönar icke mödan. –
Ej lämpligt att underhandla med upproriskt storting. – Vill rätt och slätt förklara, att ef-
tersom Norge brutit unionen, förklara riksakten förverkad och uppdraga åt reg. att för-
handla med reger. i Norge [oläsliga ord] om unionens afveckling ...

P a l m s t i e r n a : Ang. anbud om svensk prins. Icke bra för oss. Att utländska makter
så önska, naturligt, ty minsta rubbning och rädda för rivalitet och republik. Riksdagen
borde uttala sig däremot.

B o n d e : Oklokt, att utskottet oåtspordt skulle uttala sig om prinsfrågan. Saken ej så
farlig för Sverge. Andra alternativ tysk el. engelsk prins ej fördelaktigt. Svårl. bra, att
Tyskl. och Ryssl. genom tysk prins i Norge skulle motväga hvarandra. Republik skadl.
för monarkprinciperna. Vill framhålla skäl för prins i Norge.

K r u s e n s t j e r n a : Vill ej ens på fredlig väg lappa ihop unionen, än mindre med
tvångsmakt. Men Norge nu gränsmakt och ej ens vänskapl. makt. Alltså villkor för uni-
onens upplösn. tryggande för Svge, ej förödmjukande för Norge, blott ur svensk intres-
sesynpunkt. Inga ”småvillkor”. Neutrala zonen innebär verkl. fördel för Svges säkerh.,
däri ligger äfv. ngn upprättelse för Svge, att gränsfästningarna försvinna, emedan deras
tillkomst = slag för Svge. Ej omöjl. att Norge går in därpå /bättre än Billings att Norge
skall begära unionens upplösn. ty = erkännande, att allt förut gjordt är orätt/. När detta
villkor framställes, bör där bakom står stå [sic!] vapenmakt och föresats att genomföra
det. 

L i n d m a n  /suppleant/ Unionen påtvungen Norge. Att upprätthålla unionen enda
stora synpunkten; allt annat blott småsaker. – Sge har inteckn. i Norge = riksakten och
norska grundlagen. Vi ha rätt att häfda aftalet. Vi böra göra det. Enl. militära upplys-
ningar svårt att försvara Sge mot Ryssl. om Norge blir själfständigt. – Förbittringen
kommer att växa. Vi komma ständigt att känna rättskränkningen. Först bör undersökas:
bör man ej bevara unionen?1 – Men hvarom ej, Svges ära kräfver ngnting. Tiga vi stilla,
äro vi ett folk, som man kan behandla hur som helst. Uppgörelsen bör vara fullt ärofull
för Svge. – Upplösningen skall ske under fullt lagliga förhåll., sedan Norge återgått till

1Frågetecknet är Harald Hjärnes.
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lagligheten. Bakom denna fordran skall ställas makt. Annars skall man ej ställa upp en
fordran. 

S ä v e : Har länge väntat att höra svenska talas. 
Händelserna i Amerika 1861 mycket lika våra närvarande.
Första frågan: Ha vi ej ngn skyldighet mot oss och Europa att upprätthålla unionen. ?

Denna uppfattning delas nog ej inom riksdagen. Går därför öfver till den åsikten, som
bäst häfdar Svges ära = Wieselgren, att ej erkänna och ej förhandla, men vädjan till
norska folket att under hyggliga former uttala sig om unionsupplösn. /referendum/.

H a n s  A n d e r s s o n : Tror inte att det lyckas att med vapenmakt häfda unionen /
”en nation slutar att vara en nation”/. Anfall mot Norge ej säkert för Svge. Man får be-
tänka sig mycket, innan man kastar folket i såd. krig – Helt annat, om Norge anfaller /
Svges folk enigt i försvarskrig/. Vrede över norska tilltaget. Försöka ta saken kallt sådan
den föreligger. – Vill häfda Svges ära om medel kan uppfinnas. – Tror ej att Norge
frångår unionens upplösning. Annorlunda, om reger. får underhandla om unionens af-
veckl /Norge går in på det/. – Hvad skall Svge göra om Norge vägrar framställn. om
upplösn. Omöjligt att behärska Norge. – Ser mörkt ut. – ”Svenska folket icke villigt
börja anfallskrig för chimär”. – Däremot reella villkor. Går ej an, att Svge ställer sig
oberedt till krig. Vi skola följa med norrmännens åtgärder och göra hvad vi kunna –
ställa upp mål, som vi icke vilja nå, skola vi ej. – Enda diplomat, som ville tvinga Nor-
ge, var ryssen /misstänkt/. 

Månd. 3 Juni  19051

Uppläsning af motioner.

F r e d r .  P e t t e r s s o n : Reg. villkoren obetydl. – Unionen måste bevaras av mili-
tära skäl. – Riksd. bör ej förhasta saken. – Rent affärsmässig synpunkt. – Europ. erkän-
nande bör icke vara bestämmande för oss. – Den makt som förlägger Norges affärer får
där största inflyt. – Bör uppskjutas till nytt val i Norge. – Cirkulär därom till främman.
makter, som nog torde dröja med erkänn. – Hoppas på norskt missnöje, när ekonom.
trycket kommer att verka. – Då möjl. antagliga villkor. – Äfven vi stå inför nya val. –
Tror ej på norsk vänskap, annat än om de behandlas med fasthet.

1Hj: skriver felaktigt ”Juni”.
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C a v a l l i : Frågan om Sthlms-bladets uppgifter /ang. reger. förhand med Vogt och
Brögger/ . Har reg. gjort så utan att meddela utskottet därom? Vill tillkalla statsmin. el.
genom ordför. höra sig för därom.

T a m m : Vill ej imitera Sekr. Utsk. under Frihetstiden.

C a v a l l i : Protesterar mot ämbetsmannastyre. Åberopar sitt yttrande i Första Kamm.
Hans förslag pekar mot parlamentarismen, utan hvkn vi /”Gud hjälpe oss”/ ej kunna
reda oss. Återtar sitt förslag på grund af motstånd, men hoppas ordför. hör sig för en-
skildt.

S t a a f f : Under enskilda rådplägn. före urtiman meddelade Statsmin., att han öfverlagt
med ett par norrmän /utan att nämna hvka de varit el. deras förslag./ Yrkar affslag å
Cavallis yrkande.

Z e t t e r s t r a n d : 1) Mot att Svge skall med vapenmakt eröfra Norge och bilda en
helstat: Öfverväg. delen af svenska folket mot anfallskrig. 

2) Mot att med vapenmakt återupprätta unionen.

3) Mot uppskof till lagtima riksdag och storting. – Främm. makter /särsk. Tyskl./ vänta
ej längre än till nästa riksdag. Vi förlora således alla våra trumf. [I marginalen till vänster
om denna punkt 3 står namnet ”Trana” skrivet].

4) Mot förslag om norsk folkomröstning. – Skulle utfalla med samma resultat. Dröjde
de öfver årsskiftet, samma resultat som i ?/. Nekade de, måste vi angripa. [I marginalen
till vänster om denna punkt 4 står namnet ”Wieselgren” skrivet].

5) Mot att tvinga Norge att göra framställn. ang. unionsupplösning = föreg.

6) Mot att först att [sic!] uppsäga riksakten och sedan förhandling. [I marginalen till
vänster om denna punkt 6 står namnet ”De Geer” skrivet].

7) Först förhandling och sedan uppsägelse. [I marginalen till vänster om denna punkt 7
står ordet ”reger.” skrivet].

Tilltalas mest af De Geer /fr. känslans synpunkt/. Vi böra dock ej öfverila os[s] utan
tänka praktiskt-politiskt. – Vill ej yttra sig § 8 ang. gränsfästning /ehuru hans ställning
gifven/, ej heller om novemb.trakt.

Skiljedomstraktat bör ej föregå upplösn. Har ej höga tankar om skiljedomstrakt. Har
ringa för [Satsen ej avslutad]. Ej värdigt under uppror/. Likaså Grisbådarna.

Sjöfartsförhåll. indifferent
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Flyttlapparna viktig bör föregå uppsägn
Samtrafik på järnväg bör vara försigtig

Bör för att utfylla programmet äfven förhandl. ang. afveckl. af diplom. gemensamh. och
internationella konventioner.

Å k e r h i e l m : Förstår unionsledan. – Unionen bör bedömas med hänsyn till försvar.
Unionens betydelse i detta afs. på grund af Rappes föredrag /äfven Sidners föredrag/. –
Unionen upprätthåll. på fredl. väg enl. Wieselgrens motion. – Eljes med vapenmakt. Vi
kunna ej det, har man sagt. Vågar ej bedöma frågan med anspråk på auktoritet. Tror ej
Norge skulle stå emot. – Man har sagt, att Svges folk mot anfallskrig. Detta är dock för-
svarskrig, ty Norge har anfallit genom unionsbrottet. – Man har sagt, att tvång bör ej
öfvas mot Norge. Dock det helas väl bör sättas mot anspråk af en del. Är Svge öfverty-
gadt om unionens betydelse både för Norge och Sverge, så är åtgärden nödvänd. för
vårt försvar. Tvångsunion var ju 1814 års union.

Hoppas mycket litet på ”samförstånd” mell. folken. Äfven ny norsk generation mot
Sverge, kanske värre. Vi ha ej att vänta oss af själfständ. Norge en vänskapl. granne. Har
anledn. tro, att Norge ej med unionen har uppgjort sitt konto med Svge. – Enda utvä-
gen för oss att inge Norge respekt. Åberopar 1895 ss föredöme i den vägen. – Vill ej
upprätthålla unionen i sin nuvarande form, utan omformas med så stort tillmötesgående
emot Norges själfständigh. som kan ske. – Kan ej framtiden säga, att 1905 års män för-
summade rätta ögonblicket. – Vi måste i alla händ. göra klart för Norge att vi ha både
vilja och makt. Annars förhåll. på halfön olidligt.

A f z e l i u s : Enda naturl. svaret att vi skulle upprätthålla unionen = Frih. Åkerhielm.
Var emot kronprinsens unionsvillkor /som skulle föra till friktioner/. – Amalgamering
äro vi icke mäktiga att genomföra.

Vi äro ej på tu man hand. Äro beroende af främm. makters omdöme. ”Stormakterna
sitta och döma oss”.

Opraktiskt att söka frågans lagliga behandling. Tilltalad af Wieselgrens förslag om
folkomröstn. el. storting efter nya val. Tviflar ej om dess beslut om unionens upplösn.
Fr. rättsl. synpunkt Svge skapar själf en form för sakens afgörande. Vill dock ej med
vapenmakt framtvinga en sådan fordran. Passiviteten på sin plats äfven om Norge väg-
rar, dock billig fordran /hvarom man kan förvissa sig hos främmande makter/. – Detta
dock blott formellt erkännande. Svge kan ställa reella villkor, om reellt intresse och om
de kunna af Norge accepteras. Här duger ej passivitet.

Generell skiljedomstraktat endast möjlig /ty Norge skulle alltid göra invändn. om sin
ära/ kardinalt villkor.
Neutrala zonen. Ej sakkunnig nog att bilda sig uppfattning.
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Novembertrakt. Af betyd. af Svge o Norge i speciell förbind. med västmakterna
Samtrafiken Ännu ej klar
Grisbådarna = andra gränsfr.
Flyttlapparna = lifsfråga för dem. 1751 års kodicill bör ej anses uppsägbar.

H u g o  T a m m : Vi ha hvarken makt el. rätt till tvångsunion.
Ang. verkningar i utlandet och i Norge. Norrmänn. förakta den, som ej har någon

vilja. Allvarligare i svenska uppfattn., att det är kränkt lag, rätt och aftal.
Undrar om villkoren äro af den art, att man måste gripa till vap.makt för dem. Emot

Wieselgrens folkomröstning. Kan ej gå in på att slåss för det mindre, när man ej vill göra
det för det större = unionen.

Vill riksaktens upphäfvande, men vi underhandla endast med legitim regering. Bryr
sig ej om, att makterna erkänna Norge under tiden. Vill ej släppa unionen utan vidare.
Antingen före el. efter erkänn. underhandlingar. Menar med legitim regering den som
är tillsatt efter ny norsk konstitution.

L u n d e b e r g : Diskussionen ngt på sidan om ämnet. Vi utgå för mycket fr. förmo-
dadt faktum att unionen är bruten, och att vi ha blott att företaga boskillnad.

Makterna anse oss slappa och eftergifna och skatta oss därefter.
Unionen bör upprätthållas, dels på grund däraf, dels af militära skäl. Betyder gräns-

fästn.; befästn. Göteborg, utvidgad flotta m.m.
Skall unionen upplösas, måste vi motsvarigh. i värn för vår västra gräns. Ersättn. /

Norge måste lösa sig ur unionen/. Norge får ej afstå område till annan makt el. sluta
traktater med främm. makter utan vårt samtycke.

Vill hos reg. anhålla om förslag af reg. om värn af vår västra gräns till skydd för Svge
ss villkor för unionsupplösn. Vill ej blåsa i krigstrumpeten, men anser det vara samvets-
plikt.

B l o m b e r g : vill att unionens upplösn. skall föregå ordn. af novembertraktaten med
främm. makter. Måste vara afvecklad före unionens upplösn.

A f z e l i u s : Norge har vid hvarje förnyelse af lapptrakt. förbehållit sig att detta ej skall
gälla som erkännande af 1751 års codicills ouppsägbarhet.

W a c h m e i s t e r : Villkor om gränsfästningarna, ej de till Kristianias försvar /= neu-
tral zon/ mindre kränkande för Norge.

Flyttlapparna = oundgängl. för vår nationalära.
Nödvändigt att besluta hel el. delvis mobilisering. Äfven att landet ej lämnas för-

svarslöst emot fientl. makt. Vill att utskottet skall fråga krigsmin. ang. kostnad därom. Så
snar som möjl. utredning fr. landtförsvarsdepart. ang. neutrala zonen.
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Eftermidd. 3 juni [sic! skall vara Juli]

C a v a l l i : Icke anfallskrig /påtvunget krig ngnting helt annat/. Icke heller omedel-
bart erkännande.

Motsats emell. norska anklagelser förr för trolöshet och smicker nu för vår högsint-
het.

Nya förhandlingar efter ett såd. erkännande svåra att åstadkomma. 
Hvarken krig el. ensidiga eftergifter. Vill ingenting alls. Blott protest. ”Diplomaterna

ha vådligt litet att meddela”. Antagl. främmande makter framdeles erkänna Norge emot
vår protest. Ett sådant erkännande värst för [satsen ej avslutad].

Villkor utan tillräckl. krigsmakt icke mycket värda.
Aldrig svensk prins i Norge.
Icke godkänn. af suveränt Norge.
Icke förhandl. med Norge.
Alltså afvaktande hålln. /möjl. Norge framdeles underställer förslag till Svge/.

B i l l i n g : Emot uttalade sympatierna för Wieselgrens förslag om folkomröstning. –
Bl. a. misstag för vår inre politik, om Svge skulle häfda mot Norge principen om folk-
omröstning.

Ö s t b e r g : För Wieselgrens förslag. Ganska naturl. att Svge begär, att före förhand-
lingarna förhåll. i Norge blefve ordnade genom nytt storting. /Norska stortinget bör
stryka sin fullmakt/. – Berättigad svensk fordran, att initiativet tages fr. Norge. Icke enl.
svensk värdigh. att begära få förhandla med uppror. Norge om unionsupplösn. som vi
icke gifvit anledn. till. Tror ej, att riksd. vill bemyndiga reger. att träffa uppgörelse med
uppror. Norge /=exempel från förbered. förhandl. i konsulatfrågan/. Nytt storting be-
gär svenskt erkänn. och förhandl. om afveckl. – Villkor om sjöfartsförh. Gränsfästn. I
sammanträde [?] norska förhandl. med stort tillmötesgående.1

W a c h t m e i s t e r : En svensk /icke i riksd./ anser grundtanken 1814 att ha väst-
gränsen skyddad. Bindande aftal att intetdera riket kunde afsluta aftal med främm. makt
utan samtycke af det andra och ej mot det andras intresse. Tvister afgöras af skiljedom-
stol i Haag, som kunde döma förverkade depositioner af 25 millioner för hvartdera ri-
ket.

K l i n g s p o r : Inga statsmän i Svge /ha gått ut genom polit. torkan under sista 50
åren/.

1Orden ”I sammanträde ... tillmötesgående” skrivna i två rader i kanten vid Östbergs yttrande och vinkelrätt 
mot övriga texten.
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Vill ha generalstabens utredning ang. Svges militära läge och gränsförhållandena efter
unionsupplösning. Glommenlinjen och trånga kustlinjen vid Narvik. Hvilket bättre: nu
slåss el. skaffa sig en dräglig ställn. genom att taga hvad som behöfdes fr. Norge [?] Är
det nödvänd. för Svge måste vi både mobilisera och eventuellt krig.

Vill ha reg.person med förtroende och anslag af 100 milj. Därefter måste man fordra
för vår vestgräns de o. de villkoren eller annars krig /= försvarskrig/.

Bref fr. svensk arbetare i Amerika: norrmännen ha systematiskt beljugit Svge i många
år. Hos alla svenskar i Amerika blott en känsla, när saken utlades för dem /förut frå-
gorna förvrängda/.

B o n d e : Mot Klingspor och Wachtmeister ang. statsmän.
Mot svenskt-norskt traktattvång.
Mot folkomröstning af samma åsikt som Billing.
Mot mobilisering ss ledande till krig.

B l o m b e r g : Mot folkomröstning. –
Enl. svensk uppfattn. /emot Bonde/ fordras för rättsl. upplösn. båda rikenas samtycke i
konstitutionell ordning. Därför bör väntas framställn. af Norge i laglig ordning ant.
genom nuvar. storting el. efter nya val.

Man utgår ej fr. svenska intressen, utan fr. önskan att hjälpa Norge. Blott om de förra
tillvaratagas, må de senare komma i fråga. Är ej omöjl., att Norge verkl. går in på att
göra en sådan framställn. /”be vackert”/.

Ang. novembertrakt. liksom förut sagdt. Svge bör göra hemställan till dessa makter
ang. trakt. giltigh. och på grund däraf sedan till Norge framställa kraf /lika hedrande
som nov. trakt./. Därigenom vinnes dessa främm. makters garanti för den blifvande
uppgörelsen och vår västra gräns säkerhet.

B i l l i n g : Mot Bonde. Svenska folket behöfver upprättelse i någon form; villkoren
föreslagna därför att man trefvar efter en sådan form.

B o n d e : Försvar mot Billing.

Tisd. 4 juli

W a l l d é n : Rättskränkn. – ss ersättn. för unionen kräfvas villkor – Upprättelse, Svges
säkerh. icke förödmjuk. för Norge. Tanken för Wieselgrens motion – fordran att
norska folket genom enkom valdt storting begär upplösn. /enl. Afzelius/.
Novemb.trakt, klarering /enl. Lundeberg/.
Neutral zon /efter väntad utredning/.
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Lappfrågan
Narvik och järnvägstrafiken kunna alla accepteras af Norge.

S ä v e : Villkoret om novemb.trakt. betänklig omständighet. Förödmjukande att ss.
villkor fordra Novemb.trakt. garanterad.

Mot skiljedomstrakt. ss. bindande för Svge. men ej för Norge.
Neutrala zonen. Osäker om norska gränsfästn. betydelse. Bindande för oss att ej bygg

fästn. vid norska gränsen.
Faller tillbaka på Wieselgrens motion. Eventuellt för folkomröstning i Norge om

upplösning.
Att taga hänsyn till Europas mening genom en sådan satisfaktion. Tror att norska

stämn. är exalterad och ej fullt hållbar.

H j ä r n e : 
[Harald Hjärnes anförande i SäU 4/7, skrivet med bläck å brevpapper, stämplat Cen-
tralhotellet Stockholm, är inte insatt på rätt plats i Hjärnes anteckningar utan ligger för
sig i hans arkiv, i samma konvolut som diskussionsreferatet för lördagen den 1 juli 1905.
Här är det insatt i sitt korrekta sammanhang].

Lika väl som någon annan känner den skymf och skada Svge lidit. Men här i ansvarsful-
la öfverläggningar plikt att kallblodigt öfverväga hvad som just nu bör och kan göras.
Utgår liksom Afzelius fr. nuvarande situationen.

Öfverensstämmer med frih. Åkerhielms och hr Ordförandens åskådningssätt i mångt
och mycket. Lyckligt för Svge och äfven i längden för Norge om unionen blefve åter-
upprättad och fastare utbildad, äfven med vapenmakt.

Tvångsunion i och för sig icke förkastlig. Beror på hur den genomföres och under
hvilka förhållanden.

Lyckligt för Engl. o Skotl.; för Tyskl.; för Förenta Staterna.
Men i vårt fall och för närvarande tvångsunion icke genomförbar. Våra militära kraf-

ter icke tillräckliga. Möjl. att segra, men ej att behärska och organisera. Kan ej skada vår
prestige om vi ej försöka oss på sådan uppgift /Jfr. Engl. och boerkriget/

Svge kan ej efter sådan operation bjuda Norge sådana fördelar, som kunna utplåna
känslan af tvång = genom delaktigh. i ett större väldes polit. och ekonom. förmåner.
Alltså, eftersom tvångsunion icke kan genom anfall mot Norge genomföras, lämnas ur
räkningen.

Enär större målet ej kan nås, måste vi nöja oss med ett annat och mindre. Beror på
medlen att bestämma målet. Större polit. framgång om vi nå det utan användn. af våld.
[Två eller tre oläsliga ord] regera med vårt förtroende. Nu måste vi fundera litet hvar.
Bör ej komma i fråga att vi /liksom frih. Bonde1 m. fl./ enl. stortingets framställn. skola
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helt enkelt kasta unionen ifrån oss med en elegant och ridderlig gest. /Gladstone och
Majuba/. Tror ej, att därmed vänskap skall åstadkommas med Norge. Norrmännen
skola tolka det som svaghet och bli så mycket öfvermodigare efteråt. Hvad än värre är,
det kommer att tolkas så af utländska makter trots alla smickrande utlåtelser för tillfället
i världspressen och i diplomat. konversationen. 

Fått intryck af Trolles föredrag, att utl. makter bemöta oss i dessa svårigheter med en
anstrykning af förakt.

Ej blott nedsättande för vår ära, utan farligt för framtiden.
När vi så släppa taget mot en svag granne o f.d. förbundsbroder mot hvkn vi ha den

solklaraste rätt enl. gällande grundsatser mell. folken, så skola de starkare uppmuntras att
först o främst sätta våra intressen å sido i denna konflikt och sedan förgripa sig mot oss i
andra fall.

Har kommit sig af, att reger. blott protesterat och ingenting gjort, men alldeles opå-
kalladt tillkännagifvit, att all vapenmakt vore utesluten för krisens lösning. Sådana pro-
tester skattas ringa /påfven och kyrkostaten/.

Reger. skulle ha ögonblickl. mobiliserat. Mobiliseringen icke = anfallsbeslut, utan
blott förbered. åtgärd, äfv. i defensivt syfte. Kunde gärna ha förklarat, att till riksdagen
hänskjötes frågan om unionens häfdande med vapenmakt, och att man hoppades, att
sådan ej skulle behöfva användas.

Kunde ha antydt alternativet att skaffa garantier i händelse af unionens upplösning. 
Då skulle makterna ej ha påtrugat oss sina råd att genast afsluta krisen med formlig

kapitulation = eko af vår egen diplomatis förklaringar.
Ställn. sålunda försvårad genom reger. utrikespolitik. Dock ej ohjälpl., om vi nu

gripa oss an på ngt bättre sätt. Makterna icke sinnade att hindra själfständ. svenskt upp-
träd. mot Norge. Dessutom söndrade af motsatta intressen /Tyskl. och Engl.; varning
för tysk politik/. Vi kunna gå vår egen väg, om vi på allvar vilja och veta hvad vi vilja.
Erkännande af Norge skadligt för Svge och bör undvikas i det längsta. Skall följa, om vi
förhålla oss passiva = blott protestera.

Uppträda vi aktivt /hvkt ej nödvänd. betyder med vapenmakt/ förebygges erkän-
nande, så länge vi handla inom rimlig tid. Ty [satsen ej avslutad].

Sådant erkännande mot vår vilja = aktiv intervention af någon makt, som därigenom
riskerar att framkalla konflikt med annan makt. Förenad intervention ej sannolik under
nuvarande spänning. 

Gäller för oss framför allt att så snart som möjl. komma ur vår passivitet mot Norge.
Frågan kan ej behandlas som vanl. utskottsärende, tills vi förenat oss om gemensamt
utlåt. öfver frågan i hela dess vidd. Själfva aktionen behöfver och bör dock ej förhastas.

1Över detta namn står namnet ”Bildt”.
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Blott vi handla, kunna vi ha tiden på oss för utlandet. Kommer äfven an på aktionens
beskaffenh., hvad vi göra och eftersträfva. Blott formell upprättelse af vår ära genom att
tvinga norrmänn. till lagligt förfarande el. åtminstone unionsupplösn. tillkännagif.
genom folkomröstning el. nyvaldt storting – af ringa värde.

För oss likgiltigt, om norrmännen ta om saken, men litet vackrare. Värst för dem
själfva att börja nytt statslif med rättskränkn. och revolution.

Utlandet har intet intresse för sådana formfrågor.
Vi skola ej stärka vår ställning inför utland. genom att hålla därpå. Utland. vill ha rea-

litet i intressen och förfarande. Därmed häfda vi tillika vår ära, i mån af vad vi kunna
uppnå el. åtminst. eftersträfva.

Alltså först och främst mobilisering = förberedelse till försvar mot norskt anfall öppet
därmed. Liksom Palmstierna och Wachtmeister. Viktigt mot norskt anfall. Äfven för
faran utifrån / möjlig tendens till intervention el. konflikt mell. stormakter – Oron i
Ryssland /Hedin/. Förebygger krig. Verkar stödjande på uppgörelsen med Norge. Men
mobilisering kräfver tid för att verka i sådant syfte. Vår försvarskraft växer undan för
undan. Kostar visserl. pengar, men dessa pengar väl använda och bättre än för krig.
Norrmännen börjat mobilisera förr; deras tillgångar mindre och snarare uttömda.
Kunna få dem spakare blott och bart genom sådan täflan, utan vålds anlitande. Men för
att vinna tid, måste vi på något sätt, så snart som möjl., komma i beröring med norr-
männen, utan att för mycket brådska med hela sakens uppgörande. Ej nödigt, att vi nu
genast i utskottet och riksdagen fixera hvad vi vilja uppnå. Bör ej följa norsk metod att
genast uppställa ultimatum.

Kan ej vara med om Kgl. proposit. att bemyndiga reger. att inleda förhandl. med
stortinget. Stortinget därigenom i förväg erkändt på sätt och vis ss. lagl. myndigh. å
Norges vägnar. Ej Svge värdigt att inbjuda upprorsmännen till förhandl. ”Bemyndiga
reger. att genom deltagande mottaga fr. Norge, norska delegerade = parlamentärer, de
förslag som riksd. väntar fr. norsk sida ang. garantier för rikenas intressen och säkerhet i
händelse af Svges samtycke till unionens upplösning” /antydan om stortin villighet i
Norge i stortingets skrifvelse af 19 juni = samma dag som Kgl. proposit./

Skulle Norge icke bry sig om att själf öppna såd. förhandlingar, då kunna vi efteråt
uppträda på annat sätt /hvarom mera sedan/. Utskottet i motivering till sådan hemstäl-
lan, jämte skarp protest och karakter[iser]ing af norska unionsbrottet omnämner vissa
punkter och önskemål, men mera allmänt hållen utan att bestämdt fixera allting. Näm-
nes blott ”fr. Norge”, lämnas oafgjordt tillsvidare, hvkn norsk myndighet skall represen-
teras. Kan sedan efter omständigheterna bestämmas, om fr. nuvar. Stortinget el. nytt
storting icke för legaliseringen, utan med hänsyn till Svges intresse af att skaffa sig star-
kare garanti för uppgörelsen.
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Delegerade utses af reger., delvis måh. inom utskottet. Reger. och utskottet hålla sig
ständigt underrättade om delegerades åtgöranden och gifva dem instruktioner.

Ingenting skriftligt gifves norrmännen i hand under förhandl. /Obs kommunikén/.
Syftet bör vara att med norska deleg. formulera förslag till anbud ang. villkoren af

stortinget. Detta förslag ligger sedan till grund för riksdagens och KMs fastställande af
villkoren. Om norskt förslag, lättare för norrmännen att göra eftergifter.

Ang. själfva villkoren.
Stor del af reger. punkter sådana att mer till fördel för Norge än för Svge /sjöfartsför-

håll. och konventioner/ Andra kunna stå öfver till efter erkänn. /Grisbåd., afveckl. af
diplom. gemensamh./

Men äfven dessa punkter kunna tagas med i förhandl. för att lätta uppgörelse fr. norsk
sida. Viktigast fr. svensk synpunkt de politisk-militära villkoren. Neutral zon = gräns-
fästningarnas slopning /ej blott nya, utan äfven nyanlagda vid Kongsvinger o Fredriks-
sten/

Farligt för Svge, om Norge genom förbind. med främmande makt får medel att
utvidga dem ss anfallsposition mot Svge.

Förpliktelse för Svge att ej befästa gränsen blott till fördel för oss. Lättare för Norge
att medgifva, om Norge uppmuntras att förlägga befästn. till ryska gränsen.

I [?] traktater med Norge ej möjliga förr än efter erkännandet. Erkännandet bör följa,
sedan gränsfästn. verkligen slopats /under kontroll/. Mindre lyckligt om Norge blott
förpliktas att inom viss tid rifva dem. Bristande uppfyllelse af sådan förpliktelse kan bli
anledn. till krig efteråt, sedan Norge fått sin suveränitet erkänd /med möjligh. af
anknytn. till främm. makt/. Löfte om traktater göres beroende af gränsfästn. slopning.

Med hänsyn till novembertraktat. något bör göras. Icke direkt vädjan därtill /=
Blomberg/ ty = inbjudn. till främmande intervention. Ömsesidig förpliktelse att ej
afträda land till främmande makt.

Äfven skiljedomstraktat. Helst så generell, att intet undantag för tvister om ära. Då
kan hvarje gräl med Norge af oss hänvisas till process inför skiljedomstol. Men eljes skil-
jedomstolsaftal = eftergift för Norge med hänsyn till gränsfästn.

Äfven uppgörelse om samtrafik på Narviksbanan = underordnad gränsfästningsfrågan
- form för neutralisering för blivande kontroll = [?]-banan i portugis. Ostafrika – boer-
kriget

Skulle förhandl. stranda el. Norge vägra att så förhandla, då utskottet och riksd. när-
mare formulera öppet svenska fordringarna, dock ej genast ss ultimatum. Afvakta deras
verkan på meningen i Norge under dåvar. förhåll., äfven på utlandet, om ej viss pression
därifr. på Norge. Sedan öfverläggn. om hvad som bör uppställas ss ultimatum, och om
det bör genomdrifvas med vapenmakt. Beror på polit. o. militära läget vid den tiden i
Norge och Svge.
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Framförallt ss sammanfattn.
1/ vi böra komma ur passivitet till polit. aktion
2/ rätta våra syften efter maktmedlen i aktionens utveckling
3/ ej uppställa ultimatum förr än vi noga pröfvat detta läge.

D a n i e l  P e r s s o n : Enas i ungefär sådan form som Kgl. Mt föreslår. Större ära att
enas utan vapenmakt. Emot mobilisering. Vill ej afhända Sge rätten att bygga gräns-
fästn. mot Norge.

P e h r  P e h r s s o n : Fel både på ena och andra sidan. Föreningen med Norge alltid
fr. barndomen förefallit ss dålig förening. Äfven försummelse fr. svensk sida. ”Den hög-
re statskonsten alltid för mig obegriplig”. Särskildt Carl Johans politik 1814.

Norrmännen ha alltid haft anhängare och hjälpare i Svge. Icke tillrådligt att upprätt-
hålla unionen med vapenmakt. Omöjl. att hålla Norge i band /jfr Engl. och Irl./.

Emot folkomröstn. el. storting efter nya val.
Emot att ställa sig passiv till allting /[oläsligt ord] 
mot afslag på K. Mt. prop/.
/Bonde/ Uppsägn. af riksakten och sedan förhandling. ”Karlvulet” förslag = ”Gå till

skogs”. Bakom detta förslag står mobilisering, om man sedan skall förhandla. Ty eljes
alla maktmedel bortkastade.

Underhandl. om villkoren före upplösn. Fordrar ej mobilisering, men ngn kraft. Vi
stå kvar på unionens grund och behöfva ej rusta starkare mer än hvad som framgår af
förhandlingarna. Detta sätt tilltalar svenska folket nog mest. Äfven lägre folkklasserna
mycket emot hvad Norges politici ställt fram.

Villkoren böra ej vara orimliga. Ej ett enda, som icke Norge vill gå in på /ty motsat-
sen vore förödmjukande för Svge/.

1/ Ordnade riksgränsförhåll. Emot Dan. Persson, som anser svenska gränsfästn. nöd-
vändiga. Ömsesidig förplikt. att ej bygga gränsfästn. skulle lindra norska gränsfästn.
slopning för Norge. Alltså ej ngt strängt villkor.

2/ Norge förpliktar sig att icke afträda land till främm. makt.

3/ Lappfrågans ordnande. För oss ss. civiliseradt folk nödvänd. att skydda flyttlapparna
mot undergång.

4/ Ordn. af trafiken på Narviksbanan.

5 Bohusbanans sammanbindn. med norska statsban. /enl. löfte fr. sv. statsrådsbänken/.

Andra villkor af mindre vikt.
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Ofvanstående villkor lika mycket till Norges som till Svges fördel. Dock ingen stor
undfallenhet.

Kgn har i sitt trontal afsagt sig norska kronan. Likaså alla uttalanden till utlandet inne-
bära [satsen ofullbordad].

Eftermidd. tisd. 4 juli

L i n d b l a d : Vill icke acceptera unionsupplösn. utan vidare ss. ett faktum.
Icke fullt för mobilisering, men starkare förberedelser.

Icke för norsk folkomröstning. 
Lättare att böja sig för makternas erkännande än för revolutionärt storting. Att vika /

ss Bonde, De Geer etc./ skulle tolkas som svagh. i Norge och utlandet. Skulle försvaga
våra förhandl. i framtiden.

Vill ha laglig behandl. af frågan i Norge, jämte rimliga villkor.
Genom uppskof dämpas hetsiga stämningen i landet.

H e n r i k s s o n : Emot krig för unionens upprätthållande. Ansluter sig till ett föredrag
af H. Tamm, som enl. hans uppfattn. närmast öfverensstämm. med Bonde /dock ej
med vice ordf. P. Pehrsons uppfattning, att mobilisering däraf skulle följa/.

C a r l  P e r s s o n : Motsägelser emell. kgns yttrande i febr. och i Kgl.proposition och
trontalet.

Icke för mobilisering för småsaker = villkoren, när man ej vill göra det för unionen /
ss viktig för båda rikenas trygghet/. Vill icke ha mobilisering. Emot gränsfästn. rasering.

För De Geers förslag om uppsägning först och underhandl. sedan.
Vill gärna förena sig med andra om billiga villkor.
För svensk prins i Norge emed. därigenom freden tryggad genom kgahusens befryn-

dande/. Vänskapsbetygelse fr. tagas efter orden; annars stannar skammen hos den andra.

P e t t e r s o n  i  P å b o d a : Kan ej se bort ifrån, att svenska folket känner sig kränkt.
Det måste ha inflyt. på vår politik.

Ena vägen = själfuppgifvelsens; att godkänna hvad Norge gjort och så afveckling /
De Geer, Lindhagen/ – Reger. förslag nära nog detsamma. – Bättre att ansluta sig till
Bonde än att först förhandla /enl. reger./ om kontorsmöbler och Grisbåd. Andra vägen
/uteslutet att ”bara marschera”/ = uppställa villkor. Ansluter sig därtill. Villkoren för-
sikt. uppställda, men ej blott ekonom. utan äfv. politiska och syfta åt samma håll som
unionen = Svges trygghet. Denna väg ännu ej klar, ty olika meningar om villkoren.
Ansluter sig till de flesta af P. Pehrssons villkor. Dock fråga om samtrafik /och Bohus-
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länska banan/ underordnade de politiska. Villkoren bör ej sättas högt, men man bör
hålla på dem.

S t a a f f : Emot krig, ant. direkt för unionen el. indirekt för vissa villkor.
Rätten till rekvisitionsrätten mycket inskränkt /enl. Andra Kam. enstämmigh. ant. ss

försvar mot anfall el. för upprätthåll. af neutralitet i konflikt/. Tvifvelakt., huruvida
rekvisit. kunna företagas för att häfda ultimat. ang. villkor mot Norge.

Tvifvelakt. huruvida ej Norge skulle drifva anfallande svenska trupper ur sitt land.
Alltså äfventyr.

Emot folkomröstn. i Norge el. nytt storting. – För Svge af största vikt att denna kris
icke utdrages. 

För regers[?]1

Af dessa punkter särsk. lappfrågan och narviksfrågan möjl. uppgöras före erkännand.
Andra åter efteråt.

Ej beredd före utredn. att uttala om neutral zon och gränsfästn. Fara att kompromet-
tera kgn, som själf officiellt sanktionerat gränsfästn.

Mycket tilltalande i De Geers och Bondes förslag. Vill ansluta sig därtill, om reger.
förslag ej bereder möjl. att uppgöra vissa nödiga frågor före upplösn.

Ingen annan upprättelse än att oberoende af erkännande förklara, att Svges folk kän-
ner sig djupt kränkt och bjuder Norges folk att försvara sitt handl.sätt inför domstol af
fem folkens ypperste män. 

Afsloge Norge, för alla klart, att Norge tordes afsätta kgn och bryta unionen, men ej
försvara saken inför sådan domstol.

Frukt af vår höga kultur att endast på detta sätt söka upprättelse. Unna norrmännen
sådan förödmjukelse.

Andra utvägar skulle kunna leda till krigisk konflikt.

K r u s e n s t i e r n a : Vår unionsupplösn. måste föregås af förhandl. om villkor.
Emot Wieselgrenska förslaget /folkomröstn. el. nytt storting/.
Emot Bondes förslag /ingen tillfredsställelse för vårt kränkta rättsmedvet/.
Emot att Norge skulle begära unionens upplösning.
Gränsfästn. borttagande = reel fördel och upprättelse för Svge. 
Likaså lappfrågan. Värmlandsbanans framdragn. /Detta hopp för svensk reger. 1898,
som hade bestämdt löfte af Norge/. Makt bör sättas bakom, dock ej behöfves vapnens
använd.

O r d f . upplyste, på Bondes fråga, att utredning nu föreligger om neutral zon och
möjl. kommer i morgon.

1Enligt Clasons debattreferat gör Staaff här ett uttalande till stöd för regeringens proposition.
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P.M. fr. generalstaben upplästes om norska gränsfästningarna / Heml. och utan intres-
se.1 Frågan om kostnader för mobilisering så delikat, att reger. rädd att svara därom.

Meddel. 19 juni af Statsm. Statsråd. Vogt och Wedel-Jarlsberg inställt sig hos statsmi-
nist. och antydt att, om Svge ville inlåta sig i förhandl., fr. norsk sida största tillmötesgå-
ende förenl. med Norges sjelfständigh. – Men inga andra underhandlingar fr. norsk sida
med svenska reger.

Onsd. 5 juli 

Principdebattens fortsättning

S u p p l e a n t e r

B e r g e n d a h l . Ordförand. varmhjärtade uttalande – men ej känslan bör bestämma.
Vice ordför. P. Pehrssons anförande instämmer Berg. hufvudsakl. i. Ingripande med va-
penmakt äfventyrligt. Vårt militära läge försvåras efter krig, äfven segerrikt. Svges ära
och rätt kränkta af Norge. Reell upprättelse kan tyvärr ej nu vinnas.
Omöjl. utan vapenmakt förmå Norge till afbön.
Blott platon. protest leder till ny förödmjukelse.
Att underhandla med lagbrytare visserl. mot känslan.
Liksom P. Pehrsson vill genomdrifva villkor före unionsupplösn.
Andra alternativet = uppsägelse och sedan förhandl., kommer i landet att betraktas ss
ren kapitulation.
Unionsfrågan före villkorens genomdrifvande hålles sväfvande ss påtryckningsmedel.
Riksd. skall svara, efter ny ljungande protest, att underhandl. upptages, när norska stor-
tinget därom gör framställning, och att K.Mt bemyndigas att utnämna dem som skola
sköta dessa. 

Föremål:
Diplomat. afläggn.
Gränsregl. Grisbå.
Trafiken på Mellanriksban.
Lappfrågan.
Neutral zon.
Norge åtager sig de förpliktelser som enl. Nov.trakt. åligga de Fören. Rikena.

Ingen skiljedomstrakt. för framtiden. Klandra reger. ss svagh. att föreslå ngt dylikt.

1Orden ”P.M. ... intresse.” skrivet i kanten, vinkelrätt mot övriga texten.
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Ej heller fästning byggas vid Narvik.
Sedan riksd. och stortinget däröfver besluta. – Sedan riksd. upplöses
Icke nu ultimatum satt.
Om kompromiss. ej komma öfverens, då uppställer Svge sina villkor ss ultimatum att
genomdrifva med de medel, som riksd. då har att anvisa.
Underhandl. först efter nya val till stortinget.

B i e s e r t : Riksd. bör följa K.M:s prop. /Carl Perss. uttalat verkl. stämn ute i bygder-
na, att vi helst vilja slå till, men det kostar för mycket/.

Hufvudvillkor
1/ Tänkte på skiljedomstol /men för alla tvister/ ty annars skulle Norge alltid slingra sig
undan. 
2/ Gränsfästningarna böra raseras /enl. en allmänt rådande mening bl. gränsborna, som
vilja slippa åse ett sådant riksspektakel som i flera år och dagliga utforskningsvisiter/.
3/ Transitotrafiken bör tryggas, ej blott Narvikbanan /äfven för Norge af stor betydelse
för fiskeexport till Ryssl./; äfven för västra Värml.borna, med papper etc. om vintern,
öfver Kristiania.
Flyttlappsfrågan bör ordnas /för känslans skull/

H e d l u n d : Klander, att gen.staben och flottans stab ej förut framställt sina åsikter om
Svges förändrade krigsläge genom unionsupplösning. – Då skulle talet därom ha däm-
pats, ”och vi möjligen inte ha stått där vi nu stå”.

Neutrala zonen kanske ej bör inskränkas till Värml. utan till hela landgränsen. Då
hindrade att anlägga svenska fästningar vid Narvik och Trondhjem. Generalstaben lade
vikt på Narviks befästn, äfvn med svenskt biträde. Äro vi då ej på väg till försvarsför-
bund? 

Norrmännen ha förut varskott oss om hvad som skulle komma: vid afvisn. af kron-
prinsens anbud, och sedan vid Kgns sanktionsvägran. Därigenom har kränkningen ngt
minskats. Norrmänn. ha icke afsiktl. sökt såra Svge.

Om de begärt unionens upplösn., skulle europ. intervention möjl. kommit till båda
rikena att bevara unionen, och Svge möjl. nödgats finna sig i personalunion /som hvar-
ken vi el. norrmännen vilja ha/.

Om vi uppställa villkor för unionsupplösn. ha vi en mer bestämmande ställning.

L i n d m a n : K.Mt och riksd. böra själfva vända sig till militära mynd. ang. utredng af
Svges krigsläge, ej tvärtom /mot Hedlund/.

/Emot Staaff/. Ej ens stormakt kan blockera hela norska kusten, men Svge kan
blockera /med sin nuvar. flotta/ både Kristianiaf. och Trondhjemf. = ändpunkterna af
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bana. Med inköp af lättare fartyg kunna vi blockera Bergen och Stavanger. Har idag
talat med amiral Sidner, som bekräftar denna min mening. – Svenska flottan skulle
besegra norska /jämnställda i fråga om torpedbåtar/. Enl. gen.stabschefen svenska hären
dubbelt så stark som den norska. Äfven med moral. fördelen för Norge att försvara eget
land dock utgången icke tvifvelaktig /enl. Rappe/.

Ordnande af sjöfartsförhåll. är trumf för Svge. Vid underhandl. ej svenskt villkor.

Ö d m a n : I Bohuslän vilja alla hålla på unionen. Efter upplösn. inga villkor el aftal; se-
dan gäller blott makt.

För unionens upprätthåll. ej nödvänd. behöfves vapenmakt. Ty i Norge en stark
beklämning. Därför svensk ansvarshålln. i Norge ekonomisk kris /hörde igår klagomål
om dylikt fr. Norge/.

Tvångsunioner mycket bra, t. ex. Engl.–Skottl. /= Svge-Norge; mycket mera än
Engl.-Irland/. – Förenta stat. – Tyskl. – Bohuslän /Svge/ som är eröfrade norskar /nu
svenskare än andra/. Hvarför skola då norrmän. /”vårt eget lands blod”/ vara så onda
på Svge, som handterar sina eröfr. provinser så väl?

En vilja på skand. halfön /liksom på ett fartyg/.
Alla skeppare erkänna unionens välsignelse /äfven i Norge/.
Vi ha god plattform att stå på = kronprins. diktamen, för att säga allvarsord om uni-

onens helgd.
Efter unionsupplösn. är vår tillvaro tillspillogifven /ty kunna vi stå oss emot Ryssl.

när vi ej morska oss mot Norge?/ –

Hugo Tamm om föredragningsordningen.
1/ erinra Norge om unionen med lika rätt.
2/ sedan tala vi om hvad vi skola göra, om de säga nej.

R e t t i g : Klander mot eftergifvenhetssystemet. – Vi gjorde intet i vintras för att hind-
ra norska planerna /krigslån m.m./

Vill /liksom Brodin, Wieselgren, Afzel., m. fl./ att norska folket skall få yttra sig om
unionsupplösn. Likaså nya val i Svge. Hvarför skall det brådskas med saken?

Liksom Ödman /ekonom. krafven göra sig kännbara i Norge/. Den som vinner tid,
vinner allt.

Vår diplomati bör hindra makternas erkännande. Tror ej att makt. skola emot vår
vilja erkänna Norge. Enl. fransk diplomat i maj har Rettig fått denna öfvertygelse.

Vill vinna tid. Förklarar norska stortinget ha gjort förhastadt steg. Vill ha norska fol-
kets uttalande.

Svge måste sätta sig i respekt.
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Skall unionen upplösas, garantier mot alltför stor fara fr. väster. – Villkor med makt
bakom oss; 1/ gränsfästn slopande; 2/ flyttlappar; 3/ (Nov.traktatens innebörd) att
Norge ej afhänder sig ngt till främmande makt.

Hvad skall göras, skall göras med kraft, och vi skola sätta oss i respekt.

O r d f ö r . meddelade reger. cirkulärnot till makterna /23 juni/. Uttryckl. kgn är emot
att med tvångsmedel upprätthålla unionen. Noten uppläses för utrikesmin. och öfver-
lämnas i afskrift, om denne så önskar.

B l o m b e r g  ville egentl. ha upplysningar om föregående instruktioner till våra sän-
debud äfven före 7 juni.

Förberedande öfverläggningen = principdebatten afslutad.

Sedan i nästa sammanträde ingå i öfverläggn. om provisoriska beslut. Sammankomst i
morgon Tamm, Staaff, P. Pehrsson, Billing, Afzelius, Bonde, Blomberg om föredrags-
ordn.

Torsd. 6 juli

Provisoriska beslut /diskussion/.

Tvist om föredragnordningen. 
Ordf. att frågorna först alla diskuteras och yrkandena formulera[s], men först sedan pro-
vis. beslut fattas.

P e t t e r s s o n  P å b o d a
Å k e r h i e l m
P .  P e h r s s o n .

S t a a f f  att besluten genast fattas
B o n d e

A f z e l i u s  att frågan om unionens upprätthåll. /med vapenmakt/ i alla händ. kom-
mer först.

H a n s  A n d e r s s o n

Beslöts, att först upptaga frågan om unionens upprätthåll. med vapenmakt.

S t a a f f  meddelade, att han af krigsminist. erfarit, att enl. hans åsikt mobiliserings-
kostn. ej vore hemliga, att han snart skulle göra dem i ordn. och föredraga dem i stats-
råd., hvarefter de skulle meddelas utskottet.
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O r d f ö r . hade ej ansett tillständigt att direkt vända sig till krigsstyrelsen. Utan vände
sig ss represent. för utsk. till statsminist., som ej genast kunde svara på saken förrän han
därom närmare rådgjort med kolleger.

1) Bör unionen af Svge vidmakthållas?

Z e t t e r s t r a n d  anser ej, att unionen kan el. bör /med vapenmakt/ upprätthållas.
Nej

P. P e h r s s o n  af samma åsikt. Nej

Å k e r h i e l m  för emed. väl värdt offer i båda rikenas intresse. Äfven möjligt.
Tvångsunion för Svge alltid bättre än ett fr. Svge skildt Norge utan vår kontroll öfver
dess utrikespolitik. – Naturl.vis skulle i tvångsunionen garantier för framtiden införas /
således äfven emot sådant tillvägagångssätt som Norge nu haft/.

Uppoffr. för nuvar. generationen, men vi måste tänka längre fram i tiden. Utländska
makter skulle icke sätta sig emot, utan snarare vänta, att unionen skulle upprätthållas
med vapenmakt – Har själf nyss kommit utifrån, där alla förvånade sig öfver vårt bete-
ende /Norge ss handlingskraftig; Svge ss. dådlös/. – Tillbakavisar uttalanden att tala och
handla af känslostämningar /blott realpolitik/ icke lättsinne, utan bestämd öfvertygelse;
icke äfventyrspolitik, ty annars kunna äfventyren bli mycket större.

Yrkande: att riksd. måtte för sin del besluta att uppfordran ställes till Norge att från-
träda 7-junibeslutet, och att, om denna uppfordran ej efterkommes, det af Norge
brutna unionsförhåll skall med använd. af maktmedel måste [sic!] återställas i en form,
som kan finnas betryggande för Skand. halföns framtid. – Ja

S ä v e  af samma åsikt. – Ja

B o n d e  = Zetterstrand, med återupprepande af sina förra skäl. – Nej

B l o m b e r g  emot upprätthåll. med vapenmakt. – På grund af afvägande af fördelar
och olägenheter å ömse sidor. – Nej.

H j ä r n e  emot. – Nej.

P a l m s t i e r n a  = Åkerhielm till en viss grad, men emot upprätthållande med va-
penmakt. Vi kunna ej taga Norge. Därför Nej.

K r u s e n s t i e r n a  – Nej.

Å k e r h i e l m  emot Krus. och tackade för motståndarnes lugn vid diskussion af hans
förslag /icke ”kriminaldåre”/. Utom Bonde /som talade om ”högförrädisk politik”/.
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P. P e h r s s o n  menar dock ej en eftergifternas politik. – Vill undvika krig, men att
det beslut som utsk. kommer att fattas [sic!] /och biträdas af riksd./ skall innebära ngn
upprättelse för Svges smälek, men villkoren måttliga och till Norges fördel liksom Sv-
ges.

S t a a f f  kan ej betrakta ett annat land blott ss. medel för Svges trygghet. Står absolut
och oåterkalleligen på fredens ståndpunkt = Nej.

Provisor. beslut /utan votering/.
Nej – unionen icke med maktmedel upprätthållas.

Om frågans uppskof /enl. Wieselgrens, Brodins, Trana, Rääf m. fl./
2/ Wieselgrens motion /jämte öfriga ovanst. motioner/.

F r e d r .  P e t t e r s s o n  emot folkomröst.; men grundtanken.

B i l l i n g om föredragningen.
L i n d b l a d om föredragningen.
B o n d e om föredragningen.

B i l l i n g  afstår fr. plebiscitfrågan. – Nytt storting ss kraf el. villkor icke för att få uni-
onen återställd, utan ss. en viss satisfaktion för Sge. – Det vore önskligt /men ej mera/
om så skedde. – Att uppställa det ss kraf finnes ej tillräckl. motiv i Sges intresse el. för
dess satisfaktion. Stortinget är laglig represent. som fattat olagligt beslut. Svges kraf skul-
le vara liktyd. med att fordra olaglig representation, som antagl. upprepar samma olagl.
beslut. Tillhör ej Svge att visa Norge vägen till lagliga förhåll. el. skaffa sig rättsgiltiga
organ. Svge skall icke erbjuda förhandl. utan att Norge önskar.

A f z e l i u s  Uppskof bara för uppskof och för att få lagl. form är opraktiskt – kan ej
vara fordran att genomdrifva med maktmedel.

Vi skola ej kontrollera, att Norge iakttager sina lagl. former. Svge har rätt att skapa en
annan form /om Norge är öfverens/ för unionens upplösn.

Plebiscit opraktiskt. Storting väljes för denna fråga enkom. Man skall ej sätta makt-
medel i gång för detta ändamål.

Vi skapa ej ngn rättsform för Norges erkännande.

L i n d b l a d  ansluter sig till Afzel. mot Billing ss ideell. Tror, att norska stortinget ne-
kar. Billing vill ha villkoret i motiveringen; Afzelius i klämmen.

Vill ha uppskof till nästa riksdag. Riksd. förklara sig ej vilja inlåta sig på frågan, förrän
Norge genom nytt storting gör framställn. = immateriell upprättelse.
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T a m m  Norrmännen skulle afslå förslag om nytt storting. Emot norskt nej komma
maktmedlen. Orättvis har man varit mot vår diplomati. De mäkta ej mycket emot stor-
maktsintressen. Svge kan ej göra anspråk på att fördröja erkänn. Deras intressepolitik /
icke uppmuntrande, men sann/. Svge kan lätt isoleras; sympatierna öfverflyttas på mar-
tyren Norge.

P a l m s t i e r n a  Norge svarar nej. Hvad då? Vi ha fått en förödmjukelse.
De svara ingenting – Om nya stortinget också uttalar sig mot unionen el. anhåller

om unionens upplösn., egentl. viktigare än om det är ett el. två storting, som göra lag-
brott.

Vill fordra, att norska stortinget begär upplösning och lofva vi då på förhand på de
och de villkoren.

Tror ej på reaktion i Norge /enl. förg. norska högerns förespeglingar/.

Eftermidd. Torsd 6 juli

B o n d e
B l o m b e r g
A f z e l i u s
F r e d .  P e t t e r s s o n
H j ä r n e
H a n s  A n d e r s s o n
B i l l i n g  
L i n d b l a d  
S t a a f f
H j ä r n e  
P å b o d a
Z e t t e r s t r a n d
Å k e r h i e l m

Fred. 7 juli 

KM:ts propos., De Geers motion, Lindhagens motion

B i l l i n g  Motståndare till De Geers motion

Enl. K.Mts P.M.
I) Villkor 
721



X. Första urtima riksdagen 1905
II) Förhandlingsämnen – om dessa bör i Utsk. betänk. talas
III) Afvecklingsfrågor – Norges intresse öfvervägande = lappri / bör ej talas, utan stop-
pas i sumpen = bör komma i fråga ss omnämn.

I) Villkor = ersättning åt Svge för fredstrygghet förlorad genom unionens upplösning.
1/ Neutrala zon = gränsfästn.
2/ Novembertrakt. och hvad därmed kan sammanhänga.
3/ Lappfrågan.

II) Förhandl.ämnen = böra nämnas.
Transitofarten mell. Svge och Norge.

III) Afveckl.frågor = för Norges intresse /intet bör fr. Svge proponeras/.
Sjöfartsförhåll.
Bidrag till konsulskassan etc.

Särskildt uttalande ang. skiljedomsfrågan /bör icke nu förhandlas därom med Norge,
hvarken absolut el. villkorlig/.

B o n d e  alltsammans lapprisaker. Därför värdigare att förklara riksakten förverkad.
Stortingets skrifvelse af 19 juni.

P a l m s t i e r n a  emot De Geer och Lindhagen.
Emot KM:ts prop. /alltför öppen fullmakt/.
Icke klar ang. neutrala zonen.
Nu ej fråga om aftal mell. två suveräna stater.
Ej upprättelse att vi taga af å ömse sidor.
Sv. folket vill ha känsla af upprättelse /ngnting lömskt/, alltså = fordran af ett par af när-
mast liggande gränsfästningar under svensk kontroll /vi tycka det ohöfligt/, det minsta
möjliga, men utan neutral zon.
Novemb.trakt.
Lappfrågan.
Bl. förhandlingsämnen /i ngn form en begäran om skilsmässan/.

A f z e l i u s  ang. föredragn.ordn.
Kan ss enskild person vara med om De Geer och Lindhagen.
Reella vägen.
Ingenting förödmjukande för Norge. Man kan ej uppställa villkor så fixa och färdiga
genast.
Villkor med maktmedel bakom sig.
Gränsfästn. beror på hur zonen drages.
Militärtekn. frågan må beredas genom muntl. förhandl. med sakkunnige.
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Novemb.trakt. transponerad på närvarande förhåll.
Kunna ej ställa villkor till Frank. – England.
Icke verkl. öfverflyttn. = försvarsförbund.
Ömsesid. förplikta sig att med västmakt. ingå traktat af samma innehåll.
Lappfrågan.

H j ä r n e
P .  P e h r s s o n
O r d f ö r . ang. föredragn.ordning
B o n d e
A f z e l i u s
Z e t t e r s t r a n d  ansluter sig till KMts proposition

S t a a f f
B o n d e
B l o m b e r g
C a r l  P e r s s o n
A f z e l i u s  – mot De Geers förslag
B i l l i n g
S t a a f f  mot mitt förslag. Föredrager KMs prop. framför De Geers motion
H j ä r n e
H a n s  A n d e r s s o n

Å k e r h i e l m  Att gå samma väg som KMt prop. och skall framdeles uttala sig om
villkoren. Mitt förslag bör komma senare ss rörande metoden för förhandlingarna.

P. P e h r s s o n  i samma riktning.

H. H j ä r n e  återtog yrkandet vid detta tillfälle.

Eftermidd. fred. 7 juli

K.Mts P.M. om villkoren
1/ afveckl. af diplom. kons. gemenskapen – afvecklingsfråga.
2/ skiljedomstraktat =

L i n d b l a d  vill låta Norge komma med förslag därom – Borde omfatta alla tvister.

D a n i e l  P e r s s o n  vill behandla hela P.M.

Z e t t e r s t r a n d  frågan borde behandlas sedan Norge fått ordnade förhåll
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B l o m b e r g  = Zetterstrand

B o n d e  = Zetterstrand

H j ä r n e  – bl. förhandl. ämnena.

B i l l i n g  – kan ej gärna förbigås, då saken betonas i KMt prop.

S t a a f f  anslöt sig till mig. – Emot generell skiljedomstraktat – Hammarskiölds be-
gränsning – synes önskvärd; betänkligheter mot generell trakt; bör framföras ss ämne för
förhandlingar.

W a c h t m e i s t e r  Bör yttras så litet som möjl. i betänk. – Bör helst komma fram ss
yrkande fr. norsk sida.

3/ Grisbådarna = afveckl. fråga
Å k e r h i e l m  bör behandlas i samband med gränserna.

F r e d .  P e t t e r s s o n  tviflar om nödvändligheten att nu upptaga denna fråga. Pro-
cess skulle ge dem åt Svge /nu fiskas hummer af svenskarna/.

W a c h t m e i s t e r  = ss. förhandl.ämne.

K r u s e n s t i e r n a ; bör icke upptagas, ty vi ha fördel däraf; vill Norge ha ändring,
må Norge begära.

P. P e h r s s o n  = Krusenstierna.

Å k e r h i e l m  anser lämpl. att skaffa denna redan aktuella tvistefråga ur lifvet.

F r e d .  P e t t e r s s o n  gaf upplysn. om fisket. Den djupa rännan går norr om farled. 

C a r l  P e r s s o n  = Åkerhielm.

O r d f ö r . uppläste en KMts P.M.

Ö d m a n  vill ha frågan nu afgjord i samband med sjögränsens reglering. – Fyrskeppet
och fisket bör höra till samma rike /i norskt förslag fisket vid Grisb. till Norge, men fyr-
skeppet, med dess underhåll, till Svge/.

B i l l i n g  anser, att denna fråga ej bör tagas upp nu, emed. dels norsk fördel, dels
lappri, dels ogynnsamt ögonblick /emed. norrmännen så ömtåliga/. Gammal grälfråga.

A f z e l i u s  = Åkerhielm och Carl Persson.
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B e r g e n d a h l  känner frågan /har själf varit vid Grisbåd. i fjor och talat med fiskare,
som ansågo saken obestridl./. Anser viktigt för fisk. skull, att frågan just nu ordnas.
Norge torde ge efter, då man har denna förhandl. ss påtryck. medel.

P a l m s t i e r n a  vill icke upptaga frågan till förhand.

S t a a f f  = Palmstierna.

Å k e r h i e l m  bestred att frågan till fördel för Svge. Norsk ”aeresfölelse” i denna frå-
ga – blott för skiljedomstol ss prejudikat för Norge ss särskild suverän stat.

B i l l i n g  anser norska aeresföl. engagerad i alla möjl tvister med Svge. Nu får frågan
politisk färg i den allmänna uppgörelsen, då Sges fördel kan förspillas.

4 Flyttlapparna /sammanfaller med yrkande i Kronlunds motion/.

B l o m b e r g  vill ha uppställdt ss allvarl. villkor = giltigh. af 1751 års codicill, om nu-
var. mellanrikslagstiftn. upphör att gälla. Norge bestrider, därför att Svge sedan 1751
förlorat området bortom Muonio elf; hvarigenom norska lappars rättigheter där gått
förlorade och blifvit inskränkta af rysk lagstiftn. o. förmedl.

H a n s  A n d e r s s o n  = Blomberg

C a r l  P e r s s o n  vill icke sätta denna fråga bl. villkoren, bakom hvka skall sättas
makt.

A f z e l i u s  anser frågan mycket viktig – 1907 mellanriksuppgörelsen slut; därför tvist
står för dörren; lifsintresse för lapparne, i Norge förändrad försvårad genom tvist mell.
två länder. Enl. norsk uppfattn. reciprokt förhåll. /mell. Norge och Svge, så länge det
hade Finland/. – Nödvänd. att frågan utreds genom särskild sakunnig /inom riksd.;
möjl. lappfogden Burman/.

S t a a f f  = Afzelius

P. P e h r s s o n  anser oss skyldiga att göra hvad vi kunna för lapparna.

L i n d b l a d  yrkar på rent villkor.1

H e n r i c s s o n  anser lifsvilkor för svenska undersåtar /dock ss förhandl.ämne/.

B o n d e  = Pehr Pehrsson.

P a l m s t i e r n a  – reger. har uppfatt. frågan – Svges första plikt att skydda undersåt.

1I Clason står det Lindman, hos Wåhlin Lindblad.
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W a c h t m e i s t e r , Z e t t e r s t r a n d , Å k e r h i e l m  = Palmstierna.

L i n d m a n , P å b o d a , H j ä r n e  [oläsbara ord]

5 Samtrafiken å mellanriksbananorna / att ej beläggas med öfverdrifna afgifter /Kron-
lund/.

B i l l i n g  = förhandl.ämne

P e h r  P e h r s s o n  = villkor.

L i n d b l a d  = Pehr Pehrsson – Fredstrygghet.

B i e s e r t  = vice ordför Pehr Pehrsson – äfv. frågan om källor till svenska floder /t.ex.
Klarelfen/ på norsk sida.

H j ä r n e  = villkor

P a l m s t i e r n a  = villkor

Å k e r h i e l m  = villkor. Men hvad är samtrafik? För hur lång tid aftal?

L i n d m a n . Separatfrågan om Narviksfrågan. – Utredning bör kräfvas

A f z e l i u s  –
H j ä r n e  – 
S t a a f f  –

Lörd. 8 juli

KMts P.M. om villkoren.

O r d f . meddelade gifna upplysn. fr. Virgin.
Mobilis. o underhåll 1/2 mån. – 57 mill. sommaren och 59 mill. Vintern /för hela
hären/
Underhållskostn. per dag – 200.000 – 1/2 mill. under uppmarsch.
Flottans mob. – 2 mill. 
pr. dag = 150 á 200 tus.
Reger., krigsmin och statsmin. har ej velat ge detaljeradt besked ang. fördeln. af mobil.
kostn. utom de rester som behöfva fyllas /3 á 5 mill./, annat fordras för inköp af hästar
och fordon, till en del ammunition /ganska mycket/. Rustat visserl. efter uppgjord
plan, men vid mobilis. måste man göra sig beredd på ersättn. /därtill fordras ganska lång
tid/, och delvis måste beställas utomlands, /hvarför ej medlen ögonblickl. behöfdes/.
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Vidare för magasinering af proviant. Vidare måste truppförband ha särskilda krigskassor
/för proviant och fourage/.

P a l m s t i e r n a  meddelade gissningar ang. fördeln. af mobil.kostnaderna. Kostna-
derna skulle bli 15 á 20 mill., enär omkr. 37 mill. af kostnaderna skulle bilda behållning
för framtiden.

O r d f . meddelade att både statsmin. och krigsm. framhöllo nödvändigh. att dessa mo-
bil. uppgifter ej komme utanför utskottet.

Statsmin lofvade att framlägga inför reger. utskottets önskan, ang. ytterligare upplys-
ningar om neutrala zonen etc.

KMts P.M.
6/ Sjöfartsförhåll. mell. Svge och Norge /torde ej enl. reg. behöfva ingå i nuvar. upp-
görelsen/.

H a m m a r s t r ö m  /suppl./ ss särskild sakkunnig gaf utredning om frågan. – Kustfart
och sjöfart på inre vatten enl. folkrätt ej inbegripna i trakt. för ”mest gynnad nation” /
äfv. denna mest gynnsam för Norge/. – Ej nödvänd. nu ordna dessa förhåll

Z e t t e r s t r a n d  fråg. om norska fartyg ha företräde framför tyska i kustfart.

H a m m a r s t r ö m  I kustfart Norge har samma fördelar som flesta europ. fartyg /
utom Finl., Ryssl./. – Viktigt att vid handels- och sjöfartstrakt. se till, att Svge får er-
sättn. för norska fördelar vid utskeppning fr. Svge.

Z e t t e r s t r a n d

H a n s  A n d e r s s o n  anser denna punkt olämplig att upptagas i nu förest. uppgö-
relse /ss förmånl. för Norge/.

H a m m a r s t r ö m  tror det lättare ingå fördelakt. handelstrakt. med Tyskl. än med
Norge.

B e r g e n d a h l  erinr. om 1868 års förordn. om norska undersåtars rätt att idka han-
del i Svge.

B l o m b e r g  Svenskarne åtnjuta i detta afs. ingen företrädesrätt i Norge.

B i l l i n g  vill ej ha flera frågor upptagna /ang. norsk patronatsrätt i Svge/.

7) Konventioner af internationell art. – Huruvida konvent. gälla mell. Svge o Norge
inbördes?
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Internationella traktater. Ej föremål för behandl. nu. Behålla sin giltighet i fråga om
Svge /dock ej Nov. trakt./.

B l o m b e r g  anser att Novemb. trakt. ej bör blandas ihop med dessa frågor, som för
öfvr. bäst lösas efter uppgörelsen med Norge.

H j ä r n e
B l o m b e r g

Afzelius mot både Blomberg och mig.

F r i h .  Å k e r h i e l m  undrar att reg. ej uttalat sin mening Nov. trakt.

P e h r  P e h r s o n
H j ä r n e

B i l l i n g : ”diskussionen har gått öfver min horisont” /kanske hela frågan/. Vi måste
iakttaga allra största försiktighet i utskottets uttalande om denna punkt. Novemb.trakt
bör ej omnämnas i Utsk. uttalande. – ”I diplomat. förhandlingar ingenting farligare än
att i förvägen uttala ngnting bestämdt.”

B o n d e  åberopade turk. sultanen; slöt sig till Billing.

A f z e l i u s  anser hela denna fråga vara afvecklingsfråga. Polit innebörden af no-
vemb.trakt. på ngt sätt bör bevaras, men huru? vet han ej.

F r e d r .  P e t t e r s s o n  mot mitt förslag

S t a a f f  vill vara försiktig ang. mitt förslag.

D a n i e l  P e r s s o n

Å k e r h i e l m  vill framställn. till reger. om Nov.trakt. och undersökn. af Svges för-
pliktelser efter unionsupplösn. på grund af traktater med främm. makter.

H a n s  A n d e r s s o n

A l f r .  P e t t e r s s o n  för mitt förslag.

H j ä r n e
S ä v e

B o n d e
1) Hvilka förpliktelser åligga Svge i anledn. af Nov. trakt. efter unionsupplösn.?
2) Hvilka förpliktelser åligga Svge i dylikt fall på grund af andra traktater?
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P.M. ang. lagstiftningsfrågor

A f z e l i u s  /fattigvård/ dessa frågor = afvecklingsfrågor. Böra således ej beröras vid
denna uppgörelse.

B l o m b e r g  instämmer.

8/ Neutral zon uppskjutes till längre fram på dagen. 

Ang. Kronlunds fordran om Norges betaln. af utgifterna.

B o n d e  vill lämna utan afseende.

H a n s  A n d e r s s o n  höll på saken.

B i l l i n g  –

P a l m s t i e r n a  = Hans And.

W a c h t m e i s t e r  instämmer

H j ä r n e  instämmer

Andra förslag.

P a l m s t i e r n a  vill ha betänketid utsatt, då man vill ha svar fr. norsk sida.

O r d f ö r . hemställde, huruvida ej ngt tidigt att nu upptaga den frågan.

P a l m s t i e r n a  ville blott ha sitt yrkande framställdt.

S t a a f f  anser att den frågan beror på om man vill ställa maktmedel bakom.

Ö d m a n  vill ha ss villkor sammanbind. på Bohusbanan.

P. P e h r s s o n  instämmer med Ödman /ss villkor/.

H a n s  A n d e r s s o n  emot /nu blott ss förhandl.ämne/.

D a n .  P e r s s o n  om föredragn.

P a l m s t i e r n a  vill ej ha frågan med eftersom icke politisk.

F r e d r .  P e t t e r s s o n  = Palmstierna

P. P e h r s o n  har väntat sig alla dessa invändn., men envis
729



X. Första urtima riksdagen 1905
Z e t t e r s t r a n d  blott ss afvecklingsfråga. Emot att uppställa ss villkor. Norrmännen
kunna göra dem till skiljedom.

T r a p p  erinrar om uttalande i Trondhjems Avis 21 juni: och om skiljedom, gräns-
fästn., garantier för Narvik, före Sveriges officiella erkännande – Aftenposten och Ver-
dens Gang, Intelligenssedler uttala sig det bero på hurudana villkor uppställas.

P. P e h r s o n  emot Zetterstrand. Synpunkter i Norge, stämningar el. uttalanden, böra
ej nu vara bestämmande för oss.

T a m m  emot Ödman. – Hvad menas med villkor? Skola ovillkorl. upprätthållas?

Z e t t e r s t r a n d  trodde sig stå på samma ståndpunkt som P. Pehrson.

W a c h t m e i s t e r  ang. förlängn. af Bohusbanan; vill ej att Utsk. skall tala om den
saken, ehuru den väl kan bli föremål för förhandl.

B i l l i n g  tror vi komma ej till reda, förrän bestämda förslag föreligga. – Utan vote-
ring vill ha provis. beslut, och sedan skrifver hvar och en sina förslag.

O r d f ö r . ang. föredragn.ordn. 

A f z e l i u s  ang. föredragn.ordn. frågar när vi kunna inför kamrarne bryta sekretessen.

O r d f ö r . anser att efter provisor. besluten kan Utsk. besluta om hvad som bör med-
delas.

S t a a f f  vill ha litet tidigare meddelanden.

Eftermidd. lörd. 8 juli

Militära föredrag ang. gränsfästningarna.

G e n e r a l  B e r g m a n
G e n e r a l  R a p p e
B o n d e
R a p p e
H j ä r n e
H e d l u n d
R a p p e

Å k e r h i e l m  om norska fästningar i Throndhjemstrakten ss fara för Svge. Är ej
krigshot att anlägga fästn. så nära gränsen, att man kan skjuta in på andra sidan?
730



X. Första urtima riksdagen 1905
R a p p e  – Intet hot genom fästn. i Throndhjemstrakten

S t a a f f  frågor?

R a p p e  Norrmänn. kunna tränga ned fr. Kongsvinger till Klarelfven. Därför måste
fästn. byggas ss hinder; annars mobilisering.

B e r g m a n  Befästn. vid Kongsvinger kosta en mill. kr.

S t a a f f  –

R a p p e  Svårt säga hur stor svensk fästn. i Värml. Möjl. kan man nöja sig med mot-
svar. Kongsvinger.

P å b o d a  Hvilka andra militära åtgärder /utom ”neutral zon”/ kunna sättas i fråga till
västra gränsens försvar?

R a p p e  Knappast möjl. att samtid. försvara oss mot både Ryssl. och Norge. Fr. mili-
tär synpunkt nu gynnsammaste till fället att offensivt slå ned Norge. Möjl. att trakt. om
skiljedomstol och ständig neutralitet vore ett hjälpmedel. Dock frågetecken.

L i n d m a n  frågor?

R a p p e  och B e r g m a n  ansågo att militär. icke nödvänd. att slopa Örje och Ur-
skog.

L i n d m a n  ang. kostn. för Narviks befästn. fr. sjösidan /enl. samtal med norsk
gen.stabschef./

R a p p e  visste intet därom.

B e r g m a n  Narviks hamns befästn. skulle kosta minst 100 milj.

K l i n g s p o r  framhöll Rappes tveksamh. förut ang. möjligheten att kufva Norge.
Skulle ej vara större tryggh. att ha Glommenlinjen till gräns?

R a p p e  Likaså godt att taga Kristiania med, som ligger så nära.

L i n d b l a d  –

R a p p e  Nordvest om Arvika lämplig fästningsterräng.

B e r g m a n  Fästningar mot Norge skulle kosta otroliga summor emed. nästan alla vä-
gar intill Svge måste ”tillpluggas”. Ändå nådde ej fullt ändamålet, ty hvarje fästn. kan ta-
gas, minst inom 6 mån.

O r d f . meddelade en nyl. anländ skrifvelse, P.M., från statsministern ang. neutral zon
/i statsråd. enl. öfverläggn. i går/. Med hänsyn till gen. stabens utlåt., anser statsråd. att
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neutral zon väl vore militär. förmånl., men enl. reg:s åsyn [sic!] ej så viktig, att den bor-
de uppställas ss oeftergifl. villkor.

O r d f ö r . uttalade vissa reflexioner, som utmynnade däri, att denna P.M. ej kan tiller-
kännas någon större betydelse.

L i n d b l a d  Underl. att reger. handladt i denna sak utan tillstyrkande af militära myn-
digheter.

Månd. 10 juli

8 Neutral zon och gränsfästningarna.

B i l l i n g  Har fått det intrycket af militära föredragn., att gränsfästn. aflägsnande är be-
stämd militär fördel för Svge, men icke afgörande för Svges krigsläge.

Reger. meddelande förvånande /”oeftergifl. villkor”, för unionsfrågan? för Svges
krigsläge?/ Reger. ej vuxen situationen. Billing kan så yttra sig, då han ej kan komma i
fråga ss ”regeringsmänniska”. Alltid i det längsta för reger på grund af fjärde budet.
Hans ställn. till frågan ej beroende af gränsfästn. militära betydelse utan af den moraliska
betydelsen /därför att de måste uppställas ss villkor/.Man måste taga hänsyn till folk-
stämningen, som skulle lugnas mest genom detta villkor. Folkstämn. behöfver ngnting
realt /i st. f. formella villkor/.

Uppställa vi ej detta villkor i en el. annan form, då ha vi ej ngt villkor att uppställa.
Bara om lappfrågan duger ej. Ekonomiska villkor duga ej. Alltså, skola vi uppställa vill-
kor eller bara släppa efter? Detta villkor så synnerl. lämpl. just för förhandlingar. Det
kräfver ingen stor förlust för Norge. Kan bifallas utan skada för Norges verkl. intressen.
Andra villkor ha i norska tidningar afvisats ss. ohemula, men ej detta.

Vill ha formuler. ss. neutral zon, emed. ömsesid. förbindelse. Gränsfästn. kunna eljes
återuppföras. – Denna formulering lämnar utrymme för förhandling ang. dess omfång.

B o n d e  Hvarken milit. auktorit[eter]. el. reger. har gjordt klart för sig hvad som me-
nas med neutral zon. Har fått intrycket, att om neutral zon kan ej vara tal, utan endast
om villkor att rasera gränsfästn. Olika meningar ang. omfånget af gränsfästn., som skola
raseras. Att kräfva Fredrikssten, skulle framkalla krig. Rasering af Örje, Urskog bra obe-
tydl. att uppställas ss. villkor; ej tillräckl. tillfredsställ. för Svges ära och hederskänsla. Vill
ej ha ngt dylikt villkor.

D a n .  P e r s s o n  Man bör ej låta leda sig af folkstämningar. – Neutral zon skulle
uppfattas ss. svenskt medgifvande; obehagl. att ej ha rätt att bygga gränsfästn. – Rasering
af gränsfästn. skulle uppfattas ss norsk uppoffring. Man skulle bli missnöjd i landet, om
732



X. Första urtima riksdagen 1905
blott obetydl. gränsfästn. skulle raseras. Vill ha deras omfång bestämdt i utskottet. Deras
bestämm. kommer att inverka på Dan. Perssons votering.

L i n d b l a d  Frågan outredd för närvar. Underligt, att två länder i union kunnat befäs-
ta sig mot hvarandra. Alltså fråga om fientl. el. vänskapl. skilsmässa. Det senare förutsät-
ter norska gränsfästn. rasering.

Instämmer i Billings förslag.

T a m m  Emot Dan. Persson. För Billings förslag, därför att om denna fordran kan för-
handlas utan krigsfara.

Vi kunna bygga gränsfästn. emot Kongsvinger. Det kan användas ss påtryckn.medel
mot Norge /alltså ekonom/.

F r e d .  P e t t e r s s o n  Inför utlandet betona vi genom fordran på neutral zon vår
fredsvänlighet. Dessa fästn. byggdes af krigspartiet, och genom deras bortskaffande öka
missnöjet i Norge. För Billing.

H a n s  A n d e r s s o n  Kongsvinger kan ej begäras /ss gammalt/. Neutral zon kanske
oförmånl. för Svge, emedan vi kunde vilja bygga fästn. därinom. Fredrikssten kan ej be-
gäras /ss gammalt/. Örje, Urskog etc. ha värde ss skyddande norrmännens mobilisering,
alltså ej af så ringa betydelse /anlagda under unionens sista tid/. Vi kunna yrka därpå,
om vi erkänna Norge. Oviss, om rasering el. neutral zon? Det förra bäst för oss utan
neutral zon.

S ä v e  Oviss om fördel för Svge af neutral zon. Vill ha Kongsvingers nya verk raserade
/likaså vid Fredrikssten, som dock kan betraktas ss skydd för Kristiania fr. sjösidan/. –
Bör fordras nya verken vid Kongsvinger, Örje och Urskog. Tillstyrkas af norsk
an[on]ym [?] = rojalist, som anser gränsfästn. rasering ej allt för liten och själfklar ford-
ran.

Å k e r h i e l m  Liksom Billing hufvudsakl. Svensk hederssak. Men man kan ock ha en
annan uppfattn. af deras militära betydelse för Svges trygghet. Om gränsfästn. raseras,
kunna de i morgon återuppbyggas. Därför måste förpliktelse att ej bygga dem igen; då
måste man medgifva reciprocitet = neutral zon. Man kan begära fordra slopn. af nya
verken vid Kongsvinger. Äfven Fredrikssten /nya verken där starkare hot mot Svge/,
eftersom deras kanoner kunna bestryka svenskt område.

B l o m b e r g  Ant. nybyggda verken vid Kongsvinger, Örje, Urskog raseras eller neu-
tral zon.

H j ä r n e
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S t a a f f  Bör ej uppställas genast ss. villkor. Man vinner reellt mera, om man ställer det
ss förhandl.ämne. Betraktar generalstabens utlåtande med stor tveksamhet /öfverraskan-
de, att man inlåtit sig på Narviksfrågan, ty orimligt att fordra att Norge skall bygga fästn.
för 100 mill./ Kan man komma till ngn definition af neutral zon, har Staaff intet emot
att det upptages ss förhandl.ämne, men icke ss formuleradt villkor. Vill helst ha närmare
utredning. Den reella betydelsen för mig ej längre så stor, eftersom fortifik.generalen
upplyst att kostnaden för nya svenska gränsbefästn. emot Kongsvinger blott skulle upp-
gå till en million kronor.

B o n d e  Tror att intet blir villkor utan blott förhandlingsämnen.

B i l l i n g  Beror mest på betänkandets anordning: hvad som skall stå i klämmen el. i
motivering.

Bör ej uppfattas ss andra riksdagsbetänk. Alltså ingen kritik af motioner. Tyngden
skall ligga ej i klämmen utan i motiveringen. Vi kunna ej i precisa ordalag formulera ett
enda villkor. De olika frågornas betydelse beror på hur de komma i belysning i själfva
motiveringen. Uppläste sitt förslag därtill.

Man bör ha en allmän ram, inom hvkn förhandlarne skola röra sig /genom ömsesid.
medgifvanden/.

Neutral zon behöfver ej vara rent mat. begränsad, utan kan ha formen af kroklinie,
inom hvkn olika gränsfästn. kunna indragas.

Beror på förhandl. bestämdhet och diplomat. klokhet. Norrmännen få ypperligt till-
fälle att ge Svge någon upprättelse.

H a n s  A n d e r s s o n  upprepade vissa invändningar mot neutral zon. Vill ej ha be-
stämdt utsatt ss villkor.

A f z e l i u s  Samma ”syn på saken” som Billings, att söka upprättelse för Svge. Men
denna fordran mest påtaglig för svenska folket. Kände sig efter milit. föredragen orolig
och ”söndersliten”. – Anser det absolut omöjl. att formulera ngn enda punkt. /Äfv.
lappfrågan ej så lätt/.

Vill ha närmare utredn. ang. neutr. zonens omfång.
Vill ha ungefärl. formulering, att Svge icke ger samtycke till unionens upplösn. utan

att enighet uppnås ang. de punkter där sådan enigh. betecknas ss. villkor.

P a l m s t i e r n a  Allmänt folkrättsl. skäl att rasera Fredriksstensverken kan ej anföras
däraf, att kanonerna därifr. beskjuta svenska g.området; ty hvarje befästn. vid gränsflod
måste vara så beskaffad. Ömsesid. förpliktelse skadlig för Svge, emed. norrmännen ej bli
ärliga. Villkor rasering af åtskilliga gränsfästn., hvarvid frågan om neutral zon bör tagas i
öfvervägande.
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K r u s e n s t i e r n a  Denna fråga kardinalpunkt, hufvudsakl. af ideell art. Fr. svensk
sida bör talas blott om nya norska gränsfästn. och vid förhandl. öfverlåtas åt norrmännen
att yrka på neutral zon.

L i n d b l a d  instämde med Krusenstierna.

W a c h t m e i s t e r  instämde med Palmstierna. Rasering af de gränsfästningar som på
senare tider blifvit byggda och endast hafva värde för krig med Sverge. Man bör ej fästa
sig vid Fredrikssten /ss betydelse för Norges äfv. i krig med annan makt/. Inför utlandet
bör man ej yrka på försvagande af skandinav. försvarsställn. öfver hufvud. Vill ej tala om
neutral zon. Örje, Urskog och skansarne norr om Kongsvinger böra påyrkas ss moderat
fordran, som Norge skall bevilja.

Å k e r h i e l m  Anlade Svge fästn.verk t.ex. vid Torneåälf, skulle Svge ant. välja mel-
lan krig e. att afstå därifr. Fordras Fredrikssten, skall ingen främm. makt finna det annat
än naturligt.

H a n s  A n d e r s s o n  Fästn.verken vid Kongsvinger böra ej påfordras. Instämde
med Palmstierna.

Z e t t e r s t r a n d  Denna fråga kardinalpunkt, tilltalad af både Billing och Palmstier-
na. Ej för raser. af verken vid Fredrikssten. Örje, Urskog och möjl. nya vid Kongsving-
er. Svges tryggh. och försvarskostnadernas nedbringande å ömse sidor betinga vissa
gränsfästn. rasering. Vill biträda en försikt. motivering enl. Billing och Palmstierna.

C a r l  P e r s s o n  Norge skulle afslå dessa fästn. rasering ss bankruttförklaring, därför
att Svge vill försvaga Norge för framtida anfall. Skulle alltså leda till samma mål som
Åkerhielms förslag = krig – kan dock gå in på Palmstiernas förslag.

H e d l u n d  gaf upplysningar ang. gränsfästn. i Portugal etc. som skjuta öfver på
främm. område.

P. P e h r s s o n  Skulle denna fråga släppas, återstår blott De Geers förslag. – Vill därför
vara med om denna fråga på så lyckl. sätt som möjl. formulerad.

Emot Carl Persson. Lyssnar alltid gärna till honom, men kan ej nu följa hans tanke-
gång. Vill han ej gå på De Geers förslag, måste han sluta sig till ngt af de yrkanden, som
här blifvit framställda /slutade ju också med att instämma med Palmstierna/.

Billing och Palmstierna sammanfalla så nära, att de väl kunna förenas. Har största
sympatiern för Palmstierna.

Förslag modificerat af Palmstierna enl. rådslag med honom: under nyare tider till-
komna byggda. Obs. uppsättes ss. villkor raserandet af vissa på senare tider nyanlagda
gränsfästningar, hvarvid äfven frågan om neutral zon bör tagas i öfvervägande.
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Då kunna af förhandl. till en början äfven verken vid Kongsvinger och t.ex. Fre-
drikssten påyrkas, men sedan släppas efter.

H e n r i c s s o n  Kan vara med om Palmstiernas förslag i denna form. Viktigare för
Norge ss mindre landet att få neutral zon.

B i l l i n g  Omen accipio = ”första trefliga stunden under våra öfverläggningar”. –
Förenar sig med Palmstiernas senaste förslag.

B o n d e  vill ej ss Palmst. ha det ss villkor, utan ss förhandlingsämne.

B i l l i n g  håller på villkor. ”Vissa” lämnar utrymme för norska eftergifter.

P å b o d a  ansluter sig till denna formulering. Tror ej det skall föra till krig – emot Carl
Persson.

S t a a f f  Har mera sympatier för Billing ursprungl. än för Palmstiernas /ty detta har
mer smak af ultimatum/. Vill ej formulera ss villkor gränsfästn. rasering.

C a v a l l i  Utskottets skyldighet /absolut/ att taga hänsyn till allmänna meningen.
Lutar åt Billing-Palmstiernska förslaget /om det sammanarbetas/. Vill ovillkorl. ha

nya verken vid Kongsvinger / finner ingen ersättn. i möjligh. att uppföra 1 mill.gräns-
fästning. Fördel att villkoret kommer i motiveringen och ej i klämmen.

B o n d e  har icke ställt sig ss afgjord motståndare till Billing-Palmst. Vill blott ha för-
handling, ej villkor = ultimatum.

Ordet ”vissa” det mest ”ovissa” och olämpl. för utskottsbetänk.

C a v a l l i  mot B o n d e .

O r d f ö r . formulerar yrkandena.
Billings = ss villkor ang. uppdrag. af neutral zon, inom hvkn hvarken krigsfästen el.
andra krigsanordn. få finnas.

B o n d e
S ä v e
Å k e r h i e l m  /instämde med Billing/.
B l o m b e r g  /återtog och förenade sig med Palmstierna/.
H j ä r n e  /förenade sig med Palmstierna/.
P a l m s t i e r n a  
K r u s e n s t i e r n a  
W a c h t m e i s t e r
C a r l  P e r s s o n  /förenade sig med Palmstierna.
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Eftermidd. månd. 10 juli

Frågan om traktaterna uppsköts tills meddelanden fr. reger. kommit.

Anslagsmotionerna.
Z e t t e r s t r a n d  ville ha dessa motioner senare behandlade = efter provisor. beslu-
ten.

S t a a f f  likaså.

D a n .  P e r s s o n  likaså. Vill till riksd. ingå med framställn. att om anslagsmot. skall
längre fram framställn. göras.

B i l l i n g  vill att Utsk. i dag besluter att förbereda frågan om mot. /genom fyra med-
lemmar/ för att se, om riksgäldskont. reglemente behöfde omarbetning.

C a v a l l i  emot uppskof; men pengar behöfvas för upptagande af lån /med räntebe-
taln./

B i l l i n g  vidhöll sitt yrkande.

C a v a l l i
D a n .  P e r s s o n
C a v a l l i  
D a n .  P e r s s o n
C a r l  P e r s s o n  [samtliga dessa 3] munhöggos om riksgäldskontorets förhåll. till
100 mill. lånet med hänsyn till [oläsligt ord]

O r d f ö r . ansåg för mycket begärdt, att utredn. skulle göras om 100 milj. användn. –
Hoppas, att dessa pengar ej alls behöfva anlitas.

Beslöts att uppskjuta, tills provisor. beslut fattats i hufvudfrågan.
Billings yrkande afslogs.

H j ä r n e  meddelade ngra upplysn. om internationella rättsregler ang. gemensamma
vattendragen /gn. särskild konvention/

[Här har vi satt in promemorian P.M. ang. folkrättsliga grunder för begagn. af gemen-
samma vattendrag. I Wåhlstrands maskinskrivna version av Hjärnes anteckningar från
särskilda utskottet har denna PM felaktigt satts in som sista text under den 30 juni. Pro-
memorian, som antagligen är avfattad för Harald Hjärnes yttrande av den 10 juli, är
skriven med bläck å liten lapp i halvt oktavformat. Handstilen är Harald Hjärnes. Pro-
memorian är odaterad. Uppenbarligen hör den hemma just på denna plats]
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P.M. ang. folkrättsliga grunder för begagn. af gemensamma vattendrag.
Floder falla under den Stats öfverhöghet, inom hvkn de flyta. Gäller äfven om sådana
floder, som flyta genom flere stater = om den del af deras lopp, som tillhör hvarje sär-
skild stat.

Fr. slutet af 1700-talet vissa fördrag ang. skeppsfarten på sådana stater.
På Wienkongressen /dess slutakt; enl. bestämmelse i Parisfreden 1814/ vissa grund-

satser ang. skeppsfarten på internationella floder /Rhen, Maas utr., öfre Po etc./.
Grundsatserna fastställda af 8 signatärmakterna /äfv. Svge/ – Men tanken är den, att
kontrollen öfver grundsatsernas tillämpning tillkommer strandstaterna, som utöfva den
genom specialkommissioner (därtill hör äfv. reglering af farvattnet).

Genom Parisfreden 1856, Berlinkongressen 1878 m.fl. traktater Donau ställd under
internationell kommission /ej blott strandstaterna/. Likaså Kongo 1885 under alla i
Kongo.konf. deltagande makter /äfv. Svge/

I alla dessa fördrag gäller det väsentl. Skeppsfarten och hvad därmed sammanhänger.
Men liknande fördrag enl. samma grundsatser äfv. ang. andra saker, t.ex. 1885 emell.

Tyskl. och Nederländ. ang. laxfisket i Rhen. 
Konklusionen således den att Svge och Norge skulle afsluta särskild konvention ang.

reglering af alla intressen, som bero på nyttjande af gemensamma vattendrag. – Huru-
vida sådant fördrag borde afslutas i samband med uppgörelse om unionen, kan vara en
annan fråga.

S ä v e  meddelade, att Uddeholms bol. etc. yrkade att frågan om Klarälfven borde reg-
leras.

A f z e l i u s  framhöll vikten däraf i samb. med samtrafiken.

B l o m b e r g  ville, att frågan blott skulle beröras omnämnas.

S ä v e  framhöll att frågan vore af intresse för både Norge och Sverge.

O r d f ö r . erinrade att man nu skulle öfvergå till provisoriska beslut.
Föreslog att intet plenum i morgon tisdag skulle hållas.

W a c h t m e i s t e r

P. P e h r s s o n  ville att den lediga dagen skulle användas till samtal med andra riks-
dagsmän.

P a l m s t i e r n a  ville att provis. yrkandena skulle af kansliet dikteras kl. 3 tisd., hvar-
efter öfverläggningar till onsd.
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Z e t t e r s t r a n d  vill genast fatta provisoriska beslut, sedan en dags ledighet till de
definitiva besluten.

B i l l i n g  ansåg Ordför. förslag mest praktiskt. Anser, att man redan i dag kunde lossa
på sekretessen.

O r d f ö r . emot Zetterstrand och Billing. – Efter kl. 3 i morgon kan hvem som helst i
kansliet få reda på yrkandena.

F r e d .  P e t t e r s s o n  emot Billing.

Å k e r h i e l m  anslöt sig till Ordför. och Fred. Pettersson. Sekretessen bör ej brytas
före provisor. besluten.

Man bör ej alls tala om sådana förslag, som förkastas med stor majoritet.

P. P e h r s s o n  ville ha litet mindre sekretess.

O r d f ö r . meddelade ang. traktater P.M. fr. reger. /af statsråd. Petrén/.
Ang. novemb.trakt. anser statsrådet att om Svge erkänner Norge, som sedan erkännes af
Engl. o Frank., Svge ej kan ha ansvar för Norge, men väl ha samma rätt och plikt för
Svge som förut; hvarom diplomat. förhandlingar sedan skola ge upplysning, som ej
kunna slutföras, innan förhåll. i Norge bli ordnade. Efter unionsupplösn. ingen ansva-
righ. för Norge åligga Svge på grund af föreg. traktater.

B i l l i n g  anser att novemb.trakt. el. andra traktater ej böra omnämnas i uppgörelsen.

B l o m b e r g  likaså, enär han bakom statsråd. P.M. spårade förfrågan med västmakt.

P. P e h r s o n  påminde om ömsesid. förplikt. att ej afträda land till främm. makt. Ville
ha den saken nu afgjord.

W a c h t m e i s t e r  emot en sådan öfverenskommelse = början till försvarsförbund.
Vi komma genom unionsupplösn. i en försvagad ställn., men böra dock draga nytta af
minskade försvarsförpliktelser.

Å k e r h i e l m  icke alldeles öfvertygad om riktigheten af reger. uppfattning. Fick ej
[?] af reger. veta om Nov.trakt. skall upprätthållas. För en sådan öfverenskommelse om
ömsesid. förpliktelse att ej afträda land.

A f z e l i u s  Emot ömsesid. förplikt. att ej afträda land. Traktatfrågan nu borta.

B l o m b e r g  tviflade på riktigheten af reger. uppfattn.

P a l m s t i e r n a  menade att Svges ansvar för Norge upphör med hänsyn till främm.
makt, som erkänner Norge.
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S t a a f f  vill att detta utskott skall ss princip uttala att utsk. förutsätter, att Svges rätt
och förpliktelser med andra stater upprätthålles efter unionsupplösn., och att Svges an-
svar för Norge därmed upphör.

Billings yrkande
Staaffs yrkande
Hjärnes yrkande

Beslöts 
att icke hålla sammanträde i morgon tisdag, 
att kl. 3 få del af yrkandena i kansliet.

Tisd. 11 juli

Sammanträde Enskildt Särskilda utskott[et] Andra kammarens ord. ledamöter och supp-
leanter

P.M. ang. inom Särsk. utsk. framställda yrkanden.

I.
a/ Bifall till KMs proposition.

b/ Bifall till De Geers motion.

c/ Att riksdagen måtte besluta att med anledning däraf, att norska stortinget brutit det
mellan Svge o. Norge ingångna aftalet, för sin del förklara riksakten förverkad och uni-
onen upplöst samt uppdraga åt KMt att med en blifvande laglig regering i Norge ingå i
underhandlingar om ordnande af de förhållanden och ingående af de aftal, som af unio-
nens upplösning påkallas, samt för nästkommande riksdag framlägga de förslag, som
däraf föranledas.

d/ Fullmakt bör ej gifvas åt regeringen att ingå i villkorlig uppgörelse om ordnande af
de förhållanden, i afseende å hvilka vid en upplösning af unionen sådant ordnande må
finnas erforderligt, men i motiveringen bör uttalas, att, om från Norge kommer anhål-
lan om förhandlingar angående erkännande af den politiska ställning, i hvilken Norge
kommit genom stortingets beslut den 7 Juni 1905, intet hinder möter att ingå i sådana
förhandlingar, hvarvid såsom villkor för erkännande bör uppställas: –
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e/ Frågan om riksaktens upphäfvande bör föregås af framställning från Norges sida om
unionens upplösning och förhandlingar om de villkor, hvarpå en sådan upplösning må
kunna ske.

f/ Att riksdagen, med anledning af KMs proposition, måtte medgifva, att KMt må ut-
nämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som riksdagen väntar från
norsk sida angående garantier för Sverges säkerhet och intressen, för den händelse att
Sverge gifver sitt samtycke till unionens upplösning.

g/ Att Riksdagen, i anledning af KMs förevarande proposition ville besluta att i skrif-
velse till KMt tillkännagifva, att riksdagen icke är villig lämna Kmt det begärda medgif-
vandet, förrän norska folket genom en laglig regering eller ett nytt storting förklarat sig
önska upplösning af den mellan Sverge och Norge bestående föreningen.

h/ Att riksdagen må protestera mot stortingets olagliga åtgärder och vägra erkänna den
nuvarande regeringen i Norge samt förklara, att riksdagen icke vill taga frågan om med-
gifvande af unionens upplösning i öfvervägande, förrän framställning därom skett från
Norges sida, sedan stortinget efter nya val för sin del beslutit riksaktens upphäfvande; att
under sådana förhållanden Riksdagen må förklara sig icke nu vilja lämna KMt något
särskildt medgifvande i fråga om förhandling rörande villkoren för upplösning af unio-
nen och därför icke vilja bifalla KMs till riksdagen afgifna proposition; men att Riksda-
gen däremot må ställa till KMs disposition en summa af 100 millioner kronor etc. –

i/ Att Riksdagen må förklara sig villig att för sin del bifalla unionens upplösande, om
Norges önskan rörande unionsupplösningen blir bekräftad genom beslut, fattadt af ny-
valdt storting, och under villkor – – – –

P.M. Förslag och yrkanden vid eventuella förhandlingar

a/ Villkor
b/ Förhandlingsämne
c/ Afvecklingsfrågor
d/ Upptagas icke

1/ Afveckling af den nuvarande diplomatiska och konsulära gemensamheten. Afveck-
lingsfråga.

2/ Skiljedomstraktat.
a/ Icke ss villkor.
b/ Förhandlingsämne.
c/ Beröres i motiveringen.
d/ Frågan bör framställas från norskt håll.
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3/ Grisbådarna.
a/ Förhandlingsämne.
b/ Afvecklingsfråga.
c/ Upptages i samband med frågor om riksgränsen
d/ Upptages icke

4/ Flyttlapparnes ställning och rättigheter.
a/ Villkor, så att 1751 års codicill erkännes ss gällande för all framtid.
b/ Förhandlingsämne.
c/ Ej ändring i bestående förhållanden utan ömsesidig öfverenskommelse.
d/ I motiveringen /”Ss något alldeles gifvet anser Riksdagen, att flyttlapparnes ställning
bör ordnas”/

5/ Samtrafiken å mellanriksbanorna.
a/ Villkor: ömsesidig trygghet mot särskilda pålagor å transitogods
b/ Förhandlingsämne.
c/ Beträffande malmtransporten förbud mot extra afgifter å dess kontrakterade malm-
kvantiteter.
Beträffande annan samtrafik utredning nödig för förhandlingar.
Obs. Vattenrättsförhållandena vid gränsen.

6/ Sjöfartsförhållandena vid gränsen mellan Sverge och Norge.
Upptagas icke.

7/ Traktater och konventioner.
a/ Hvartdera landet bör erkänna för sig gällande de internationella förpliktelser, som
kunna anses, såsom för de Förenade Rikena gemensamma, härflyta af bestående trak-
tater. Villkor.
b/ Sverge och Norge förplikta sig ömsesidigt att icke till någon främmande makt
afträda någon del af sitt område eller därinom medgifva särskilda rättigheter af politisk
eller ekonomisk art.
c/ I motiveringen /Det faller af sig själft, att förhandlingar måste vidtagas med afseende
å gemensamma förpliktelser, som åligga de båda rikena på grund af med främmande
makter ingångna öfverenskommelser/.
d/ Naturligtvis måste vid en upplösning af unionen vårt lands förhållanden till främ-
mande makter, i de afseenden detta reglerats genom traktater mellan de Förenade
rikena å ena och någon främmande makt å andra sidan, tagas under behörigt öfvervä-
gande. Utskottet vill i fråga om denna punkt allenast framhålla nödvändigheten af att
Sverges rättsliga ställning i internationellt hänseende blifver fullt klar, så att intet tvifvel
vid framtida tillämpning kan uppstå vare sig om Sverges traktatsrättigheter med däre-
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mot svarande förpliktelser eller om dess fullständiga frihet från ansvar för Norge gente-
mot främ andra stater.

8/ Neutral zon på ömse sidor om gränsen. Villkor el. förhandlingsämne.
a/ Kraf på neutral zon skall framställas, men dess omfattning bero på närmare utredning
från militärt håll.
b/ Såsom villkor skall uppställas bestämmandet af en neutral zon vid södra delen af
gränsen med ömsesidig förbindelse för båda länderna att icke därinom krigsfästen eller
några andra anordningar för krigsbruk [sic!].
c/ Raserande af Örje – och Urskogsgruppernas befästningar samt af de nyanlagda ver-
ken vid Kongsvinger.
d/ = c/ + de nyanlagda verken vid Fredrikssten.
e/ Raserande af nytillkomna fästen; däremot från svensk sida ingen framställning i fråga
om den neutrala zonen.
f/ Alternativt antingen = c/ eller upprättande af en neutral zon vid södra delen af grän-
sen.
g/ Uttrycket ”neutral zon” användes ej, utan omskrifves t.ex. ”fastställande af ett visst
område å hvardera sidan om gränsen, inom hvilket befästningar eller andra dylika
anordningar ej må upprättas”.
h/ Raserande af vissa under nyare tider tillkomna gränsfästningar, hvarvid äfven frågan
om en neutral zon bör tagas i öfvervägande.
i/ Raserande af de närmast gränsen belägna fästningar, som blifvit uppförda på senare
tider och som för Norge hafva värde endast för krig med Norge1.

9/ Bohusbanans framdragande; förhandlingsämne.

10/ Ordnande af riksgränsförhållandena.

11) Bestämmande af viss tid för svar från Norges sida.

Onsd. 12 juli

Provisoriska beslut.

B i l l i n g  föredrog Första Kammarens utkast till Utskottets betänkande. Från Sverges
sida...

1Borde rimligen vara ”Sverige”.
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P. P e h r s s o n  i det hela ense med Första Kamm., men fordran om nyvaldt storting
bör nogare öfvervägas. Hade hört /på slottet igår/, att ledande män i Norge enat sig om
att motsätta sig nya val, men möjl. antaga folkomröstning.

Z e t t e r s t r a n d  menade, att Andra Kamm. utskottsledamöter kommit öfverens om
gemensam uppfattning af annan art.

K r u s e n s t i e r n a  I upplästa förslaget brist att ej förklaras att Svge villigt att upphäf-
va unionen om villkor antagas.
Uppskof icke lyckligt.
Framställn. slutar med afslag å KMs propos.
Uppläste sitt utkast /från i går/.

L u n d e b e r g  Bref till svensk man, Wieselgren, fr. Gram /enl. ledande polit. för
folkomröstning, men mot nya stortingsval, ty nya valkretsindel. fordrar nya anstalter/,
som anser otvifvelaktigt, att folkomröstn. skulle bekräfta stortingsbeslutet. Gram för
egen del ogillar icke folkomröstn. Enl. ledande polit. kan norsk grundlag icke medgifva
nya val.

P P e h r s s o n  i det hela för Billings förslag.

D a n .  P e r s s o n  mot uppskof och Billings förslag.

B o n d e  trodde att enighet skulle vinnas /Krusenstierna – Billing – Palmstierna/.
Önska vi uppskof, borde vi ej framställa villkor. – Emot uppskof[;] betänkl. ss förhalan-
de saken till nästa riksdag i Svge – korrespondens mell. främm. makter och norska
myndigheter = halft erkännande. Talade om tyska påtryckningar genom pansareska-
dern.

L i n d b l a d  för Billings förslag, enär tvifvelakt. ang. uppskof.

H e n r i c s s o n  förundrad att frågan om nya stortingsval nu kommit ånyo på tal.

H a n s  A n d e r s s o n  ansluter sig till Dan. Persson ang. uppskof.

H j ä r n e  med om Billingska förslaget.

P å b o d a  också att 2dra kamm. ledamöter icke kommit öfverens om ngn fr. Bil-
lingska förslaget afvikande ståndpunkt. För Billings förslag.

P a l m s t i e r n a  Emot Wieselgrens ”politik på egen hand”. Framställn. fr. Norge
hufvudsak, men mindre lyckligt, att det blir nytt storting – hellre bestämda villkor ss ul-
timatum. Icke manligt, att utskottet skjuter ansvaret ifrån sig. Att vänta till nya valen
olämpligt.
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P. P e h r s s o n  på grund af upplysningar genom kabinettssekreterare borde man ej
hålla på folkomröstn. el. nytt storting.

S t a a f f  yrkar afslag.

T a m m  1/ upphäfva unionen 2/ icke ingå i nya förhandl. med Norges folk storting
och regering före de konstitutionella förhållandenas reglering 3/ 100 millioner för
iståndsättande af Svges försvar på grund af minskad fredstrygghet.

B l o m b e r g

S t a a f f  Vill icke ha omröstning nu genast, utan begär uppskof = utdelning af Billings
förslag och tänka på det tills i morgon.

A f z e l i u s

Å k e r h i e l m  emot Bondes farhågor för tysk påtryckning. Vill ha olika alternativ
uppställda i Utsk. betänk. till diskussion inom riksdagsgrupper.

B o n d e  vill ha Tamms förslag också utdeladt.

L i n d b l a d

B i l l i n g

Eftermiddag onsd. 12 juli

Ang. formuler. af punkten om gränsfästningarna

B i l l i n g  I Billings förslag nyttjas ej termen neutral zon, utan en beskrifning därå.

K r u s e n s t i e r n a  anslöt sig till Billing i den nuvarande formen.

S t a a f f  vill ha detta ämne på denna punkt formuleradt ss förhandlingsämne.

H a n s  A n d e r s s o n  tilltalas mycket af det nu af Bill. formulerade förslaget.

B l o m b e r g  Genom Bill:s förslag uteslutes ingenting /ej ens Fredrikssten/. Antydan
fr. svensk sida, att man ej vill bygga fästningar mot hvarandra.

Z e t t e r s t r a n d  vill ha uttrycken mildade och ”icke stötande” för Norge. Ansluter
sig för öfrigt till Billings förslag.

D a n .  P e r s s o n  Vill ha begränsning, t.ex. ”sådana fästningar, som ej ovillkorl. tjä-
na till Norges försvar”.
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B i l l i n g  anser det fördel, att ”konturerna ej äro för skarpt uppdragna”.

H a n s  A n d e r s s o n  vill ha uttaladt, ”som endast ha värde för Svg = Wachtmeis-
ters yrkande.

W a c h t m e i s t e r  tog tillbaka sitt yrkande, emed. ofantl. viktigt att vi här uppnå
enighet. Billings förslag mycket försiktigt, emed. ej direkt uppträder ss /svensk/ satis-
faction.

B l o m b e r g : det blir dock i sak en satisfaction.

P e h r  P e h r s s o n

H e n r i c s s o n  vill ha provisor. besluten uppskjutna, tills Bill:s förslag föreligger i öf-
vertryck.

S t a a f f  föreslår ss motyrkande, att uttrycket ”villkor” borttages, och att frågan om
neutral zon angifves ss betydelsefullt förhandlingsämne.

B i l l i n g  yrkade på fattande af beslut.

D a n  P e r s s o n  vill ha enigh. och sammanjämkning.

H e n r i c s s o n  vill icke ha villkor.

F r e d .  P e t t e r s s o n  försvarade Billings förslag.

H a n s  A n d e r s s o n  anslöt sig till Billings förslag.

P a l m s t i e r n a  instämmer med Billings förslag.

F r e d .  P e t t e r s s o n  – –

H j ä r n e  –

Prov. beslut
Bifölls Billings formulering ang. gränsfästningarna
Truppsammandragningar inom området afböjdes.

Ang. Flyttlapparne
[B]ifölls enl. Billings formulering.

Ang.transitofarten och gemensamma vattendrag
Utlåtande af värmländske bruksägare ang. vattendrag.

B i e s è r t  framhöll, att regleringen äfv. norskt intresse.
746



X. Första urtima riksdagen 1905
C a r l  P e r s s o n  ville ej ha unionsuppgörelsen belastad med såd. ekonomiska frå-
gor, som möjl. ej komma i ngt annat läge genom unionens upplösning.

B i e s e r t  anser att frågan om Fæmundsjöns afledning till Glommen kan ge anledning
till konflikt mell. rikena, hvartill anledn. kan undanröjas.

A f z e l i u s  lika samband med unionsupplösn. som flyttlappfrågan. – Uppläste formu-
lering.

S ä v e  instämde med Biesert och Afzelius.

C a r l  P e r s s o n  gaf med sig / därför att nu lättare vinna ett önskemål än efteråt.

B i l l i n g  gjorde ngra anmärkn. emot Afz. formulering.

P a l m s t i e r n a  föreslog att i princip punkten antages, men att Afz. och Billing sedan
formulera lydelsen.

Beslöts nästa sammanträde morgon torsdag kl. 1/2 2.

S t a a f f  hemställde om begärande af diplomatiska upplysningar efter den tid, då de fö-
reg. slutade.

O r d f ö r . upplyste, att han af statsministern hört att ett sådant diplomat. meddelande
ingått, som sedan skulle meddelas utskottet.

Torsd. 13 juli. Eftermidd. kl. 2

Provisor. besluten justerade
1/ gränsfästn.
2/ flyttlapparne
3/ transitofarten etc.

Meddelanden fr. Utrikesdepart.
Wien 28 Juni Delgaf utrikesmin. Goluchowski svenska cirkulär af 21 juni. – De s.k.
garantimakt. /”som dock ej äro det”/ hade diskuterat saken /”kunde ej vara mera roja-
list. än kgn”/; norske delegerade hade ej kommit – Utrikesmin. önskade att Svge måtte
handla raskt och sedan det beslutit underhandla, rigoureusement genomföra sitt pro-
gram.
Berlin 8 Juli Meddeland. af cirkulär af 23 juni /jämte kopia/ – Statssekret. upprepade
föreg. uttalanden. Ang. tyskt erkännande före Svge sade han att saken ännu ej varit före.
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– Sedan vid mottagn. sade han sig besinna svenska reger. svårigheter på grund af riks-
dagspartiernas obeslutsamh. och oenigh. Rådde till skyndsamh. Då Svge förklarat sig
icke hålla unionen, borde Svge utan uppskof erkänna Norge. Beklagade, att svensk
prins på grund af opposit. i Svge ej komme i fråga, men hoppades att saken sedan skulle
arrangeras. – På fråga om ej unionens upprätthåll. låge i stormakt. intresse, svarades att
så vore, men att de ej kunde mot Svge upprätthålla dess rätt. – Framhöll att en
omsvängning till Norges förmån hölle på att försiggå, på grund af norrmännens ifriga
agitation /statssekret. framhöll ”naivt” själf, att kgn genom att ej infinna sig i Kristiania
hade själf abdikerat = i öfverensstämmelse med de norska påståendena/.

Ang. Billings förslag.

S t a a f f  anser, att skälen mot yrkandet på nytt storting förstärkts genom anförda diplo-
mat. meddelandena. Framställde ett förslag, hvari åberopas stortingets skrifvelse af 19
Juni.

H j ä r n e  emot detta åberopande.

Z e t t e r s t r a n d  för Staaffs yrkande.

B l o m b e r g  emot åberopandet.

H a n s  A n d e r s s o n  ansåg meddelandet om stortingsskrifvelsen fullt officiellt. –
Vill icke ha uppskof.

B l o m b e r g  emot Hans And[ersson].

P a l m s t i e r n a  emot åberopandet, emedan man därigenom skulle anses godkänna
allt hvad däri står, som man ej formligen bemöter.

S t a a f f  för sitt yrkande.

B i l l i n g  emot skrifvelsens åberopande.

B l o m b e r g  emot.

B o n d e  för.

D a n  P e r s s o n  för.

Z e t t e r s t r a n d  för.

P å b o d a  vill icke ställas i val emell. Billings och Staaffs formuler.

H a n s  A n d . har [sitt] omdöme förvirradt.
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Å k e r h i e l m  emot åberopande af stortingsskrifvelsen /ej begäran om upplösning,
utan om afveckling/. – Vill att Norge skall begära förhandl. om upplösning.

L i n d b l a d  instämde med Åkerhielm och höll tillsvidare på Billingska förslaget.

S t a a f f  höll i sig.

B i l l i n g

Å k e r h i e l m

B i l l i n g  betonar betydelsen af, att begreppen här klart fastställas. – Från norsk sida
bör hemställan komma om sådana förhandlingar, som Svge önskar.

C a r l  P e r s s o n  emot nytt storting, men ej ovillkorl. för Staaffs yrkande.

P a l m s t i e r n a  föreslog proposit. i 3 punkter. 1/ huruvida stortinget skall göra ny
framställning ang. unionens upplösning; 2/ skall detta ske genom nyvaldt storting; 3/
ang. motiveringen därför.

B l o m b e r g

H e n r i c s s o n  emot nytt storting; norrmännen skulle svara nej; däraf för Svge ingen
upprättelse, utan ny förödmjukelse.

P e h r  P e h r s s o n

S t a a f f  Behöfs särsk. antal af förhandl. å norsk sida el. lägga det i deras val af delegera-
de?

T a m m  vill icke fordra nytt storting. Icke nöjd med Staaffs förslag.

B l o m b e r g  Om nytt storting afvisas, sedan formulering af den tankegång, som lig-
ger till grund för detta yrkande.

O r d f ö r . vill ha förhandl. på framställn. af nytt storting. Föreslog ny formulering
”förrän ett dylikt uttryck för norsk uppfattning kommit till stånd”.

B l o m b e r g  föreslog ”förrän uttrycklig framställning om riksaktens upphäfvande och
unionens upplösning från Norge gjorts – anser Utsk. Svge böra med tillmötesgående
mottaga denna”.

S ä v e  yrkar på Billingska formuleringen.

B i l l i n g  Besvaras med nej frågan om nytt storting ss förutsättn. för förhandlingar, så
är därmed ej uteslutet, att den tankegången i en annan form kan upptagas.

F r e d .  P e t t e r s s o n  i samma riktning.
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P e h r  P e h r s s o n  uppdeln. i två punkter 1/ nytt storting ss bestämdt villkor[;] om
ej 2/ hvad skall sättas i stället?

B i l l i n g  vill ha prop.: godkännes detta stycke eller ej?

O r d f ö r . vill ha sitt förslag ss. kontraproposition.

B i l l i n g

S t a a f f

B l o m b e r g

B i l l i n g

C a v a l l i  vill ha: skall ngnting inflyta om framställn. fr. Norge eller ej?

O r d f ö r . återtog sitt yrkande.

Votering om bifall till momentet i dess nuvar. form.
11 ja 12 nej

Hvad skall sättas istället för detta moment?

B l o m b e r g  föreslog sitt förra yrkande.

B i l l i n g  vill ha formuleringen uppskjuten. – Oppositionen i går anförde ständigt or-
det uppskof, men syntes ej ha ngt emot själfva saken = ”starkare kontrasignation af
norska folket”. Vill ha nytt stortingsval icke ss villkor före förhandl., utan ss bekräftande
af deras resultat. Därigenom borttages fruktan för uppskof. Bör ej uttalas ss bestämdt
villkor, utan ss riksdagens uppfattn. af hvad som bör ske. Vill ha uttrycket ”förväntan”.
Därigenom tillika uttalas en protest mot Norges föreg. beteende. 

A f z e l i u s

H j ä r n e  för Billing.

P a l m s t i e r n a  emot Billing och för Billing [sic!].

B i l l i n g  försvarade sig emot Palmstierna.

L i n d b l a d  för Billing.

Ö s t b e r g  fann sig ej tillfredsställd af Billingska förslaget N:o 2 ss ersättn. för N:o 1.

Z e t t e r s t r a n d  hade eget förslag, som han dock blott ville ha att tänka på, men ej
uppställa ss yrkande.
750



X. Första urtima riksdagen 1905
A f z e l i u s  ville helst ansluta sig till Blomberg.

B o n d e  emot Blomberg och äfven emot Billing /finner ”förväntar” för starkt/.

S ä v e  kan ej vara med om sammanjämkning; Billings första förslaget det yttersta han
kunde gå in på.

R e t t i g  likaså – skulle gå med Tamms förslag, om det blir ytterligare ”utlakning” [?].

L i n d b l a d  vill ss slutvillkor i förhandlingarne ställa nytt uttalande fr. norska folket.
Vill enighet i utskottet – För senare Billingska förslaget

Ö s t b e r g  uppskof ej = förhalning.

Torsd. 13 juli

Enskildt sammanträde i Statsutskottet. 2:dra kamm. ledamöter.
Z e t t e r s t r a n d mot Billingska förslaget
H j ä r n e för ” ”
C a r l  P e r s s o n mot ” ”
P å b o d a för ” ”
P .  P e h r s s o n
S t a a f f mot ” ”
P .  P e h r s s o n
B o n d e
B e r g e n d a h l
D a n .  P e r s s o n
P å b o d a
P .  P e h r s s o n
H j ä r n e
B i e s e r t
K .  G .  K a r l s s o n
T r a p p för Billingska förslaget
B o n d e
P .  P e h r s s o n  Enl. uttalanden af representant för utlandet /och genom 

mellanhänder/vilja främm. makter taga hänsyn till Sv-
ges arbete för uppgörelse med Norge, men att denna tid 
ej gärna kan utsträckas till nästa lagtima riksdag.

D a n .  P e r s s o n
H j ä r n e
B e c k m a n
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B e r g e n d a h l
K r u s e n s t i e r n a
S t a a f f
H a n s  A n d e r s s o n

Fred. 14 Juli

Ang. ersättn. för det afslagna mom. i Billg förslaget

P a l m s t i e r n a  föreslog: ”Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst, och
den kan icke upplösas, med mindre än att Svges konung och riksdag därtill lämnar sitt
medgifvande. Härför erfordras dock enligt utskottets åsikt en framställning från Norge
om upphäfvande af riksakten ang. upplösande af unionen. – Det synes därför Utsk. vara
tydligt, att från svensk sida icke någon åtgärd för unionens upplösning eller att bereda
erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge kommit, bör vidtagas, förr än fram-
ställning i sådant syfte skett från Norge. – Men göres en sådan framställning, anser Utsk.
att Svge bör vara beredt att för sin del upphäfva riksakten och upplösa unionen, så snart
sådana villkor blifvit aftalade, som med hänsyn till Svges intresse betingas däraf, att Nor-
ge hädanefter blefve en främmande makt”.

Z e t t e r s t r a n d  föreslog: ”Att Riksdagen måtte medgifva det KMt må med norska
stortinget ingå i förhandling för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken
lämpligen bör förberedas genom delegerade från båda länderna, äfvensom förklara, att
sedan underhandling i ämnet ägt rum och resultatet däraf godkänts af Riksdag och
Storting samt Stortinget med anmälan därom till Riksdagen gjort framställning om
Sverges medgifvande till riksaktens upphäfvande och unionens upplösning, Riksdagen
är beredd att lämna ett dylikt medgifvande”.

B l o m b e r g  fordrar ovillkorl. ett direkt uttalande, att framställning från norsk sida
skall göras.

O r d f ö r . beklagar att Utsk. ej kunde enas om förra Bill. förslaget. Anser nödigt, att
fr. Norge göres framställning om förhandl. ang. unionens upplösning. Kan ej vara med
att på förhand lofva Norge upphäfvande af riksakten. Det må vara ett resultat af för-
handl. – Ang. senare Bill. förslaget /i motiver. en ”förväntan”/ finner detta för svagt, ty
Norge skulle ej antaga det och vi utsättas för ny förödmjukelse, missförstånd i utlandet.
– Sluter sig till det utkast, som i går gjordes af Afz. – Kan ej vara med om Palmst. förslag
i den delen, där det talas om riksaktens upphäfvande. Ej heller om Zetterstrands, som
innebär förtroendevotum till regeringen. – Bill. förslaget modifieradt: ”Själfklart synes
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det Utsk. (vara), att från Svges sida icke något initiativ bör tagas (till (unionens upplös-
ning eller) för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge genom re-
volutionen kommit. Men om från Norge åter [?] framkommer (anhållan (hemställan)
om förhandlingar om riksaktens upphäfvande (för att af Svge erhålla sådant erkännan-
de), anser Utsk., att Svge bör därtill ställa sig tillmötesgående”. – Afz. förslag i sak öfve-
rensstämmer med Billings: ”För att från Svges sida skall vidtagas någon åtgärd för
unionens upplösning eller för att bereda – – –”

Z e t t e r s t r a n d  försvarade sitt förslag.

B i l l i n g  är trött på diskussionen. Eftersom Första Kamm. ledamöter icke äro belåtna
med hans förslag om ”förväntan”, så tar han det tillbaka ss en ”död kråka”.

B l o m b e r g  släppte Afz. förslaget och anslöt sig till det Billingska förslaget

T a m m  anslöt sig till Billingska förslaget.

B o n d e  anslöt sig till Billingska förslaget Zetterstrands förslag, som dock tycks gå för
långt i formalism.

D a n .  P e r s s o n  anslöt sig till Zetterstrands förslag.

S t a a f f  åberopade tyske statssekr. yttrande till svenska min. /ang. de jure och de fac-
to/. Ansåg ett sken af åtlöje kastas genom Bill. förslaget öfver Svge. Vill, ehuru ej gärna,
ansluta sig till Zetterstrandska förslaget. – Emot ordf. om förtroendevotum åt reger.,
anser att blott sakliga och patriotiska skäl böra anföras.

B i l l i n g  försvarade sin formulering. Ordet om ”unionens upplösning” kan bortta-
gas. – Kan ss Dan. Perss. yrkat gärna medgifva upptagande af ”riksaktens upphäfvande”
ss mera konkret och begripligt.

F r e d .  P e t t e r s s o n  för Billingska förslaget, ehuru ej fullt tillfredsställd /vill ha
uttryck för önskan om nytt storting/.

B o n d e  ifrar för stortingets skrifvelse med hänsyn till Europa.

S ä v e  instämde med Fred. Pettersson, men förbehöll sig fria händer med afs. på nytt
stortingsval.

C a r l  P e r s s o n  emot Billingska förslaget och för Palmstiernas.

C a v a l l i  för Billingska i hans senare justering, men blott ss provisoriskt och under
förbehåll af fria händer vid slutl. votering.

P e h r  P e h r s s o n  = Carl Persson emot Bill. förslaget och för Palmstiernas.
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Å k e r h i e l m  kan ej finna ngn annan skillnad i Bill. och Palmst. förslag, än att i det
senare uttalas på förhand att Svge är beredt att upplösa unionen. Instämde med Cavalli.

B i l l i n g  föreslog sökte visa likheten mell. sitt och Palmst. förslag.

H a n s  A n d e r s s . emot Billingska förslaget och instämde med Carl Persson. För
Zetterstrands förslag.

P e h r  P e h r s s o n  försvarade Palmstiernas förslag.

Z e t t e r s t r a n d  försvarade sitt förslag med modifik. ”ang. riksaktens upphäfvande”.

C a v a l l i  uttalade sig fortfarande för Billings förslag, i dess sista omformulering.

Z e t t e r s t r a n d  reserverade sig ang. regeringens ställning, hvarom sedan bör afgö-
ras.

W a l l d é n  anslöt sig till Palmstiernas förslag ss medlingsförslag mell. Billings och Zet-
terstrands.

D a n .  P e r s s o n  för Zetterstrand.

L i n d b l a d  för Billingska förslaget och emot Palmstiernas, emed. det senare gör er-
kännandet beroende blott af vissa bl. villkoren /gränsfästn. och lapparne/.

P a l m s t i e r n a  har tagit sina uttryck ur Krusenstiernas förslag.

O r d f ö r . anslöt sig till senare formuler. af Billings förslag.

B l o m b e r g  likaså

Votering.
Kontraproposit[ion]
Zetterstrand 12 Palmstierna 11

Hufvudvotering
Zetterstrand 9 Billing 14

Eftermiddag Fred. 14 juli

O r d f ö r . frågade, huruvida ej meddelanden till riksdagspartierna nu kunde göras ang.
de fattade provisor. besluten. –

V i c e  o r d f ö r . Pehr Pehrsson tillstyrkte sammanträde med kamrater i morgon lör-
dag kväll i detta syfte /och äfv. förut enskildt/.
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L i n d b l a d  instämde /men ej till pressens kännedom/.

P e h r  P e h r s s o n  satte ingen tilltro till dylika förbehåll /dagen efteråt torde man få
se meddelandena i pressen/.

C a r l  P e r s s o n  frågade hur man tänkt sig provisor. klämmen? Vidare ang. de stora
anslagen. De nu fattade besluten lämna knappt ngn ledning.

Z e t t e r s t r a n d  emot allmänna sammanträden /åtminst. tvifvelaktigt/, men vill ha
dem i riksdagshuset och ej på värdshusen etc /för sekretessens skull/; helst vill ha med-
delanden till förtroenderåd och förstärkningsmän.

F r e d .  P e t t e r s s o n  vill ha bekantgörande lördag kväll.

O r d f ö r . vill ha sekretessen lossad på grund af norska föredömen /”som vi ha myck-
et att lära af i polit. afs.”/, men vill ej ha tidningsdiskussion just nu och således medde-
landen till riksd.män blott under detta förbehåll. – Riksdagslokaler finnas att disponera.

P e h r  P e h r s s o n  vill ej ha partisammanträden, innan man är beredd på att det
kommer i tidningarna – ”förstärkn.män” äro opålitliga. – Blott förtroenderåd tills vida-
re.

D a n .  P e r s s o n  tveksam.

P å b o d a  emot tidningsdiskussion för närvar. – Vill, att kamrarna skola sammanträda i
sin helhet, men hemligt.

Z e t t e r s t r a n d  finner det för tidigt att meddela kamrarna.

W a c h t m e i s t e r  anser frågan för tidigt väckt, eftersom hvarken 100 mill. lånet el.
klämmen ännu diskuterade.

B o n d e  fann olämpligt att yppa provisor. besluten, mera allmänt, men annars instäm-
de med Zetterstrand /förtroenderåd med förstärkn.män/.

P e h r  P e h r s s o n  emot Bonde /i så fall blott definitiva beslut borde yppas/; hvkt
dock står i strid med Utsk. föreg. beslut i denna fråga/. Vill blott ha meddeland. till för-
troenderåd.

B i l l i n g  afråder meddeland. till förtroenderåd o. förstärk.män /ty det skulle blott
leda till missnöje/. – Man skall ej ställa till ett ”horribelt humör” i kamrarna.

H a n s  A n d [ e r s s o n ] för tidigt nu.
P e h r  P e h r s s o n  mot Hans And[ersson].
H a n s  A n d [ e r s s o n ] –
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P a l m s t i e r n a  vill ha allmänt sammanträde i morgon kväll; man kan då röja vad
man i morgon middag anser sig kunna meddela.

Beslöts att i morgon afton sammanträden må kunna hållas med riksdagskamrater /di-
rekte till partierna i sin helh. el. till kammaren i sin helh. efter hvardera utskottshalfvans
beslut/, men till den kraft och verkan det kan ha. framhålles nödvänd. af tystnad för
pressen och allmänheten, och blott tillfälle för utsk. ledamöter att rådgöra med riksdags-
kamrater. – Ordför. skulle till Sv. Telegrambyrån hemställa om pressens tystnad tillsvi-
dare.

P e h r  P e h r s s o n  ajournering på några minuter.

S t a a f f  tvekade om lämpl. till Sv. Telegrambyrån el. snarare till Publicistklubbens
Ordför.

Hvardera kammarens utskottsledamöter beslöto att meddelandena skulle göras till
kammaren i deras helhet /i riksdagshuset/ kl. 7 morgon lördag kväll.

Moment i Billingska förslaget /ang. transitofarten etc./
Efter särskild redaktion af Billing o Afzelius. Godkändes

Nästa moment /”sådana spörsmål – – – slutbehandlas”/ godkändes

Nästa moment /”Naturligtvis måste – – – gent emot andra stater”/ godkändes

Sista moment /”Att med Norge ingå – – – till skiljedomstols afgörande”/.

B o n d e  vill ej ha ett så kategoriskt uttalande om skiljedomstol, utan mildare uttryck.

S t a a f f  instämde med Bonde.

H j ä r n e  föreslog ändring ”att föreslå Norge – – –”

B l o m b e r g  föreslog ändring ”att i sammanhang med unionsupplösningen – – –”.

B o n d e  föreslog en mera tillmötesgående redaktion.

B l o m b e r g  vidhöll sitt förslag

P a l m s t i e r n a  vill ha ändring i vissa uttryck /i mildrade uttryck/.

B i l l i n g  föreslog en annan redaktion.

H j ä r n e

B o n d e  föreslog ny redaktion.
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S t a a f f  föreslog ny redaktion.

Z e t t e r s t r a n d  föreslog att punkten skulle redigeras af Billing och Staaff.

B i l l i n g  ville icke ha ngnting uttaladt om önskvärdheten.

B o n d e  –

S ä v e

Beslöts enligt Zetterstrands förslag.

Sista momentet på första sidan /”något medgifvande – – – uppdrag från riksdagens sida
vara erforderligt”/.

S t a a f f  ytterst missnöjd och ville veta, hur klämmen skulle lyda.

B i l l i n g  menade, att motiveringen skulle utlöpa ant. i afslag el. ”med anledning af”,
men omöjl. i ett tillstyrkande af reger. prop. – ”Villkorlig uppgörelse” alldeles för
mycket för hvilken regering som helst /”vill icke vräka omkull statsrådstaburetter”/ –
Reger. kan blott komma med förslag till uppgörelse – ty annars skulle riksd. vara reellt
bunden vid ”villkorl. uppgörelse”.

S t a a f f  finner egentl. uttryckssättet stötande. Utskottet skulle knappast ha medgifvit,
att reger. på egen hand utlåtit sig i förhandl. ang. unionens upplösning. Uttrycken såle-
des valda för att komma ifrån ett modificeradt bifall till KMs förslag. Föreslå att stycket
strykes och blott bibehålles /men omformulerad/ den tanken, att uttrycket ”villkorl.
uppgörelse” är mindre lyckadt.

D a n .  P e r s s o n  i ungefär samma väg. Bill. o. Staaff skola samarbeta.

B l o m b e r g  ville ha denna punkt sist i en något olika formulering. – Därefter hem-
ställan i form af hvad Riksd. velat uttala med anledn. af KMs prop.

C a v a l l i  vill ej lämna denna reger. ett sådant bemyndigande. Ss Staaff antydde, blir
det ett förtroendevotum för reger., hvkt Cavalli ej vill vara med om. Vill ovillkorl. ha
afslag på propos.

P e h r  P e h r s s o n  vill, att Riksd. skall ha bemyndigande att föra förhandlingar; i
klämmen bör stå ”med anledn. af”.

C a r l  P e r s s o n  i samma väg. Har lättare att ge sitt förtroende åt reger., som han
känner, än åt en, hvars ledamöter han icke har någon kunskap om.

D a n  P e r s s o n  emot Cavalli.
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Z e t t e r s t r a n d  föreslog Krusenstiernas formulering /med uteslut. af ”villkorlig
uppgörelse”/.

H j ä r n e  instämde med Zet., dock med ändring af ”Norska stortinget” till ”Norge”/.

B i l l i n g  föreslog ”Utsk.hemställer, att Riksd. under uttalande af, att den K.prop icke
kan bifallas, sådan som den blifvit Riksd. förelagd, må förklara, att den för sin del vill
medgifva, att förhandlingar af här ofvan angifven art må ingås”.

Z e t t e r s t r a n d  vill, att det skall heta ”med anledning af” K.prop. Talade med vär-
me för lojalitet och enighet.

Å k e r h i e l m  var af samma åsikt som Zet., att KMs prop. bör besvaras på lojalt sätt.
Prop. består af två saker: 1/ förhandlingar; 2/ villkorl. uppgörelse. Vill Riksd. blott 1/,
så öfverensstämmer med riksdagsskick, att prop. ej bifalles i nuvar. skick.

H a n s  A n d . vill ha ändrad ”icke kan bifallas i sin helhet”.

P å b o d a  anser att Riksd. ej kan bifalla KMs prop.

C a v a l l i  vill ha afslag.

L i n d b l a d  instämmer med Bill. formulering ss en mycket mild form af ogillande.

S t a a f f  vill ha omröstn. om afslag eller ej.

Å k e r h i e l m  emot Hans And. och för Billing ss ett mildt uttryck /äfv. för Cavallis
yrkande på afslag/.

S t a a f f  anser att Utsk. i hufvudsak tillstyrker KMs prop.

Å k e r h i e l m  emot Staaff. – Reger. har släppt yrkandet på neutral zon.

H a n s  A n d . försvarade reger. /”neutral zon bör ej uppställas ss oeftergifl. villkor”/.

P e h r  P e h r s s o n  Vi ha ”en för situationen svag regering”, ty reg. har i en viktig
punkt tagit tillbaka hvad den förut påyrkat /”det är mänskligt att begå fel”/. – För Hans
And[erssons] tillägg, eftersom förhandlingars öppnande är hufvudsaken i reger. prop.

B i l l i n g  försvarade sin formulering ss mild och ägnad att åstadkomma en kompro-
miss.

P a l m s t i e r n a  ansåg stor skillnad mell. Utsks förslag och KMs prop.; för Billings
förslag.

B o n d e  vill ha ändradt därtill, att ”KMs prop. ej oförändrad kan bifallas”.

R e t t i g  för Billing
758



X. Första urtima riksdagen 1905
H j ä r n e  för Billing
H a n s  A n d . för Billing
P e h r  P e h r s s o n  för Billing
D a n .  P e r s s o n  emot dem som talat för afslag.
Z e t . återtog sitt förslag och för Billing, men ville att majoriteten skulle återtaga föreg.
Billings förslag och antaga Palmstiernas.

Billings förslag antogs utan votering.

Lörd. 15 juli

Afzelius borta /över fredagen/ enl. sjukbetyg af prof. Waern /för nevrasteni/ på Salt-
sjöbaden.

O r d f ö r . meddelade utrikesmin. meddelande ang. kejsarbesöket, Gefle, att Kejs. var
ytterst vänlig mot både Kgn och Svge, att han väl förstode svenska folkets harm öfver
Norges brutalitet, att han kunde förstå respekter. att Svge kände sig kränkt, fordrade en
satisfaktion genom framställn. af Norge, att Tyskl. icke ville föregripa förhandl., men att
han icke kunde svara för andra makters förfarande, att han ansåge saken böra ordnas så
snart som möjl., att han hoppades de svenska fordringarne sådana, att de kunde antagas
af Norge, att han hade sympatier för svensk sekundogenitur, men då han erfor att Kgn
och Svges folkstämning icke för saken, ville han ej vidare yttra sig om frågan. – Bonde
talat med kronprinsen och Gyldenstolpe med samma resultat.

B i l l i n g  föreslog modifierad formulering af sista mom. sid. 1., att lämna K.Mt med-
gifvande att träffa villkorlig uppgörelse för ordnande af de förhållanden, i afseende å
hvilka vid en upplösning sådant ordnande må finnas erforderligt, kan utsk. ej tillstyrka.

Frågan ajournerades till längre fram.

W a c h t m e i s t e r  föreslog omformuler. af mom. om gränsfästn.[:] ”inom hvilket på
under1 senare tider uppförda befästningar icke få bibehållas eller nya sådana uppföras”.

S t a a f f

B l o m b e r g

H a n s  A n d .

1Ordet ”under” i originalet skrivet ovanför ordet ”på”.
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Votering begärdes /af Hans And./ och utföll
med 19 för Wachtm. ändring och 3 emot. 

Mom. sid. 1
”Från Sveriges sida – – – från Norges sida”.
Godkändes.

Nästa mom.
”Om från Norge – – – svenska folkets politiska välfärd”.

S ä v e  ville ha Kielfreden omnämnd.

C a r l  P e r s s o n  ville ej ha betonat riksd. villigh. att lyssna till norska framställn. om
unionens upphäfvande.

B i l l i n g  har haft två motiv: 1/ Svges misströstan om unionen = försvar för vår un-
derlåtenh. att använda vapenmakt, 2/ ville antyda, att Norge haft utvägar att hemställa
om unionens upplösning.

P e h r  P e h r s s o n  vill ha stycket struket.

D a n .  P e r s s o n  instämde med Carl Persson. Stycket kan användas till ursäkt för
Norge.

P a l m s t i e r n a  ville ha Kielfreden omnämnd. Emot detta stycke, men vill ha inled-
ning i ngn annan form.

S t a a f f  ville ha modificering.

Å k e r h i e l m  känner sig ej tilltalad af detta styckes formulering. Vill ha första stycket
ngt fylligare formuleradt.

L i n d b l a d  vill ha utbytt ”tillmötesgående” med ”allvarlig ompröfning”.

B l o m b e r g  för formuler.

S ä v e  = Åkerhielm; men vill ha mom. formuleradt till ”mötts med sympatier”.

P a l m s t i e r n a  påminde, att sv. statsråd. afvisat norskt förslag om unionens upplösn.

H j ä r n e

Å k e r h i e l m  föreslog en ny formulering.

S t a a f f  uttalade sig för denna. –
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B i l l i n g  gick öfver till Åkerh. förslag.

Åkerh:s förslag ang. formuler. af 3/ första mom.

S t a a f f  vill icke ha med ”brytande af tro och lofven” och ”kraftigaste protest”.

Åkerh:s förslag godkändes med dessa ändringar.

Första mom. sid 2 /”vid eventuella förhandlingar – – – behöfligt eller möjligt”.

P a l m s t i e r n a  vill ha mom. bort.

B i l l i n g  försvarade.

S t a a f f  föreslog modifikation ”här uttömmande angifva de frågor synpunkter”.

B i l l i n g  upptog detta ändringsförslag.

Godkändes

Sista mom. sid 2
Ny formulering af Billing /och Staaff/.
Godkändes

Sista mom. sid. 1
Ny formuler. af Billing.
Godkändes

Räfs förslag fanns besvaradt.

Ang. mitt förslag om villkor att ej afträda land.
Återtogs af Pehr Pehrsson och mig

Å k e r h i e l m  höll därpå till viss grad ss. svensk fördel.

100 millioner-anslaget. /Baumgartens m. fl. motioner/.

D a n .  P e r s s o n  vill ha saken uppskjuten.

P e h r  P e h r s s o n  emot Dan. Persson och uppskof. – De två stora pansarfartygen /
fr. Engelsk verkstad till Japan/ lära enl. senaste underrättelser ligga i Tönsberg arrende-
rade. – Föreslår 50 mill. – Icke för dispositionsrätt för KMt. Riksd. skall sammankallas,
när summan skall användas. – Hälften ss lån, och hälften ss kreditiv.
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P a l m s t i e r n a  bifall till 100 mill. – På samma villkor tillgängligt som lilla kreditivet.

T a m m  vill ej krigslån, men vill anslag för att lugna folket och för att ersätta förlorad
försvarskraft = försvarslån /äfv. emot ny norsk förolämpning/. – KMt bör till riksd.. in-
komma med framställn. om försvarsbehof, hvarför riksd. upptager lån å 100 mill. att
ställas till KMs förfogande i mån af behof.

C a v a l l i  ang. sättet för pgarnes anskaff. – Anser möjl. för beloppet skattkammarväx-
lar. – Riksgäldskont. kan genast utan svårigh. disponera ett relativt stort belopp. –

H e n r i c s s o n  emot, men möjl. i likh. med vice ordför.

B l o m b e r g  – vill ha 50 mill. till större kred., 50 mill. till mindre kred.

H j ä r n e

P. P e h r s s o n

Å k e r h i e l m  förekommer krig och framkallar det ej.

P a l m s t i e r n a

P e h r  P e h r s s o n

B o n d e  emot anslaget.

B i l l i n g  emot Bonde.

S t a a f f  emot Tamms försvarslånsförslag.

Z e t t e r s t r a n d  blott riksgäldskontoret skall tillse, att medel finns tillgängliga efter
riksdagens hörande, om behof visar sig.

H a n s  A n d . emot Zetterstrand, men blott 50 mill. /ty påtryckningar å KMt för
krig, ifall 100 mill. anvisas/.

Eftermiddag Lörd. 15 Juli kl. 1/2 4

P å b o d a  vill ej nedsätta beloppet till 100 mill., men kan vara med om vissa restriktio-
ner ungefär ss Hans And.

B l o m b e r g  upprepade sitt förslag [50 mill till större, 50 mill till mindre].

Z e t t e r s t r a n d  vill ha uppdeln. af frågorna:
1/ om reger. dispos. rätt,
2/ om beloppen.
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Dan Perssons yrkande på uppskof – Nej utan votering.

Votering 
100 mill.  16 ja
50 mill.  7 nej

Ang. dispos. rätt

Votering 
Pehr Pehrsson 10 ja
Palmstierna / lilla krd./ afstod
B l o m b e r g  /1/2 lilla kred[.,] 1/2 stora kred./ 13 nej
/afstod/ Zetterstrand = P e h r  P e h r s s o n

Baumgartens andra motion /No 5/ om fyllnad af vissa statsbehof.

C a v a l l i  förslag att riksgäldskont. bemyndigades att förskjuta medel och till 1906 års
riksd. ingå med framställn. om fyllande af dessa behof.

På ordför. förslag uppdrogs åt Tamm o. Cavalli att utarbeta förslag ang. motion.

Baumgartens tredje motion /No 6/ om lagbestämmelser i anledn. af de unionella för-
veckl.

Bordlades.

P.M. Ram för meddeland. till kamrarna i kväll lördag uppgjordes. Skulle utdelas ss öf-
vertryck el. hektograf.

[Nedanstående version av det femte stycket i det Billingska förslaget är skrivet med Ha-
rald Hjärnes handstil. Hakparenteserna är Hjärnes].

I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande eller
upplösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för
sin uppfattning än som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet † [I detta syfte sy-
nes därför den bästa utvägen vara, att RD måtte medgifva, att KM må med Norge] ingå
i förhandling för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör
förberedas genom delegerade från de båda länderna ‡ [äfvensom förklara, att, sedan un-
derhandling i ärendet ägt rum och resultatet däraf godkänts af stortinget efter nya val,
samt stortinget hos Riksdagen med anmälan därom] gjort framställning om ð [Sverges]
medgifvande till Þ [riksaktens upphäfvande och unionens upplösning] ø [RD är beredd
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att lämna ett dylikt medgifvande efter att å sin sida hafva godkänt underhandlingens re-
sultat].

† Detta uttryck torde kunna gifvas antingen genom nya val till stortinget genom en all-
män folkomröstning, och anser Utsk. det böra öfverlämnas åt det norska stortinget att
själft afgöra, hvilket af dessa sätt som bör anlitas. Emellertid finner Utsk. det icke vara
nödvändigt, att hela ärendet i afvaktan på en dylik åtgärd anstår. Fastmera torde RD
böra medgifva, att KM omedelbart må med Norge

‡ Sedan denna förhandling förts till slut samt stortinget efter nya val eller efter det all-
män folkomröstning ägt rum, hvarigenom beskedet af den 7 Juni blifvit bekräftadt, med
anmälan därom
ð de svenska statsmakternas
Þ upphäfvande af riksakten
ø anser Utsk., att jämväl RD bör vara beredd att under förutsättning, att RD för sin del
gillar underhandlingens resultat lämnar sitt bifall till en sådan framställning.

[Nedanstående är skrivet med Harald Hjärnes handstil i klartext på brevpapper i oktav-
format. Hakparenteserna är Hjärnes].

Zetterstrand 2dra kamm.

Hemställes
Att RD måtte medgifva, att KM med må med † [norska stortinget] ingå i förhandling
för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör förberedas
genom delegerade från de båda länderna, äfvensom förklara, att, sedan underhandling i
ärendet ägt rum och resultatet däraf godkänts ‡ [af Riksdag och storting] samt stortinget
med hos Riksdagen med anmälan därom gjort framställning om Svges medgifvande till
riksaktens upphäfvande och unionens upplösning, Riksdagen är beredd att lämna ett
dylikt medgifvande ¤ efter att å sin sida hafva godkänt

† Norge
‡ stortinget efter nya val 
¤ efter att å sin sida hafva godkänt underhandlingens resultat.

[Följande är skrivet med Harald Hjärnes handstil på samma papper i folioformat som
använts till föregående diskussionsreferat. Hakparentesen är Hjärnes].
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Torsd. 20 Juli kl. 1/2 2 e.m 

Sammanjämkn. förslag af Bonde
Sammanjämkn. förslag af Hjärne

Fred. 21 Juli

Enskildt sammanträde kl. 1/2 3 e.m.
Särsk. Utsk. Andra Kamm. ledamöter.

Sammanjämkningsförslagen.
§ 2

S t a a f f  I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehål-
lande eller upplösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare
uttryck för sin uppfattning än som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. Detta
uttryck borde kunna gifvas antingen genom nya val till stortinget eller genom en allmän
folkomröstning, och anser Utsk. det böra öfverlämnas åt det norska stortinget att själft
afgöra, hvilket af dessa sätt som bör anlitas. Emellertid finner Utsk. det icke vara nöd-
vändigt, att hela ärendet i afvaktan på en dylik åtgärd anstår. Fastmera torde RD böra
medgifva, att KM omedelbart må med Norge ingå i förhandling för åstadkommande af
den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör förberedas genom delegerade från de
båda länderna. Sedan denna förhandling förts till slut samt stortinget efter nya val, eller
efter det allmän folkomröstning ägt rum, hvarigenom beslutet af den 7 juni blifvidt be-
kräftadt, med anmälan därom gjort framställning om de svenska statsmakternas medgif-
vande till upphäfvande af riksakten, anser Utsk. att jämväl RD bör vara beredd att
under förutsättning, att RD för sin del gillar underhandlingens resultat, lämna sitt bifall
till en sådan framställning.

§ 2

B i l l i n g
I särskilda till RD afgifna motioner har framhållits, att Svge icke borde lemna sitt sam-
tycke till unionens upplösning, med mindre det norska folket fått uttala sig i ämnet,
vare sig ett sådant uttalande komme att gifvas på sätt en motionär ifrågasatt, genom nya
val till stortinget eller, enligt en annan motionärs mening, medelst folkomröstning.

Utsk. kan för sin del ej annat än dela motionärernas uppfattning, att i ett ärende af så
utomordentlig räckvidd som frågan om unionens uppehållande eller upplösning är, och
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det icke minst för Norge, ett säkrare uttryck för det norska folkets vilja bör gifvas, än
som skett genom stortingsbeslutet af den 7 Juni.

Hvilken af de ifrågasatta formerna för att bereda [åt det] norska folket tillfälle [här-
till]1 bör väljas, anser Utsk. böra bero af Norges eget afgörande. Men tydligt synes det
Utsk. vara, att från svensk sida icke någon åtgärd för unionens upplösning eller för att
bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge kommit, bör vidtagas förrän,
sedan det norska folket haft tillfälle till att gifva otvetydigt uttryck för sin uppfattning i
saken och därvid uttalat sig för unionens upphäfvande, framställning i sådant syfte skett
från Norge. Om sådan framställning kommer, och om ur svensk synpunkt tillfredsstäl-
lande öfverenskommelse visar sig kunna träffas i fråga om de villkor, som från Svges sida
måste uppställas för erkännande af Norge såsom en från unionen med Svge skild stat,
anser Utsk., att Svge bör vara beredt att för sin del medgifva riksaktens upphäfvande
och unionens upplösning.

§ 8
100 milj anslaget
Staaff 1:sta kamm. antager 2dra kams förslag
Pehr Persson 25 mill. reg. disp.2; 75 mill. till riksd
Första Kam. 50 mill. reg. disp.; 50 mill. till riksd. eller 30 mill. reg.disp.3;70 mill.

till riksd.
Lindblad 12 1/2 mill.4; 12 1/2 mill.5; 75 mill. till riksd.

Förslag till enighet mell. 2dra kamm. ledamöter
Staaff – Krusenstierna – Bills förslag 100 mill. enl. 2dra kam. förs.
Hjärne – Staaffs förslag 100 mill. enl. Lindblad.

Särskilda Utsk.
Fred. 21 Juli kl. 1/2 5 e.m.
Sammanjämkningen.

P. P e h r s s o n  föreslog /hade själf förut talat emot/ 
1) Billings förslag i § 2
2) 100 mill. /enl. 2dra kam. förslag/ efter riksdagens beslut.

H e n r i c s s o n  är icke beredd att fatta beslut.

1Över ordet ”härtill” står: ”till ett sådant uttalande”. 
2Över ”reg.disp.” står ”lilla kred.”.
3Över ”reg.disp.” står ”lilla kred.”.
4Över orden ”12½ mill.” står ”lilla kred.”.
5Över orden ”12½ mill.” står ”stora kred.”.
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P a l m s t i e r n a  emot Pehrssons yrkande på 100 mill. efter riksd. beslut. Betyder
ingenting ss imponerande på Norge /”slag i luften”/ om RD anskaffar pengar till sitt
eget framtida förfogande.

L i n d b l a d
1) Utsk. urspr. förslag i § 2.
2) 100 mill. efter riksdagens beslut.

P. P e h r s s o n  emot Palmstierna. Första kam. ledamöter ”ligga mycket djupare inne i
politiken och dess mysterier”. Talas om ministärkris. Så många mill. kunna ej i förväg
anförtros åt en regering, hvars sammansättning ännu är okänd. Det kan bli en regering,
som ej tillräckl. varsamt kommer att handskas med 100 mill. – Därpå ligger hufvudvik-
ten, ej på uppskof, som dock icke kan bli så långt med folkomröstn. i Norge.

S t a a f f  ansluter sig till P. Pehrsson.

D a n .  P e r s s o n  har ”för länge gått i bisk. Billings skola” för att icke böja sig för
den föreslagna kompromissen, ehuru personl. emot både folkomröstn. och nytt stor-
ting. – Han föreslog Staaffs förslag i st. f. Billings.

P e t t .  P å b o d a  ansluter sig till P. Pehrsson. –

K r u s e n s t i e r n a  ansluter sig till P. Pehrsson. – 

D a n .  P e r s s o n  yrkar bifall till Staaffs förslag el. till Hjärnes förslag.

B i l l i n g  hemställde om 10 minuters paus för att öfverväga situationen.

Kl. 6 e.m. på Ordför. förslag afslöts sammanträdet och utsattes nytt till morgon lörd. kl.
12 midd.

Lörd. 22 Juli kl. 12 midd.

Särsk. Utsk.
Sammanjämkningen.

O r d f ö r . inledningstal. Första kamm. ledamöter antogo Staaff-Krusenstj. förslag, un-
der förutsättn. af endräkt i öfriga punkter, och under förutsättn. att 100 mill. anskaffas
på sådana villkor, att de kunna med lätta göras tillgängliga för KMt med formulering
följ.
”Beträffande det väckta förslaget – – –”

P .  P e h r s . gjorde förfrågan om ”riksdagens hörande” = ”medgifvande”.
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S t a a f f  frågade om meningen med definitiva beslut, huruvida man vore bunden af
dessa vid granskningen af deras formulering el. redaktion.

O r d f . ansåg intet hinder möta för ändringen af redaktionen, men ej ändringar i sak.

Å k e r h . ville ha definitivt beslut om sitt förslag att återställa unionen med vapenmakt.

S ä v e  instämde med Åkerh.

D a n .  P e r s . återtog sitt förslag.

Utsk. afslog definitivt Åkerh. förslag.

O r d f ö r . föredrog motiver. i dess helhet i utarbetad formulering till definitivt afgö-
rande.

Antogs utan diskussion och votering.

O r d f . föredrog förslag till klämmar.

Diskussion [samtidigt] ang. meddelanden till pressen [och] ang. meddelanden till Kam-
rarna enskildt /före betänkandets officiella publikation/ 

Månd. 24 Juli kl. 12 midd. 

Justering af Särskilda utskottets utlåtande.

[Hjärnes handskrivna anteckningar från SäU slutar egentligen här. I hans arkiv kommer
sedan flera av de pm som upprättades inom utskottet eller tillställdes utskottet av rege-
ring och myndigheter. Sist ligger tryckta förslag till två olika delar av särskilda utskottets
utlåtande nummer 1. Det andra av dessa avser utskottets förslag till unionshistorik. Det
innehåller inga handskrivna notater eller kladd i kanten. Det första är utskottets förslag
till betänkandets huvudavsnitt, paginerat från 1 till 21. På sista sidan, sidan 21, vid den
första av de tre klämmarna i detta första förslag, har Harald Hjärne själv för hand fört in
två tillägg. Den tryckta texten lyder så här:]

Under åberopande af hvad sålunda blifvit anfört, får utskottet hemställa,
a) att Riksdagen, under uttalande att Kungl. Maj:ts förevarande proposition icke kan,
sådan den blifvit Riksdagen förelagd, bifallas, med förklarande, att Riksdagen icke har
något att invända mot att, derest framställning i den av utskottet angifna ordning om
riksaktens upphäfvande och unionens upplösning från Norge ingår, förhandlingar af här
ofvan antydd art upptagas; 
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b) att Riksdagen [...]
c) att herrar Wieselgrens [...]

Stockholm den 24 juli 1905

På Särskilda Utskottets vägnar:

[Efter ordet ”derest” ovan har Hjärne skrivit för hand ”Lundebergs förslag” med följan-
de text:]
efter det att norska folket vare sig genom ett storting, tillkommet efter nya val, eller ock
genom folkomröstning, uttalat sig för unionens upplösning, uttalat sig för unionens
upplösning, framställning

[På samma ställe har Hjärne för hand också skrivit ”Staaff” och lagt till följande text:]

ett efter nya val tillkommet Storting gör framställning om riksaktens upphäfvande och
unionens upplösning eller ock sådan framställning från Norge ingår efter det norska fol-
ket genom folkomröstning uttalar sig för unionens upplösning, förhandlingar af här
ofvan angifven art upptagas;

Karl Gustaf Karlssons anteckningar från särskilda utskottet 
under första urtima riksdagen 1905

Dessa anteckningar från SäU 1905 är förda i långhand med blyerts och med K G Karlssons
handstil. De är skrivna på linjerat, ituskuret foliopapper, som sedan vikits till oktavformat. 

Originalen finns i ett brunt kuvert med påskriften ”K G Karlssons 1905 papper”. Detta
kuvert förvaras i Herredagskofferten, Uppsala universitetsbibliotek, E 651. Herredagskofferten är
en resväska med handlingar som Arne Wåhlstrand deponerade på Carolina Rediviva före sin död.
Kofferten är bräddfylld med bruna dokumentkuvert innehållande material från personerna i SäU
sommaren 1905.

När det inte framgår i Karlssons anteckningar vilken dag och tid notaterna avser har vi redak-
törer satt in datering inom [ ] med hjälp av Clasons anteckningar från särskilda utskottet.
Arne Wåhlstrand lät göra en maskinskriven version av Karlssons handskrivna anteckningar.
Denna version finns i Wåhlstrands samling, NC 894, häfte 44 (med påskriften ”Ur K. G.
Karlssons papper”) Uppsala universitetsbibliotek. Den maskinskrivna framställningen skiljer sig
från Karlssons handskrivna version. Somligt finns endast i handskrift, andra endast i maskin-
skrift.
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Herredagskofferten. Kofferten innehåller viktiga dokument rörande
unionsupplösningen 1905. Den deponerades en gång på Uppsala
universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, av fil.dr. Arne Wåhlstrand,
en stor svensk pionjär vid utforskningen av året 1905. Foto: Lars-
Owe Wennman. (Uppsala universitetsbibliotek).

 

[4/7]

L i n d b l a d  Upplösning ”fait accompli”[.] Beklagar att man fr svenskt håll gifvit för
mycket på hand. 

Törneryds förslag för blodfattigt[.] Vän af fred, men man måste handla så att vårt folk ha
känning af att något blir gjordt. 

Upprättelse genom något slags folkomröstning i Norge (laglig behandling). Härigenom
ett uppskof och detta en vinst.

H e n r i k s o n  Hittills hållit varmt på unionen. Icke tvångsunion, emedan omöjlig[.]
Ansluter sig till herrar Tamm o Bonde.

B e r g e n d a h l  Instämde m/ vice talmannen

S t a l l e r h u l t  K.M. proposition: ”unionens pinohistoria”. Motsägelsen mellan K.M
o andras utsaga att unionen är det enda som kan trygga de båda landens välfärd o utsa-
gan att för att undvika ännu större olycka låta unionen gå[.] 
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Äran? håller sig så länge man segrar. Är man säker att segra? Ett dundrande tal mot krig
och mobilisering: att en föreläsare som får mindre antal åhörare går an, men att bonden
får se sig om efter arbetskraft än värre.
Vilkoren: bort med vilkor[.]
Förordade De Geers motion
    ”          en svensk prins Berna af huset Bernadotte på Norges tron.

P å b o d a  (Alfr. Pettersson) Alltid hållit hårdt på unionen; Kan ej helt bortse från den
kränkning som Svenska folket haft att utstå. Gillade ej själfuppgifvelsens princip, som
funnit sitt uttryck i De Geers o Lindhagens motioner.
Hellre Frih. Bondes förslag än Regeringens men förordar oeftergifliga vilkor, dock ej
små vilkor utan af politisk innebörd.

S t a a f f  indignationen riktad mot det sätt hvarpå man gått tillväga i Norge – och detta
med rätta. Om de först försökt andra vägar hade det varit en annan fråga; alltså sättet det
upprörande! [D]ärför något riktigt i det svenska folkets behof af upprättelse o kanske
farligt att kasta denna känsla å sido,

Dock ej frammana krig, vare sig direkt eller genom vilkor. Skäl till stolthet att till-
höra ett folk som står så högt att det ej gerna vill krig. Norrmännens särställning o där-
för krig ännu ödesdigrare. 

Är det f. Sverge möjligt att på lagligt sätt anordna ett sådant krig? Rekvisitionsrätten
får utöfvas endast vid upprätthållande af neutralitet och vid försvar för riket vid befaradt
eller inträffadt angrepp. Ett krig mot Norge ett äfventyr, hvars utgång ej kan beräknas.

Rappes svar: ”ja, o det anser jag och det anser väl hvarje svensk officer”. Försäkran
1892 att det årets härordning skulle kunna drifva en fiendehär ur landet, alltså krigiska
medel undvikas.

Vissa föreslagna tillvägagåenden:
folkomröstning etc.
behof af att skynda
Skola vår förbindel. till Norge vidblifva under uppskofvet?

Vårt förslag till umgänget nationer emellan odrägligt.

Några vilkor lämpliga att behandla före erkännande: 
Icke politiska öfverenskom under pression, riskerar då ett upprepande i mindre skala af
1814
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Sida ur Karl Gustaf Karlssons anteckningar från särskilda utskottet.

Gränsfästningar tillkomna med Konungens sanktion; ville dock ej yttra sig bestämdt hä-
rom förrän begärd utredning inkommit. 

Förordar K.M. förslag, men tyckte dock äfven om De Geers motion.

Sv folk kan känna sig djupt kränkt af handl. 7/6 och det bjuder Norge att om det kan
försvara sin handling inför en domstol, t. ex. fem: är det rätt handlat af Norge att efter
en nittioårig fred utan motpartens hörande afsätta sin konung, och bryta unionen?
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K r u s e n s t i e r n a  vidhålla sin uppfattning. Beslutet måste föregås af förhandling
med uppsatta vilkor
vilkor som innebära upprättelse för Sverge
   ”    af reell innebörd
   ”    som skola genomdrifvas

Hvarken blebescit [sic!] eller nytt storting. 
Däremot påyrkas
Gränsfästningarnes borttagande
Lappfrågans ordnande
Bohusbanans framdragande

[5/7]

B e r g e n d a h l  instämde m/vice talmannen Ordförande Per Persson Törn
RD m/ och ej KM

B i e s e r t . Förordade K.Ms prop o Stallerhults yttrande om allmänna meningen i lan-
det. Framhöll nödvändighet att trygga samfärdselförhållandena.

H e d l u n d . Generalstaben o Flottans stab haft skyldighet att i god tid uppvisa de mi-
litära anslagskraf som unionens upplösning skulle medföra.

Kränkningen mindre ge 2 varskon. Norrmännen sökt gå tillväga på det minst sårande
sätt.

Ö d m a n  Unionen bör upprätthållas. Icke ovillkorligen m/ vapenmakt. Äro vi fasta,
viker Norge, förhållandena i Norge (särskildt de ekonomiska) ytterligt svaga.

R e t t i g  Det har gått med Norge som med frågor på det sociala området.

Makt bakom villkoren.

Principdebatten afslutad
1 Skola vi upprätthålla unionen?
3 Skola villkoren vi upplösa unionen först och sedan underhandla?
4 Skola vi underhandla först och uppsäga sedan?
2 Frågan om referendum etc
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[6/7]

Provisoriska beslut.
Bör unionen upprätthållas med maktmedel? (Bör af Sverige vidmakthållas)

Nej:
Zetterstrand; Törneryd; Bonde; Blomberg; Hjärne; Palmstierna; Krusenstierna; Staaff:
Beslut fattades!

Ja: att Rd f. sin del beslutar att en uppm Norge att frånträda sitt beslt. 7/6 och om N.
vägra med maktmedel återställa i form som kan vara f. framtiden betryggande.1

Folkomröstning – nytt storting

B i l l i n g : nytt storting vore att få ett olagligt storting att fatta samma olagliga beslut
som det lagliga stortinget förut fattat.

P a l m s t i e r n a : en formlig anhållan fr. Stortinget om unionens upplösning, som vi
förklarar oss villiga att bevilja på vissa billiga vilkor.

A f z e l i u s : vi uppsäga för vår del unionen men afvakta ett liknande beslut af ett ur
nya val framgånget storting

H a n s  A n d e r s s o n  ville icke uppskof

B i l l i n g  Bestämd skillnad mellan vilkor o önskemål.

L i n d b l a d

Z e t t e r s t r a n d  ett utmärkt anförande.

Å k e r h i e l m  Uppskof

Olika yrkanden
dels afslag
  ”   bifall t. Wieselgren m/ någon ändring
  ”      ”   Blomgrens yrkande (se Afzelius)

1Bredvid detta stycke står antecknat: ”Åkerhielm, Säve”.
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[7/7]

K.Ms prop.; De Geers o Lindhagens motioner.

B i l l i n g  Först tilltalats af De Geers motion. Men vid närmare eftertanke motståndare
– bestämd motståndare. Innebär ett erkännande af den ställning som Norge intagit ge-
nom 7 Juni-beslutet: afklipper hvarje tanke på vilkor. En större eftergifvenhet än Norge
kunnat tänka sig.

Göra åtskillnad på hvad som kallas villkor. 1) villkor 2) förhandlingsämnen 3) afveck-
lingsfrågor.

[V]ilkor: Sveriges intresse dominerande. Ersättn för hv [resten av satsen överstruken
och oläslig]

[F]örhandlingsämnen: båda rikena ungefär lika intresserade, om dessa bör i utskottsbe.
talas.

[A]fvecklingsfrågor: Norges intressen öfverväga o en del bara lappri; icke talas om i be-
tänkandet.

Vilkor: 1) den neutrala zonen o gränsfästn. (rasering?)
2) Novembertraktaten.
3) Lappfrågan.

Förhandlingsämnen: transitofarten mellan Sv. o Norge.

Afvecklingsfrågor: 1) ordnande af sjöfartsförhållandena.
2) bidrag till konsulskassan, delning af möbler etc.

Skiljedomssaken en särskild ställning: nu bör icke förhandlas med Norge om skilje-
domstraktaten i någon form.

B o n d e  vidhöll om än tveksamt yrkandet på De Geers motion.

P a l m s t i e r n a  Tog afstånd fr. De Geers motion.
Vilkor
Raserandet af ett eller ett par gränsfästen. 
Novembertraktaten endast omnämnes såsom ämne för närmare uppgörelse.
Sättet för skiljsmässan: något slags upprättelse.

A f z e l i u s : Svensk vilja måste vara med på något sätt; vill ha fram något: Sverige vill
och Norge rättar sig därefter. Dock måste någon förhandling föregå innan villkoren
slutbestämmas.
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Gränsfästena: föreslog utredning af ett par ledamöter af utskottet gm samråd med utan-
förstående fackmän.
Novembertrakten det enda som kunde göra Fo Hvardera landet förplikta sig att hvar
för sig ingå ett liknande förbund med Vestmakterna.

H j ä r n e  Tycker ej om att Regeringen vill ingå förhandling m/ stortinget.
Förordar förhandl. mellan delegerade fr. Sv. o deleger[ade] fr. Norge.
Medgifvande fr[ån] K.M. att föra förhandlingar.
Vidare olämpligt att K.M. träffar vilkorlig uppgörel[se].
(Med anledn [just här har KGK satt en not vari han skrivit ”se prop!”] att Rd måtte
medgif. att K.M. må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som
från norsk sida kunna framställas ang. garanti för Sveriges säkerhet).
Förhandl. utmynna i ett norskt förslag. Till sist fastställa öfverenskom som villkor från
svensk sida.
Förpliktelse att iakttaga neutralitet i händelse ettdera riket råkar i krig.
Novembertraktaten. Båda rikena ingår den ömsesidiga förpliktelsen att icke afträda
landområden; men ingen förbindelse att försvara ett ev. angripet område.
Icke i utskottet. Allt för stramt säga våra önskningar. Större framgång om man med små
medel kan nå fördelar än om man sätter i gång en stor apparat.

P e r s s o n  i  T ö r n e r y d :  Går knappt an att ge Reg:en fullmakt in blanco vid
underhandling alltså icke rent bifall t. K.Ms förslag. 

Kunde icke vara med om De Geers förslag.

Z e t t e r s t r a n d  förordar K.Ms förslag

S t a a f f  Bifall t. K.Ms förslag i hufvudsak.

S t a l l e r h u l t  K.Ms förslag.

A f z e l i u s : Yrkade afslag å De Geers förslag.

”Utskottet hemställer med anledn. af KMs proposition att Rdagen måtte medgifva,
att KM må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som Rdagen
väntar från norsk sida angående garantier för Sveriges säkerhet och intressen för den
händelse att Sverge genom riksaktens upphäfvande gifver sitt samtycke till unionens
upplösning.” Hjärnes förslag

B i l l i n g : afslag å alla tre förslagen
afslag å KMs förslag
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i afslag å KMs prop. ligger icke att man icke under någon form lemna en regering full-
makt att underhandla.

K r u s e n s t i e r n a  afslag å De Geers motion.
Icke obetingadt godkänna KMs prop. emedan vissa frågor äro af den vikt att Rdagen
säger ifrån hur den vill ha dem.

Inlemnade förslag:

Den af Norge 7/6 vidtagna åtgärden innebär aftalsbrott och kan sålunda ej af Sverge
godkännas eller betraktas som ett fullbordadt faktum.
Men då unionen icke hädanefter kan för Sverge medföra sådana fördelar, att den bör af
Sverge mot Norge med maktmedel upprätthållas, är Sverige beredt att upphäfva riksak-
ten så snart sådana villkor blifvit aftalade, som med hänsyn till Sverges intresse betingas
däraf; att Norge hädanefter blir en främmande makt. [A]tt som sådana vilkor fram[g]å
Gränsfästn
Lappfrågan1

Härom skall regeringen låta förhandla med norska stortinget så snart enighet härom
vunnits, underställa ärendet ånyo riksdagen, som då upphäfver riksakten.
De rena afvecklingsärendena ordnas därefter.

Mobi

57.000.000 sommar ½ m/d
59.000.000 vinter    ”   pr.dag
200.000 kr. pr.dag
500.000 under uppm.
Flottan 2.000.000 en gång
pr dag 100.000 kr.
(icke ammunitio[n]) 150.000 kr.
återgår [?] Palmstierna 37.000.000 

S t a a f f  förordade m/ replik till Billing K.Ms förslag i hufvudsak.

H a n s  A n d e r s s o n  förordade i hufvudsak KMs förslag

F r i h .  Å k e r h i e l m : närmast i enl. m/ K.M. förslag, så som saken nu ligger.

K.Ms promemoria.  
Kronlunds motion o förslag som med anl. däraf kan förekomma.

1Orden ”att som sådana villkor fram[g]å Gränsfästn Lappfrågan” är tillagda senare nedtill på papperet.
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Punkt 1 hänskjutes till afvecklingsfrågorna (ämne)

Punkt 2 (skiljedomstraktat)
afskrifves
upptages i sammanhang i öfriga förhandlingsämnen 
upptages fr. norsk sida

Punkt 3 (Grisbådarna)
afvecklingsfråga
förhandlingsämne
afskrifves fr. förhandl

Punkt 4 (flyttlapparna)
öfverflyttas till klass 1 (vilkor)
öfverflyttas till klass 2 (förhandlingsämn)

Punkt 5 (samtrafiken) upptages bl. frågor 2 klass

Punkt 6 (Sjöfarts Handels- o sjöfartsförhållanden mellan Sv. o Norge)
Norska fartyg behand. fullständig[t] lika m/ svenska.
Mest gynnad nation: icke kustfart icke rätt till sjöfart på de inre vattnen: kanaler, insjöar
etc.

Frågan icke upptages

Punkt 7 (De För. Rikenas konventioner)
Det faller af sig själf, att traktater varda föremål för gemensamma förhandlingar. Afveck-
lingsfrågor af 3dje klass.

Lagstiftningsfrågor

Afvecklingsfrågor

K r o n l u n d s  punkt om utgifter för diplomatien o konsulsstab i sumpen
afvecklingsfrågor

P a l m s t i e r n a  En viss tidpunkt för svars afgifvande fr. norsk sida.

Ö d m a n  Sammanbindning af Bohusbana[n] m/ Norge

T ö r n e r y d  föreslog att den af Ödman föreslagna sammanbindning skulle upptagas
som villkor. Icke upptagas bland förhandl.ämn., dels rent afslag
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10/7 

Gränsfästningar

B i l l i n g  En diskussion icke medföra något nytt, eller nya synpunkter.
Regeringens meddelande oväntadt, då denna punkt var den enda af värde i regering-

ens promemoria. Regering[en] icke vuxen den nuvarande politiska situationen.
Fordrade uppställandet af en neutral zon som villkor.

B o n d e  yrkade afslag å gränsfästningarnes uppställande som något villkor.

T e l l b e r g  Ställningen obestämd

L i n d b l a d  Förenade sig med Billing

T a m m  yrkade förhandling om gränsfästningarne i öfverenstämme[l]s[e] med Billings
förslag.

F r e d r . P e t t e r s s o n  Ett sådant villkor skulle inför utlandet proklamera vår freds-
vänlighet.

N ö b b e l ö f  tveksam, men lutar åt rasering af Örje o Urskog.

S ä v e  yrkade rasering Kongsvinger Urskog o Örje

Å k e r h i e l m  förordade en neutral zon omfattande äfven Kongsvinger o Fredriks-
sten.

B l o m b e r g  Örje, Urskog o Kongsvinger rasseras [sic!] eller en neutral zon.

B i l l i n g  en rasering utgöra en upprättelse, men eljest annan uppfattn än de flesta fö-
reg. talarne. Man bör icke ställa upp oeftergifliga villkor[,] alltså förhandlingar, att börja
m/ ganska långt gående; i motivering bör man uttala sig bestämdt, men dock ej bestäm-
ma sig för neutral zon eller rasering.

S t a a f f  Möjligen Som förhandling upptaga frågan om gränsfästning.

B i l l i n g  Utskottsbet bör icke affattas lika med andra utskottsbetänkan[den]: 
icke upprepa alla motion. och förslag; 
all tyngd skall icke ligga i klämmen utan i uttalanden eller motiveringen; 
vi kunna ej formulera hvartenda villkor.

A f z e l i u s  i st. f. neutral zon: ett område på hvilket vissa militära anordningar icke
får träffas.
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P a l m s t i e r n a  Raserande af vissa under senare tider tillkomna gränsfästning., hvar-
vid äfven frågan om neutral zon tages under öfvervägande.

K r u s e n s t i e r n a  Gränsfästena böra slopas. Vore ej skäl att från svensk sida endast
omnämnas de i Norge tillkomna nya gränsfästena. Norrmännen kunde sedan framställa
motfordran på en zon å ömse sidor.

W a c h t m e i s t e r  närmast gränsen belägna forten ... rasering af de fästen som byggts
på senare tider och äro afsedda för krig mot Sverige.

Z e t t e r s t r a n d : förenade sig med både Billing och Palmstierna.

S t a l l e r h u l t . Ville icke ha några villkor, trodde dem leda till krig. Om tvungen
rösta för Palmstierna.

T ö r n e r y d  Förordade Palmstiernas förslag.

H e n r i k s o n  förenade sig m/ Palmstierna, trodde dock att fråga om neutral zon
borde framställas af norrmännen.

C a v a l l i : förordade Palmstierna.

Fortsättning 10/7 05

Anslagsmotionerna

B i l l i n g  föreslog en beredning af 4 personer (afslogs)

Traktaterna
1) Hvilka förpliktel komm. att åligg[a] Sver Novemb o hvilka åtgär anser reg böra vid-
tagas? 
Om Sv. samtycker o detta vinn erkänn fr Fr. o Eng komma inga förpliktelser att åligga
Sverge, dock torde förplik ålig[g]a Sverge, men förhandling bör inleda dipl. förhålland
2) Hvilka förplikt[elser] för Nov. traktaten kan åligga Sv. för Norges skull efter unio-
nens upplösning? 
Efter det upplösn erkänn[es] kan ingen förpliktel[se] åligg Sver för Norges del.
3) Förpliktelser rörande andra traktater åligga icke Sver för Norges skull.

B i l l i n g : Det faller af sig själf att de förpliktelser som man åtager sig kom[ma] att
uppfylla[s]

S t a a f f : accepterar Billings o gör ett något skärpt tillägg rörande upprätthåll[ande av]
plikter o rättigheter.
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H j ä r n e . Icke afträda land.

12/7

[Nedanstående tycks vara K. G. Karlssons anteckning från Billings föredragning av ett
förslag till utskottsutlåtande, hållen den 12/7. Jämför Clasons stenografiska anteckningar
på denna punkt. Enligt Stuarts anteckningar är detta första kammarens förslag. ]

Fr Sv upprepa[de] försök gjorts att upprätthålla union[en] – bl. a. 5/4 05.
Om fr Norge komm[it] förslag, icke tillbakavisa[t]s.
Alltmera har öfverty[gels]en befästs att unionen i nuv form icke nu nu [sic!] för det
svensk[a] folket[s] fram[tida] välfärd
Norge vill revolution: Kon[u]ng upphör att regera o un[i]on upphör.
Häremot har ej nog kraftigt protestera[t]s – och detta gm sv. r[iks]dagen
Icke någon åtgärd fr svensk sida förr än efter det nya val ägt rum och ny framställning
inkomm[it] –
Ingen fullmakt åt regeringen – onödig.
Vid uppgörelse [?] båda tillgodoses, som vilkor ej specificeras, dock en neutral zon runt
södra gräns[en]
Lappfrågan 
Kommunikationsled äfven äfven wattenvägar
Uttalande rörande traktater i hufvudsaken i öfverenst m/ Staaff
Att med Norge ingå skiljedomsaftal – icke f. n.

Krusenstierna

[Arne Wåhlstrand påstår att det följande är ett anförande av K. G. Karlsson. Av okänd
anledning befinner sig inte det handskrivna originalet bland Karlssons papper, utan
bland Edvard von Krusenstjernas papper, Herredagskofferten, E651, UUB. Det är ren-
skrivet med bläck på ituskuret vanligt brevpapper och omfattar 8 blad.

Karlsson var suppleant i särskilda utskottet och nämns inte i Clasons, Stuarts, Wåhlins
eller Biesérts anteckningar. Däremot nämns han som talare i Hjärnes anteckningar från
ett enskilt sammanträde med särskilda utskottets andrakammarledamöter i statsutskottets
lokaler den 13 juli. Hjärne ger dock inget diskussionsreferat. Troligen hölls detta anfö-
rande då].

Alla kompromissers öde: frukten af desamma smakar icke någon – detta därför att ingen
får sin vilja helt fram.
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Jag ämnar emellertid icke försvara det föreliggande utkastet. Så mycket vill jag dock
säga, att det väl egentligen endast utgör ett utkast, afsedt att ge Kamrarnes ledamöter
tillfälle att göra sina meningar kända, innan utskottet framkommer med definitiva för-
slag.

Herr ordf. i mera än 2 ½ veckor har jag varit en uppmärksam åhörare af utskottets
förhandlingar och allt klarare har det gått upp för mig att här blott föreligger 2 vägar att
välja emellan, om icke nya förödmjukelser skola öka antalet af dem vi redan lidit.

Antingen skall man säga: ”vi fasthålla vid unionen och äro i nödfall beredda att upp-
rätthålla den med vapenmakt”, eller ock skall man, stolt litande på sig själf, utan krångel
medgifva dess upplösning.

Hvad vinner man med det förstnämnda tillvägagångssättet? Det finns, herr Ordf., väl
knappt någon, som hvilken känner de båda landens förhållanden på olika områden, som
tror att vi numera skulle kunna införlifva Norge med vårt land. Och att upprätthålla
den nuvarande – eller rättare återupprätta den nyss brutna – unionen, därtill tycker jag
få skulle ha lust. Jag nekar visst ej till att den beredt båda landen fördelar, särskildt har
den beredt oss en trygg vestlig gräns. Men om vi med maktmedel skola kvarhålla Norge
inom unionen, blir denna trygghet mindre än om Norge är skiljdt från Sverge. Ty
Norge skulle då begagna första tillfälle – d. v. s. just då vi hade behof af åtminstone en
fredlig granne i vester – att hämna sitt nederlag och lösrycka sig.

Jag ser ej att vi kunna ha någon reell fördel af att begagna maktmedel och därför
säger jag: ”låt oss hålla fred!” Detta säger jag icke, emedan jag anser ett krig vara det
värsta som kan hända ett folk; andlig och materiell degeneration äro vida värre och de
kunna träffa ett folk under djupaste fred. Men i detta fall är jag öfvertygad att man om
ett krig skulle kunna använda det kända uttrycket: det vore värre än ett brott, det vore
en dumhet!

Nu svarar man mig måhända, att det icke är någon som åsyftar krig. Man vill endast
att Norge skall fylla vissa villkor, dels af sådan art, att den Sverge tillfogade skymfen aft-
vås, och dels sådana, som skulle innebära i någon mån reella fördelar. Härpå svarar jag:
om villkoren icke uppfyllas af motparten, måste vi gripa till vapen för att drifva dem
igenom. Ty eljest hade vi först då lidit en verklig förödmjukelse, en förödmjukelse, som
ett ärekärt folk icke kan tåla. Sätta vi villkor, måste de genomdrifvas, om det så skall
vara med vapenmakt.

Detta måste man ha klart för sig och handla därefter. Därför kan det vara skäl tillse
om de föreslagna villkoren äro af sådan art, att de äro värda ett krigsoffer i blod och
penningar. Jag nämner penningar, då jag vågar säga att redan blotta mobiliseringen af
100 000 man skulle medtaga åtminstone hälften af det ifrågasatta krigs- eller om man
hellre vill försvarslånet.
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Hvilka äro nu de ifrågasatta villkoren? Revolutionsbeslutets konfirmering af ett nytt
nyvaldt storting. Man kan med säkerhet förutse resultatet: ett förtroendevotum för det
nu sittande stortinget och för den revolutionära regeringen. Bättre kunna vi använda
vårt folk och våra millioner än att uppnå ett sådant resultat.

Öfriga villkor äro gränsfästningarnes slopande och
Den af utskottet förordade upprättelsen skulle utgöras af en förnyad framställning af

stortinget om unionens upplösning. Har då ej den förra skrifvelsen kommit oss till-
handa? Finns det någon som icke känner till den? Jag förråder väl ingen hemlighet då
jag säger, att utskottet väl känner till den och har debatterat den? Skola vi ha krig för en
formsak, då vi ej vilja slåss för realiteten? Detta är norskt juristeri, ovärdigt svenske män.

Så ha vi till sist, hvad jag skulle vilja kalla realitets-villkoren: gränsfästningarne och
lappfrågan.

Enligt upplysningar från militärt håll skola gränsfästningarne icke vara så synnerligen
farliga. Fredriksten icke med i räkningen; Kongsvinger 2 nya fort, som ha någon bety-
delse, hvaremot skansarne vid Urskog o Örje af svenska militärer anses lättbetvingliga. –
Förnekas kan ju ej, att det vore synnerligen värdefullt att få till stånd bestämmelser
rörande en neutral zon, i ändamål att förekomma en kappkörning i fästningsbyggande å
ömse sidor om gränsen. Men ett krig tror jag icke saken är värd, då norrmännen nog
redan äro tröttkörda på rustningar och antagligen få bygga måttligt hädanefter. Jag und-
rar om ej norrmännen skulle skatta vårt erkännande så högt under nuvarande förhållan-
den – förutsatt att vi icke onödigt förhala tiden – att de vid förhandlingar af den art
regeringen vår regering föreslagit skulle befinnas villiga att tillmötesgå våra önskningar
både beträffande befästningar och lappfrågan.

Beträffande lappfrågan må det äfven framhållas, att vi, då tal är om lösningen af
denna fråga, stå i precis samma förhållande till Norge efter unionens upplösning som
förut. Vi ha i den saken lika litet icke heller under unionens dagar kunnat tvinga norr-
männen.

Båda dessa realitetsfrågor torde alltså utan krigshot kunna tillfredsställande ordnas
under de förhandlingar som under enligt K.M:s förslag böra föregå vårt erkännande af
unionens upplösning. 

Det förefaller mig, att det borde vara öfverlemnadt åt skriande tidningsmän, som icke
synas känna något ansvar, att ropa på åtgärder, hvilka kunna åstadkomma krig för rela-
tiva småsaker, då vi icke anse den stora frågan värd ett krig. ”Svenska folkets valda
ombud”, som det heter, – särskildt 2a K. – borde visa ansvarskänsla, besinning och mod
– mod att sätta sig emot en chauvinism förlöpelser af en, låt vara med rätta uppretad
folkstämning. Det fordras mod m. h. för att tåligt kunna bära förebråelsen från vissa håll
att mindre än andra älska det land, vid hvilket man är fästad med sina djupaste hjärteröt-
ter.
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Om man vill gå fredens väg, om man, som jag i början af mitt anförande uttryckte
det, vill stolt litande på sig själf, utan krångel medgifva unionens upplösning, så har man
att välja mellan K.Ms förslag och det af De Geers föreslagna sättet. Det sistnämnda till-
talar mig mycket och för egen del kan jag vara med därom. Men med KMs förslag torde
kunna vinnas flera reella fördelar, ty man måste antaga, att norrmännen äro mjukare nu
än de komma att blifva sedan de inträdt i normala förhållanden. Därför vill jag förorda
KMs förslag och slutar med, att vi böra vara konung o regering tacksamma för att de
icke tagit fallit undan för påtryckningar från den sida, där man ej sett illa på ett krig utan
handlat med besinningsfull själföfvervinnelse.

[Anteckning i blyerts från Särskilda utskottet i juli 1905, K. G. Karlssons handstil, på ett
stycke tjockt vitt olinjerat foliopapper, som vikits på mitten till oktavformat].

d 20/7 05.
Hjärne
I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens upprätthållande eller
upplösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för
sin uppfattning än som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. I detta syfte synes
därför den bästa utvägen vara att RD måtte medgifva att K.M må med Norge ingå i
förhandling för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör
förberedas gm delegerade från de båda länderna, äfvensom förklara, att, sedan under-
handling därom i ärendet ägt rum och resultatet däraf godkänts af Stortinget efter nya
val samt St T. hos RD, med anmälan därom gjort framställning om Sverges medgif-
vande till riksaktens upphäfvande och unionens upplösning, RD är beredd att lemna ett
dylikt medgifvande efter att å sin sida hafva godkänt underhandlingens resultat.

d 20/7 Utsågs delegerade att förbereda sammanjämkning.
ordf. Billing, Åkerhielm[,] v. ordf. Krusenstierna o Staaff.

Staaffs förslag: lika m/ Hjärnes + folkomröstning

Billings förslag: Nya val eller storting folkomröstning, men inga förhandlingar försiggå
föregå försiggå innan från nytt norska folket haft tillfälle göra uttalande och bifallit 7
juni beslutet.

[Följande avsnitt är i originalet knappt uttryckt och rörigt; därför svårbegripligt]
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Hvar är realiteten? 
Om den nuv norska regering utse förhandlingsmän, sämre för oss? [I kanten mittför
denna rad har KGK skrivet namnet ”Lindblad”]

Ta hänsyn till minoritetens gn gemens votering: 1st o 2dra K. plikt [oläsligt ord] 1st
Kam [I kanten mittför detta har KGK skrivit ”Så snart [?] som möjligt”[.]]

Omöjligt genomdrifva i 2dra K, åtminstone enigt! [I kanten mittför detta har KGK
skrivit orden ”Uppskof eller icke uppskof”; menas att uppskov eller inte är omöjligt att
genomdriva i enighet i andra kammaren?]

Hjärne vacklar alltid åt höger (individualistisk)[,] aldrig enighet från vår sida!
icke rädd f. krigspolitikn
beror på riksdg o allm mening [I kanten mittför dessa satser har KGK skrivit orden ”25
mill”]

[Anteckning i blyerts från Särskilda utskottet i juli 1905, K. G. Karlssons handstil, på ett
stycke tjockt vitt olinjerat foliopapper, som vikits på mitten till oktavformat]. 

Lundebergs tal 22/7 05
[D]et moraliska trycket af kraft bakom orden, ”ett sådant sätt att formulera vilkor skulle
vara lätt begripligast för Norge” och således bäst främja våra önskningar.

1.st K. ingår på 2dr Ks förslag under förutsättning att öfriga provisoriska beslut få stå
fast.

Referat
Historik
Motivering af beslut
Klämmen

[Ny sida börjar här:]

Frih. Åkerhielm förslag anhåller att få formlig[t] protokollfördt sitt förslag att Rd måtte
för sin del bes. att Norge en uppfordr. står i Nor att frånträda bes[lu]t 7/6 05 o om det
uppf [?] icke följa åtgärder skall vidtagas

”Motionens antydda ändamål”
defini
efter uppläsning godkändes förslaget i klump.
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[Ny sida börjar här:]

Sekretessen:
Utskottet – Pressen
Utskottet – Kamrarne

Tiden: 1 dygn innan bet. vänta i kammar.

Tisdagskväll enskildt enigt beslut

Herman Kvarnzelius anteckningar från särskilda utskottet 
sommaren 1905

S. Herman Kvarnzelius var suppleant i särskilda utskottet i juni–juli 1905 där han representera-
de Liberala samlingspartiet i andra kammaren. Hans debattreferat från utskottet är handskrivna
med blyerts på linjerade folioark om fyra sidor. Varje ark har emellertid vikits en gång i längdrikt-
ningen, så att åtta stycken smala spalter uppkommit. Anteckningarna har sedan förts i dessa
smalspalter. Inom respektive helfolioark har Kvarnzelius inte alltid skrivit anteckningarna i kro-
nologisk följd. Vi har på några punkter daterat anteckningarna samt rättat till kronologin, med
hjälp av Clasons och Wåhlins anteckningar. 

Debattreferaten är till en början tämligen utförliga, men slutar abrupt den 8 juli. Därpå följer
endast återgivningar av sammanjämkningsförslag framställda inom utskottet dagarna efter de
slutna riksdagssammanträdena 15–19 juli 1905.

Kvarnzelius anteckningar förvaras i dag i Herredagskofferten, E 651, UUB.
Maskinskrivna avskrifter av Kvarnzelius anteckningar från särskilda utskottet finns i Arne

Wåhlstrands avskriftssamling, NC 894:45, UUB. Även i förhållande till dessa har vi korrigerat
datering och tidsmässig följd.

 

[30/6 1905]

Början
Meddelanden från främmande makter.

Utrikesministeriet hade ämnat delgifva utskottet dessa. Utskottets ordförande hade utan
uppdrag tagit del af desamma och kunde meddela dess innehåll samt att nu icke utrikes-
ministeriet ämnade fullfölja sitt beslut. Utskottet beslutade att infordra dessa handlingar.
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Då en af de i departementet varande tjänstemännen var redo att gå upp i utskottet
med handl. erhöll han meddelande af excellens Ramstedt att i stället en af tjänstemän-
nen i departementet skulle muntligen till utskottet meddela dess innehåll.

Diskussion.

[En uppställning över krigsfartyg i Norge och Sverige 1905 fogas här in. I Kvarnzelius
handskrivna originalanteckningar och i Wåhlstrands maskinskrivna version är denna
uppställning felaktigt placerad mitt i Billings anförande den 1 juli. Men uppställningen
utgör en liten del av amiral Ludvig L Sidners föredragning i utskottet den 30 juni]

Krigsfartyg i Norge i Sverige
1 kl. pansarbåtar: 4 11
2 kl. pansarbåtar 4 4
3 kl. pansarbåtar – 7
Torpedkryssare – 5
1a kl. kanonbåtar 3 6
2a kl. kanonbåtar 8 –
Torpedjagare 1 1
1 kl. torpedbåtar 10 18
2 kl. torpedbåtar 19 18
3 kl. torpedbåtar 3 –

[1/7 1905]

la frågan: Unionens bibehållande eller Norges eröfrande.

f r i h .  P a l m s t j e r n a . Wi skulle kunna slå, men ej behärska Norges folk. Eljest
anser jag det rätta skulle vara att eröfra Norge, och anser äfven att ett sådant tillväga-
gångssätt skulle gillas af andra makter.

Utgick ifrån att unionen är faktiskt men ej rättsligen upplöst.

Skall Sverige finna sig i hvad som skett. Kritiserade Kongl. propositionen.
Afvecklingen bör ske så fort som möjligt på det ej främmande makter må få blanda

sig deruti.
Frågan om skiljedom kan uppskjutas.
Frågan om lapparnes rättigheter är viktig, där bör vi ställa oss på status quo.
Öfriga punkter kunna uppgöras efteråt.
Uppställde en 9de punkt ”Norge skall begära en upplösning af unionen”
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Öfriga vilkor böra sättas till de minsta möjliga, men svar bör begäras inom kort tid
exp. 14 dag.

Ett större anslag bör ställas till K.M:s disposition, och mobilisering påbjudas, och om
ej Norge vill gå in på vilkoren så marschera vi.

[Utan att det särskilt markeras av Kvarnzelius följer här ett referat av kabinettssekretera-
re Eric B Trolles föredragning av svar på telegram till de Förenade rikenas beskickning-
ar att meddelas utrikesministrarna i respektive länder]. 

Utländska makter.
Danmark: sympatierna lika fördelade. Ingen dansk prins utan vår kungs suggestion.
Danmark önskar en Bernadotte[,] betraktar republik som en olycka.

England: Kungen af England ville ej lägga sig i våra angelägenheter, önskar en svensk
prins på Norges tron.

England önskar erkännande fortast möjligt. Will ej förbinda sig till något.
Österrikiska regeringen har satt sig i förbindl. garantimakterna om gemensamt upp-

trädande. Frankrike har åt England öfverlåtit innitiativet 

America:

Ryssland: Ansåg det naturligt att särkonsuler lydde under utrikesstyrelsen.
Ryssland skulle ej godkänna den provisoriska regeringen i Kristiania. Ej mottaga

norsk beskickning. 

Tyskland: Provisorisk regering ej godkänd.
Då Sverige ej ville tillgripa vapen kunde Tyskland ej i längden uraktlåta att erkänna

den nya ordningen. Önskade en svensk prins på Norges tron, Sveriges framtida väl
kräfde det.

Frågan om huru Tyskland skulle ställa sig emot en Norsk beskickning vore en akade-
misk fråga som han ej ville besvara. 

Republik vore ej önskvärd.
Diplomat blott två vägar Antingen vapenmakt eller ett skyndsamt godkännande och

en Svensk prins. 

Österrike: Huru skulle ni ställa Eder till ett revolutionärt Norge. En sådan styrelse vis-
serligen främmande makter brukade om ej med samma så dock snart nog erkänna äfven
en revolution.

Österike önskade en Svensk prins på Norges tron. Det tillfälle som nu yppade sig att
betrygga Sveriges och Norges framtid borde ej afvisas, det återkomme kanske ej på
länge.
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”Man kan göra allt med bajonetterna men inte sätta sig på dem”
Tyskland ansåge med lagom tidsfrist icke så långt som till nästa lagtima riksdag.

Sultanen: Misstänkte att främmande inblandning vore orsaken till [s]chismen, Sådant
komme alltid utifrån.

[Här slutar Kvarnzelius referat av kabinettssekreterare Eric B Trolles föredragning] 

B i l l i n g : För min del har jag med tanke på all skada i vårt inre lif ansett det önsk-
värdt att unionen upplösts.

Inga maktmedel för dess uppehållande. Unionens bevarande skall ej framkalla krig.
Tror på ? för maktmedels tillgripande för värnandet af landets ära.
Försöket från Socialistiskt håll har misslyckats.
Ära det är folket detsamma som för den enskilde ett godt namn och rykte.
Norge skall begära underhandling.
Sverige skall icke sätta upp något vilkor som det ej är beredt att genomdrifva.
[Ovanför raden ”Norge skall begära ...” i originalet ligger en tabell över antalet

krigsfartyg av olika typer i Norge och Sverige. Den hänför sig till amiral Ludvig L Sid-
ners föredragning i utskottet den 30 juni och har flyttats till den 30 juni ovan]

B l o m b e r g : Ansluter sig till Palmstjerna och Billing. 
Riksdagen har ensamt att bestämma om unionen. 
Unionens upplösning skall behandlas i rättsliga former. Riksdagen skall ej bifalla den

kongl. propositionen utan afvakta framställning från Norge om unionens upplösning. 
Novembertraktaten innebär förpligtelser mot Stormakterna och förmåner med afse-

ende å garantier för unionen.
Lapparnes ställning måste säkerställas på sätt regeringen föreslagit.

f r i h .  B o n d e : Wår ära kan ej anses vara kränkt utaf att Norge företagit sig att på
sätt som skett bryta unionen. Unionen är bruten. Det är farligt tala om vår kränkta ära
ty det kan allstra nationalhat. Wi äro dock två nationer som för all framtid äro dömda
att hänga tillsammans som grannar på samma halfö.

När man inte tänker att använda dessa maktmedel så är det olämpligt och oklokt att
tillgripa anslag af medel, tillgripande af mobilisering.

Neutral zon: Man kan dra i tvivelsmål om det vore nyttigt för oss att få en sådan upp-
rättad.

Jag tror att vi uti Europas ögon komma att betraktas såsom ett klokt och högsinnat
folk.

f r i h .  P a l m s t j e r n a : Norska önskan om en svensk prins på sin tron. En norsk
kung kommer att regeras af Stortinget det skulle misstänkas att han toge instruktioner
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från Norge [!] Svenska riksdagen bör uttrycka en önskan om att ingen Svensk Prins
måtte bekläda Norges tron.

B o n d e : Det vore oklokt om utskottet dertill oåtspordt gjorde ett uttalande derom.
Hvem vet hvad som kan vara gagneligt för vårt land.

För alla som hålla på de monarkiska principerna kan det ju inte vara önskvärdt att få
en republik så närma inpå vårt land.

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Då Norge nu blir en främmande makt, så kan jag inte
anse annat än som önskvärdt att upplösningen bör ske under vissa vilkor som vi behöfva
för vår säkerhet. Exp. det af regeringen att en neutral zon. I dessa gränsfästningar ligger
ett slag emot oss och det skulle innebära ett erkännande emot oss, om dessa gränsfäst-
ningar försvinna. 

Bakom de vilkor vi uppställa skall stå makt och bestämd föresats att genomföra dem. 

L i n d m a n ; Är dock inte denna union till något gagn för oss? Jag vill inte att vi, der-
för att ena parten har brutit sönder denna union utan vidare skola finna oss deri. Wi
böra uppehålla unionen. Må vara att ett krig kommer att uppriva känslorna och sinne-
na, men skall man derför uppgifva unionen.

Sveriges kräfver att wi gör någonting. En uppgörelse skall så ske att vi rädda vår ära. 
Upplösningen skall ske under fullt lagliga förhållanden. Norge skall återgå till lagliga

förhållande[n] först innan vi böra underhandla om unionens afveckling. 

S ä v e : Jag hade väntat att få höra lite Svenska i detta utskott. Nu har glädjande nog
fått höra sådan.

Den uppfattning jag har delas ej af många inom denna församling. Jag måste sålunda
välja en annan. Jag tilltalas då mest af Wieselgrens förslag om förhandling efter nya val i
Norge.

H a n s  A n d e r s s o n : Anser ej union, uppehållen med vapenmakt, huru kär jag än
har den icke möjlig att genomföra. Ett krig med Norge kan sluta med att ena nationen
upphör att vara nation.

Som ställningen nu är får man söka ta saken kallt.
Wi skola rädda Sveriges ära! Ja hur skall detta ske. Jag tror ej att stortinget kommer att

gå in på att komma in med begäran om unionens upplösning.
Jag tycker ställningen är så mörk. Wi skola ställa upp vilkor som vi vilja nå och det

skola vi stödja med vapenmakt.
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Utdrag ur Herman Kvarnzelius anteckningar från särskilda utskottet 
den 1 juli.

[3/7 1905]

F r .  P e t t e r s s o n :

Z e t t e r s t r a n d :

f r i h .  Å k e r h j e l m : Kunde förstå den leda vid unionen som nu var rådande. Be-
tonade behofvet af att upprätthålla unionen. Försök i sådan riktning vore önskvärd. Två
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vägar funnos. Antingen en Wieselgrens förslag eller ock blir frågan den äro vi inte skyl-
diga att uppehålla unionen med vapenmakt.

Det är inte ett anfallskrig det är ett försvarskrig till försvar för unionen. Det innebära
ingen fara för framtiden godt samförstånd emellan folken.

Blir Norge ett sjelfständigt rike så innebär det ingen garanti för ett godt samförstånd,
tvärtom. Ett godt samförstånd kommer hellre på det sättet att vi sätta i respekt för
Norge. 

Union skulle omformas med så mycket i tillmötesgående som vore möjligt mot
Norge.

Wi måste göra klart för Norge att vi hafva en vilja och att vi hafva makt att drifva
denna vilja igenom eljest är det fara för landet.

A f z e l i u s : Den enda vägen vore en amalgamering. Men det är en omöjlighet att
åstadkomma vi äro icke mäktiga dertill.

Wi få icke förbise att vi äro länkar i kedjan af Europeiska stater.
Om man uppställer vilkor bör det vara sådana som innebära något reellt för vårt land

behöfligt och gagneligt samt sådana att de kunna biträdas af Norge ty uppställa vi vilkor
måste vi vara beredda att genomföra dem.

En fråga af mycket stor betydelse är Novembertraktaten. 
Frågan om flyttlapparne är en liten fråga, men en ytterst viktig fråga.

H u g o  T a m m : Wi ha ej hvarken makt eller rätt att med våld uppehålla unionen.
Unionen kan framdeles återupprättas då likväl på annat sätt.

Wi måste stärka oss inbördes socialt och ekonomiskt så att vi blir ett värdefullt stöd
som sökes af Norge ty att Norge kommer att behöfva ett sådant det är tydligt.

Utgående från den kränkta [...]

L u n d e b e r g : Äro vi försvarade för samtid och eftervärld genom att nu släppa unio-
nen. Skola vi släppa unionen måste vi hafva garanti för skydd af vår västra gräns samt att
ingen landafträdelse från Norges sida får ifrågakomma.

B l o m b e r g :

g r e f v e  W a c h t m e i s t e r : Unionen har inte gifvit oss någon trygghet. Will så-
lunda ej vara med om att med vapenmakt upprätthålla eller göra om unionen.

Det måste vara vilkor först och främst gränsfästningar under namnet neutral zon.
Andra vilkoret frågan om flyttlapparne. 
Status quo tills båda länderna fattat samstämmiga om andra bestämmelser. Men då vi

uppställa dessa vilkor skola vi samtidigt vidtaga hel eller half mobilisering. Önskade
uppgift på hvad detta skulle kosta. Det skulle verka uppryckande med en mobilisering
och en sådan uppryckning är sannerligen behöflig.
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C a v a l l i : Det är möjligt att norrmännen äro våra bröder men i så fall är det ett egen-
domligt sätt att lägga sina broderskänslor i dagen som Norrmännen använder.

Hvad som kan gälla för individen gäller för nationerna. Wi skola göra ingenting.
Norge har brutit vi skola inte godkänna. En stark arme på fot. Ingen Svensk prins på
Norges tron. 

B i l l i n g : Stor förvåning öfver sympatier för Wieselgrens förslag om en folkomröst-
ning i Norge. Praktiskt sett vore en sådan omröstning fullständigt onödig. Jag har inget
förtroende för en sådan folkomröstning.

Ö s t b e r g :

K l i n g s p o r :  Fullständig brist på statsmän, den politiska torkan under de sednaste
30 åren har åstadkommit denna brist.

Wi ska begagna oss af den situation, vi ska inte göra som Sveriges regering föreslagit
ty då är det slut med Sverige[,] då tar hr Branting och några liberala ledningen.

Kölen är ingen gräns. Jag fordrar bestämdt ett föredrag om vår militära ställning.
Det skall inte dröja länge innan vi äro utplånade som nation.
Första stadiet en chef för regeringen som får de 100 millionerna och som går till

Norrmännen och säger våra vilkor och om vill Ni inte gå in på det så blir det Krig. 

B o n d e : replikerade. Ense med Billing om folkomröstning. Wi förklara riksakten
uppsagd – Unionsvänner ha vi nu fått se der vi aldrig anat sådana. Personer som förut
alldrig haft nog skarpa om unionen äro nu de varmaste försvararne af densamma, ja de
äro t.o.m. beredda att försvara den med Eld och Blod. 

Ett glänsande fredsanförande.

B l o m b e r g : Emot folkomröstning i Norge. Framställning skall komma från Norges
Storting om unionens upplösning.

[4/7 1905]

W a l l d é n : Man måste till bifall om unionens upplösning fästa vilkor. Att Sverige
gifver bifall till unionens upplösning under förutsättning att Norska folket genom ett
nytt storting framställer derom. Vilkor för Sveriges trygghet novembertraktaten, Neu-
tral zon. 

S ä v e : Novembertraktaten: ett vilkor om den är betänkligt. Inte kan vi i vårt förhål-
lande till Norge och för ordnande af dessa kunna vi väl icke komma till vestmakter och
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begära att de skola gifva oss nya garantier af novembertraktatens innehåll. Är för öfrigt
emot vilkoret och skiljedomstraktat.

Norge håller ej ett aftal. Gränsfästningar, ingen betydelse.
Wieselgrens motion det enda vilkor som jag tillmäter någon betydelse. Ett storting

efter nya val kunna vi förhandla.

H j ä r n e : Sveriges obestridliga rätt är att näpsa Norge, det är inte ett anfalls- utan ett
försvarskrig. Tvångsunion kan medföra goda följder. Det beror på huru det sker. Det
militära läget gör det inte möjligt för oss att kunna kufva och beherska Norge.

Jag tror inte det skadar vår prestige i utlandet att vi inte med vapenmakt söka kufva
Norge eftersom Norge sålunda inte kan underkufvas bör tanken på unionens upprätt-
hållande öfvergifvas.

Det vore mycket beqvämt att följa frih. Bondes förslag, det vore ridderligt. Men
Norge skulle betrakta det som svaghet och trötthet och äfven ute bland andra makter
kommer det att betraktas så. Det skulle rent af inbjuda till att förgripa sig på våra intres-
sen.

Regeringen skulle samtidigt som den protesterade ögonblickligen hafva mobiliserat
här och flotta.

De främmande makternas råd äro ett eko af vår regerings politik.
Sverige kan i denna kris gå sin egen väg; om den vill men då måste vi uppträda

aktivt. Nu gäller det för oss att fortast möjligt komma ut ifrån denna passivitet. Will inte
att vi skola sätta in vår kraft på att häfda några formella vilkor. Det reella skola vi sätta in
vår kraft.

Med hänsyn till den politiska situationen ute i Europa måste vi mobilisera. Nu är ju
ledsamt att sådan mobilisering kostar pengar. Men dessa pengar äro synnerligen väl
använda.

Wi måste vinna tid derför skola vi inte på förhand precisera våra vilkor.
Regeringen bemyndigas att från Norge emottaga de förslag på grund af hvilka för-

handling skall föras.

Viktiga vilkor
Slopandet af gränsfästningarna
Norges försvarsanordningar böra flyttas till ryska gränsen. Slopandet skall ske under
kontroll af en svensk generalstabsofficer.

Kunde ej vara med om Blombergs förslag rörande novembertraktaten.
Intet emot en skiljedomstraktat med Norge. Men endast om gränsfästningarna äro

slopade.
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Narvik skall neutraliseras så att om Sverige råkar i Krig vi skola hafva fri tillförsel
öfver Narvik.

Man skall inte genast formulera sina fordringar såsom ultimatum.

D a n i e l  P e r s s o n : Kongl. Majt proposition. 

P e r  P e r s s o n  i  T ö r n e r y d : Felet ligger inte på ena sidan enbart.
Mot tvångsunion. Svårigheten att hålla Norge underkufvat. Mot Wieselgrens förslag.

Underhandling om unionsupplösning och afveckling. Mina vilkor. Ordnandet af
våra gränsförhållanden. Neutral zon. Norge tillförbinder sig att inte afträda land. Frågan
om flyttlapparne. Ordnandet af trafiken på Ofotenbanan. Bohuslänsbanan samman-
bindning med Norska statsbanan. 

Äfven en del andra vilkor men de äro af mindre vikt.

L i n d b l a d : Unionsupplösningen är en fait accompli.
Beklagar att af regeringen gifvits så mycket på hand.
En sådan allt för blek och blodfattig uppgörelse som af P. Persson föreslagits kan vi ej

vara tillfredsställda med. För min del är jag vän utaf fred.
Wi har ingen brådska, utan vi skola fordra att de norska besluten blifva affattade så

som Norges grundlov bestämmer. Genom tidsfrist skulle stämningen i Norge som nu är
kritisk få tillfälle att lägga sig.

H e n r i k s s o n : Unionsbandet är brustet och jag ser ingen utsikt för oss att kunna
med vapenmakt uppehålla den.

S t a l l a r h u l t : När man inte vill uppehålla unionen, och mobilisera för detta ända-
mål, då vill jag inte vara med om att mobilisera.

Det går att föreläsa äfven om åhörarne inte så många men när bonden måste släppa
till sin son sin dräng och sin häst, skörden står mogen, huru går det då för bonden.

Jag tycker att hvad de Geer föreslagit är det förnuftigaste.
War för att en Svensk prins beklädde Norges tron.

A l f r e d  P e t t e r s s o n . Kan för sin del inte se bort ifrån den synpunkten att
Svenska Folket blifvit kränkt, frih de Geers och Lindhagens förslag är den rena sjelfupp-
gifvelsens politik och jag är nära att benämna regeringens förslag för detsamma.

Då skulle det vara att uppställa till vissa vilkor och jag skall ansluta mig till den upp-
fattningen. Anslöt sig till vice ordf. vilkor. 

S t a a f f . Indignationen hos svenska folket vänder sig mäst emot det sätt hvarpå Stor-
tinget åstadkommit denna kris. Det finnes någonting ricktigt i Svenska folkets behof ef-
ter upprättelse.
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Man behöfver inte blygas för att man inte vill vara med om krig utan tvärtom kan
man vara stolt öfver att tillhöra en nation hvars kultur står för högt för att tillåta ett krig
för en sådan sak. Således några krigiska medel tror jag under alla förhållande[n] icke kan
tillgripas. Den nuvarande situationen är så ohållbar att det ligger makt uppå att få för-
hållandena fortast möjligt ordnade.

Vilkor: Den neutrala zonen. Man måste se till att vi icke genom någon åtgärd kom-
promettera vår Kung. Regeringens proposition är jag tilltalad utaf, men äfven af frih
Bonde eller frih. de Geers förslag, kan jag blifva öfvertygad att inge, af de i promemo-
rian upptagna vilkoren är behöfliga tar jag hellst frih de Geers.

Wi bjuder Norge att inför exp. fem af verldens yppersta män få framställa följande
fråga: Har Norge handlat rätt genom sitt beslut af den 7 Juni. 

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Gränsfästningarnes raserande.

[I Kvarnzelius original saknas spalt 23 och 24. Men Wåhlstrand har tydligen haft till-
gång till dem. I spalt 23 har det enligt Wåhlstrand stått ett enda ord: Singelfjorden (ngt
otydligt). För spalt 24 konstaterar Wåhlstrand lakoniskt: [Tom]].

[5/7 1905]

B e r g e n d a h l : Anslöt sig till vice ordföranden. Krig borde ej ifrågakomma. Ett in-
gripande med vapenmakt vore ett äfventyr ytterst farligt.

Att helt platoniskt protestera vore onyttigt.
Riksdagen skulle förklara att medgifva att underhandlingar om unionens upplösning

må af regeringen inledas då framställning derom sker från Norge.

B i e s e r t : Trodde att af alla förslag Kongl. Majts förslag var det bästa för landet.
Skola vi hafva skiljedomstraktater bör det omfatta alla tvistefrågor som kunna ifråga-

komma. Gränsfästningarne önska alla gränsbor måtte försvinna. 
Transitotrafiken bör förut ordnas eljest kunna vi som äro hänvisade att ännu så länge

under stora delar af året exportera våra varor öfver Kristiania komma i stora svårigheter. 

H e d l u n d . Wille se Norrmännens åtgärder i så mild dager som möjligt och kunde
icke förbigå att vi två gånger varskotts om hvad som skulle komma att ske.

L i n d m a n : Will man nu för ögonblicket vinna ro för att framdeles få äfventyrlighe-
ter så bör man nu.

Widhöll fortfarande sina krigiska tendenser och var öfvertygad om vår förmåga att
kunna blockera Kristiania och Trondhjem. 
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Ö d m a n : Wille att vi skulle fasthålla vid unionen. Unionen skall uppehållas och det
må vara vårt enda program, derför behöfva vi ej krig.

Stämningen i Norge är nu mycket betryckt. 

R ä t t i g : Det är ett svaghetstillstånd i landet. Sverige är på vägen bort. Wi regeras af
socialister och radikaler, den sociala frågan har förstört vårt land.

Alla motionerna kunna rymmas i den Brodinska motionen, den är sålunda den bästa.
Det är ingen brådska, låt folket besinna sig. Den som vinner tid, vinner allt. Wi måste
hafva någon besinningstid. Den måste de utländska makterna gifva oss. Wåra diploma-
ter säga raska på bara, eljest så bli vi förekomna, detta tror jag inte på.

Under de 91 åren har Sverige alldrig gjort något för att sätta sig i respekt. Jag anser
derför att om unionen uppsäges skola våra vilkor framställas med makt, vilkoren Gräns-
fästningar, Lappfrågan, Novembertraktaten.

H e r r  O r d f .: uppläste regeringens cirkulärnot till våra beskickningarne i främman-
de länder [av 23 juni].

Föredragningsordningen:
la Upprätthållande af unionen med vapenmakt. 2a Sedan fältet fritt.

Huruvida riksakten skall uppsägas först och förhandl. sedan eller tvärtom – först efter
förhandlingar seger det sista så de olika vilkoren.

A f z e l i u s : Först unionen eller ej sedan om vi skola förhålla oss passiva och sedan om
vilkoren och derefter uppsägning af riksakten före eller efter förhandling om vilkor.

Den 6/7 05

Först en strid om föredragningssättet. Dervid framträdde ytterligare ordförandens stora
partiskhet.

1a Frågan gällde ”Skall unionen uppehållas med vapenmakt”. 

Z e t t e r s t r a n d : Var emot en sådan åtgärd.

V i c e  o r d f . Instämde med Zetterstrand och utvecklade alla olägenheter med kriget,
samt omöjligheten att förmå hålla Norrmännen underkufvade, intet vore vunnet med
att vi besegra Norge.

F r i h .  Å k e r h j e l m : Unionens uppehållande med maktmedel är det enda sätt för
att häfva den skymf som tillfogats Sverige och det enda som kan fullt tillgodose Sveriges
intressen för framtiden. Det skulle vara i hög grad beklagligt ifall icke Svenska folket
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hade den uppfattningen. Frågan är för mig den är det farligare att ha Norge fritt vid vår
sida eller att ha det i unionen.

Jag har varit i utlandet och alla förvånade sig öfver att icke Sverige ville göra något
för att upprätthålla unionen. 

Jag stöder inte min ståndpunkt på känslostämning, yrkade att riksdagen måtte besluta
anmoda Norge att frånträda beslutet af den 7 Juni och om Norge vägrade med vidta-
gande af maktmedel vidtaga de åtgärder som betryggar den Skandinaviska halföns fram-
tid.

S ä v e : Instämde med frih. Åkerhjelm. Situation[en] har aldrig varit så gynnsam för
unionsomdaning som just nu.

B o n d e : Emot tvångsåtgärder. En nation som strider för sin frihet har en mycket
större kraft än anfallande, huru skulle vi eljest kunna fortsätta våra rustningar till försvar
emot en fiende som är så ofantligt mycket större än vi.

Allt tal om krig kan nästan kallas för förräderi. 

B l o m b e r g : Också emot krig, men på helt andra grunder. Wi må rickta vår sträfvan
på vår egen kraft och därvid icke förbise att vi kunna få en fiende i väster ehuru jag
hoppas att vi skola slippa det.

H j e r n e : Också emot att uppehålla unionen, alltid betraktat unionen såsom ett sken-
verk. Dermed följer icke att jag icke sätter värde på en verklig union.

Unionens fall bringar full klarhet i förhållandet mellan Sverige och Norge. Det är
nödvändigt att vi göra klart för oss Norge som en eventuel fiende.

Wi skola spara våra krafter och icke kasta bort dem på denna sak. Wi kunna behöfva
dem för andra ändamål.

f r i h .  Å k e r h j e l m : Kunde vi erbjuda Norge ett starkt stöd så skulle vi gifvetvis
eröfra Norge.

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Ett krig med Norge skulle för långa tider absorbera så
mycket af våra krafter att vi skulle vara betänkligt försvagade i vår försvarskraft emot
Ryssland.

P e r  P e r s s o n : replik.

S t a a f f : Nej!

Utan votering bifölls Zetterstrands yrkande. 
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Frågans uppskjutande:

F r .  P e t t e r s s o n : För uppskof.

B i l l i n g : Kunde sentera tanken på ett dylikt kraf, men ansåg detta kraf såsom kraf är
för obetydligt att uppställa. Sverige skulle derigenom uppfordra Norge att fatta ett olag-
ligt beslut. Wi skulle få i stället för ett lagligt storting som fattar ett olagligt beslut, ett
olagligt storting som antagligen upprepar samma beslut. Nej hvad vi skola fordra att
Norge skall begära underhandling.

A f z e l i u s  för uppskof: ett nytt uttalande från Norska folket: 

L i n d b l a d : instämde med Afzelius.

H u g o  T a m m  Emot ett sådant förslag. Om Norge säger nej, hvart kommer vi då.
Jo då kommer vi in på frågan om maktmedel.

Om vi vållar fördröjning befarar jag att de stora staterna vilja öfva tryck på både oss
och vår diplomati. Den sympati som vi behöfva kan flyttas öfver på ”martyren” Norge.

f r i h .  P a l m s t j e r n a : Är emot en folkomröstning och emot uppskof: 

f r i h .  B o n d e : Wände sig mot Lindblads tal om det önskvärda i att uppskjuta frå-
gan till efter nya val. Bonde fäste uppmärksamheten på att det blef inte en ny riksdag[,]
endast en ny 2dra Kam.

Inbjudan om underhandling har redan faktiskt skett. 

B l o m b e r g : Ansåg att Norges anbud var aflåtet till Hans Majst och icke till Kongl.
Majst.

Ställde sig på Afzelius ståndpunkt: att Riksdagen förklarar sig villig bidraga till unio-
nens upplösning om Norges önskan derom framställes af ett nyvaldt storting. Ett med-
delande härom till främmande makter skall, derom är jag öfvertygad, respekteras.

A f z e l i u s : Wille icke instämma med herr Lindblad, ville icke ha ett uppskof på obe-
stämd tid. Det borde ske rätt fort.

Kunde inte, som Billing och frih. Palmstjerna sagt, däri se en uppmaning till Norge
att begå nya olagligheter.

F r .  P e t t e r s s o n : Widhöll sin åsigt och instämde med hr Afzelius. Wille icke ha
uppskof i valsyfte.

H j e r n e : En stämning för uppskof är temligen allmänt utbredd i 2dra Kam. Wille
icke att en framställning skulle ske nu genast, ty om den afvisas af Norrmännen, så sväf-
va vi åter i luften.

Wi skola icke nu genast låta Norrmännen veta om vi äro villiga att upplösa unionen.
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Kan icke vara med om en framställning just nu om ett nytt storting. 

[Fortsatt diskussionsreferat för den 6 juli saknas].

[7/7 1905]

3dje Kongl. M proposition, frih de Geers och Lindhagens motioner 

B i l l i n g : Kände i början sympatier för frih de Geers motion men hade sedan blifvit
en bestämd motståndare ty derigenom är allt tal om vilkor borta, det är fullständigt ef-
tergift åt Norge, det innebär ingen upprättelse åt vårt Svenska folk.

Angående den Kungl. propositionen, vill jag hemställa att noga särskiljes på vilkor i
första gruppen hvad vilkor som fordras för erkännandet[.] 2dra gruppen förhandlings-
ämnen[.] 3dje afvecklingsfrågor. De första beröra Sveriges intressen. De andra beröra
Sverige och Norge om dem bör i betänkandet endast talas. 3dje är af lägre rang och om
dem bör intet sägas; de stoppas i sumpen.

1a gruppen: att åt Sverige bereda någon fredstrygghet, dit hör då, först den neutrala zon
hvartill hör frågan om gränsfästn.

2dra gruppen: Transitofarten mellan Sverige och Norge och sjöfart. 

3dje: Bidrag till konsulskassan, möbeldelning etc. 

Samt slutligen skiljedomstraktaten hvarom icke nu bör förhandlas. 

B o n d e : Det beror på vilkoren om vi skola följa K.M. eller de

G e e r : Angående den neutrala zonen så är det något oklart, hvilka fästningar skola ra-
seras? Huru långt skall zonen sträcka sig. Wi har ju intresse utaf att icke Norges för-
svarsförmåga försvagas. Jag tycker icke det är lämpligt att taga upp den neutrala zonen
eller novembertraktaten såsom vilkor. Ja äfven lappfrågan bör vara en förhandlingsfråga.
Jag tycker det är värdigare att vi säga: riksakten är förverkad och först med en laglig re-
gering

Wille icke för ögonblicket göra yrkande. 

f r i h  P a l m s t j e r n a : Wille icke lemna regeringen öppen fullmakt.
En del vilkor kunde ju vara förhandlingsvilkor. Trodde ej att gränsfästningarne vore

af den betydelse att vi derför skulle förbinda oss om en neutral zon. En upprättelse
skulle ligga i om vi fordrade raserande af ett par af de nybyggda fästena som ligga när-
mast Sverige. 

Novembertraktaten bör naturligtvist ordnas på något sätt. 
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Ett vilkor till. Att en begäran om erkännande i nogon form.

A f z e l i u s : Svensk vilja måste vara med här på något sätt. Jag vill inte som frih.
Palmstjerna att det skall vara för Norge förödmjukande.

Jag hemställer om man kan på förhand ställa upp vilkor fixt och färdigt. Man kan inte
ställa vilkor utan att ställa makt bakom.

Jag kan mycket väl ställa mig på regeringens ståndpunkt om en neutral zon. Hemstäl-
ler om en förberedning af frågan om neutral zon som kan göras utaf ett par och vara här
i morgon förmidd. 

Hvad de öfriga vilkoren så är det rörande novembertraktaten. Både Sverige och
Norge skulle ju kunna hvar för sig ikläda sig dess förpliktelser.

H j ä r n e : Emot de Geers och Lindhagens motion.
Det högsta som jag kan vara med om är att delegerade från Norge få komma hit och

underhandla med delegerade från vår regering.
Uppfattade stortingets skrivelse som en inbjudan till förhandling. Wille utbyta K.M.

förslag mot att riksdagen måtte medgifva att regeringen må utnämna delegerade som
hade att från Norge mottaga förslag om vilkor hvarpå må träffas öfverenskommelse om
unionens upplösning.

Angående vilkoren instämde han med Billing men vidhöll att vi icke skola uppställa
fixa vilkor. Man bör akta sig att icke så fixera att man måste ta ett steg tillbaka.

Ansåg inte nödvändigt att vi fordrade alla gränsfästningars raserande. Men ville ha en
omfattande utredning i utskottets utlåtande om gränsfästningarna för att visa inför
Europa hurudana Norrmännen varit och hurudan unionskonungens ställning i Norge
varit.

Ömsesidig neutralitet kunde hafva sin betydelse – då kunde vi under eventuelt krig
få njuta fri tillförsel öfver Norge och det vore bättre än försvarsförbund.

Wille icke uppställa allt för strama vilkor, utan vi skola förhandla med Norge på van-
ligt förhandlingsmanér.

v i c e  O r d f .: Kungl M.s förslag kan ange hufvudriktningen men sådana som förhål-
landena äro så tror jag inte att riksdagen bör gifva K.M. fullmakt in blanco. Deraf följer
att jag ej vill bifalla Lindhagens eller frih. de Geers förslag.

Uppgörelsen med Norge får inte vara så snöplig att den inte gifver oss någon upprät-
telse.

f r i h .  B o n d e : Angående föredragningssättet (en ny skärmytsling med ordf.) 

Z e t t e r s t r a n d : Unionen är icke upplöst genom hvad som paserat. Och ville att i
utskottets yttrande detta starkt skall betonas.
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Att de olika vilkoren hvar för sig motiveras mer eller mindre starkt allt efter som man
värderar dem.

B o n d e : yrkade bifall till frih. de Geers förslag. 

H j ä r n e s  yrkande: Att Riksdagen måtte medgifva att Kongl. Majst må utnämna de-
legerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som riksdagen väntar från norsk sida an-
gående garantier för Sveriges säkerhet och intressen för den händelse att Sverige genom
riksaktens upphäfvande gifver sitt samtycke till unionens upplösning.

B i l l i n g : Afslag å K.M. förslag derför att den var för oklar. 

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Den af Norge vidtagna åtgärden innebär aftalsbrott och
kan sålunda ej af Sverige godkännas eller betraktas såsom ett fullbordadt faktum. Men
då unionen icke hädanefter kan för Sverige medföra sådan fördel att den bör af Sverige
med maktmedel upprätthållas är Sverige beredt att upphäfva riksakten.

Så snart sådana vilkor blifvit aftalade som med hänsyn till Sveriges intressen betingas
deraf att Norge hädanefter blir en främmande ... Härom skall regeringen låta förhandla
med norska stortinget. Så snart enighet härom vunnits underställes ärendet ånyo riksda-
gen, som då upphäfver riksakten. De rena afvecklingsärendena ordnas derefter.

S t a a f f : Inga vilkor på förhand ty genom förhandl. kunna vi vinna mera.

H j ä r n e : Utvecklade sitt förslag och trodde icke att frih. Bonde kunde biträda det-
samma. Hans förslag afsåg att få diskussion ang. förhandlingsordning.

H a n s  A n d e r s s o n : I hufvudsak till K.M. förslag. 

f r i h .  Å k e r h j e l m : Var beredd att i hufvudsak gå på Kongl. M. förslag.

W i c e  o r d f .: Wille betona att han inte yrkat rent afslag å K.M.s proposition.

Wilkoren och Kronlunds
1. Utskiftningen: till afvecklingsfrg.

2. Skiljedomstraktat.

L i n d b l a d : Norge bör få göra förslag.

Z e t t e r s t r a n d : Frågan härom skall upptagas först sedan Norge fått en legitim re-
gering.

H j ä r n e  ville hafva det med som förhandlingsämne. 

B l o m b e r g  anslöt sig till Zetterstrand.
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S t a a f f  var ense med Hjärne men ville hafva den begränsad.

G r e f v e  W a c h t m e i s t e r : Kunde vara med som förhandlingsämne; borde
framkomma från norsk sida. 

3. Grisebådarna.

f r i h .  Å k e r h j e l m : ansåg att den borde upptagas i samband med gränsfästn.

F r .  P e t t e r s s o n : Ansåg det af mindre betydelse.

f r i h .  W a c h t m e i s t e r : Wille hafva det med som förhandlingsämne.

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Då vi ha förmånen utaf Grisebådarna så är det onödigt att
vi taga upp den.

W i c e  o r d : Instämde med von Krusenstjerna.

C a r l  P e r s s o n : Instämde med frih Åkerhjelm. 

Ö d m a n : ville ha frågan löst.

B i l l i n g : Wille sätta frågan i tredje rummet, ej alls taga upp den.

A f z e l i u s : Wille ha frågan löst ehuru han ansåg den liten. Trodde att frih. Åker-
hjelms förslag.

B e r g e n d a h l : Ansåg det vicktigt att frågan ordnas nu då tidpunkten är gynnsam.

P a l m s t i e r n a : Ansåg tidpunkten mycket ogynnsam att upptaga frågan.

Flyttlapparne:

B l o m b e r g  Ansåg frågan viktig och ville ha den som vilkor. 

H a n s  A s o n  instämde med Blomberg.

C a r l  P e r s s o n : Undrar om detta är en fråga som man skall sätta i främsta rummet,
om man bör sätta makt bakom en sådan fråga.

A f z e l i u s : Ansåg saken så viktig att han ville hafva den med. 

S t a a f f  ansåg att frågan borde tagas med men trodde inte att det [oläsliga ord] bakom
ord sätta vapenmakt. 

V i c e  t a l m a n : Ansåg att frågan borde upp. 
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L i n d b l a d : Ansåg att det var nog så att vi snart inte hade några frågor att sätta upp i
första rummet. Det blir nog till slut så att vi inte sätter makt bakom något.

B o n d e : Wille hafva det som en förhandlingspunkt. 

H e n r i k s s o n : D:o d:o 

P a l m s t j e r n a : Ansåg att vi skola sätta upp frågan som vilkor. 

f r i h .  W a c h t m e i s t e r :  Detta är en viktig fråga som vi skola sätta upp.

f r i h .  Å k e r h i e l m : instämde

A . P e t t e r s s o n och H j ä r n e : vore också af samma mening som frih Palmstjerna.

Angående säkerställande af transitohandeln.

B i l l i n g : ville ha dem bland förhandlingsvilkor grupp 2. 

P e r  P e r s s o n : Wille hafva detta under punkt ett. 

B i e s e r t : Wille hafva garantier äfven för vattendrag. 

H j e r n e : Anslöt sig till vice ordförande betona detta såsom något särskildt vicktigt.

f r i h .  P a l m s t j e r n a : Ansåg punkten vicktig men man får väl något begränsa
den, hvarken hvad Biesert eller Lindblad anfört hörde inte till denna punkt.

f r i h .  Å k e r h j e l m : Då man har trafikleder så har man intresse utaf att något frak-
tas derigenom sen. Jag bästa korrektivet.

L i n d m a n : Skilja frågan i två delar om transitohandel i allmänhet och om utförsel af
malm öfver Narvik. Malmfrågan det viktigaste. Man kan inte anta att Norge pålägger
malmexporttull för så vidt de norska grufvorna blifva af den betydelse att de ur konkur-
renssynpunkt ville förhindra svensk malmexport.

Den 8/7 05

Kostnaden för mobilisering 
Armén och dess under., 1/2 mån. 57 mil., vintern 59
Underhållskostn. på lägret för dag 200.000, under uppmarsch 500.000 utan ammuni-
tion
Underhållskostn. flottan 2.000.000, för dag 100.000 à 150.000.
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Sjöfartsförhållanden: 

H a m m a r s t r ö m : Norska fartyg behandlas som Svenska. Det är större förmån än
att behandlas såsom mäst gynnad nation. Förmånen häraf torde dock ej ha varit af så
stor betydelse. Förmånerna ligga aldeles afgjort på Norges sida. 

Diferentialtulltariff, men en maximal och en minimaltull endast minimitullen har
tillämpats gent emot alla nationer. Den särskilda lagstiftningen som årligen löper den 15
Maj gör det naturligtvis önskvärdt att få andra bestämmelser i samband med unionsupp-
lösning, men det är inte alldeles nödvändigt.

Till väsentlig del rör ordnandet af våra förhållande med Norge beträffande dessa
saker mest formen, i sak torde det vara temligen lite att önskvärdt.

Men Norge har större förmåner i Sverige än hvad Sverige har i Norge.

B e r g e n d a h l : Wille fästa uppmärksamhet på den förordning som beviljar Norske
män och qvinnor samma rätt att idka näring som svenske.

B i l l i n g  och B l o m b e r g  ansågo att dessa saker kunna ordnas bättre sedan skils-
messa egt rum.

7de p. Angående af de förenade rikena ingångna traktater med främmande makter.

Novembertraktaten: Billing ansåg i dessa fina diplomatiska det önskvärdt att vi i utlå-
tandet behandla denna sak med den alldra största försigtighet att inte nämna ordet ”No-
vembertraktat”, och att vi i vårt utlåtande säga ungefär[:] Det faller af sig sig [sic!] sjelft
att ordnandet af de förenade rikenas förhållande och traktater med främmande makter
blifva ordnade.

B o n d e : var rädd för försvarsförbund och förpligtelser att inte afstå från landområde.

F r .  P e t t e r s s o n  anslöt sig till Bonde och Billing. 

S t a a f f : Novembertraktaten bör inte nu omnämnas.

D a n i e l  [ P e r s s o n ]: Ville lägga in lite bondförnuft och instämma med Billing.

f r i h .  Å k e r h j e l m : Att tillnärmelsevis skola nå den trygghet som vi förut haft i
förening med Norge.

Lagstiftning:
Mycket i vår lagstiftning erkänner Norge på ett fördelaktigare sätt än andra nationer.
Särskildt i vår fattigvård ha vi mycket viktiga gemensamma bestämmelser men allt detta
bör kunna ordnas sedan.
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Neutrala zonen: 

[Nya punkter:] 

K r o n l u n d s  f ö r s l a g : Om Norges bidrag upptages bland afvecklingsfrågor. 

F r i h .  P a l m s t j e r n a : Om viss tidpunkt inom hvilken man ville ha svar och träf-
fat aftal. exp. 15 sept. Jag går ut ifrån att bakom vilkoren skall sättas makt och då har vi
regementsmötena och tiden är då synnerligen lämplig.

O r d f .: ansåg frågan härom för tidigt väckt. 

S t a a f f : Konstaterar att med hans förslag sammanhängde tanken på maktmedel.

Ö d m a n : Påminde om en sak neml. sammanbindning med Bohuslänsbanan och
Norska statsbanan.

V i c e  o r d f .: Ville som förhandlingsvilkor upptaga frågan om sammanbindning af
Bohusbanan med Norges statsbanor.

[Här är det ett stort hopp i Kvarnzelius anteckningar]

Den 20/7 kl. 1.30 e.m. 1905

Bondes sammanjämkningsför. ”Genom stortingets beslut den 9 Juni 1905 är unionen
icke upplöst och den kan icke (rättsligen) upplösas med mindre Sveriges konung och
riksdag dertill lemnat sitt medgifvande. Men då den svenska riksdagen ej anser, att uni-
onen under de förhållanden, som nu inträdt, kan för Sverige medföra så stora fördelar,
att den mot Norges vilja bör upprätthållas, får riksdagen för sin del besluta, att upphäfva
riksakten under vilkor, att det Norska Stortingets ofvan omnämnda beslut blifver af ett
nyvaldt storting, eller för ändamålet särskildt inkallad konstituerande församling eller
ock genom en särskild för ändamålet annordnad [sic!] allmän folkomröstning bekräf-
tadt, och medgifver riksdagen, att, sedan underrättelse om sådant förnyadt beslut blifvit
Kongl. Maj:t meddelad, Kongl. Maj:t må förklara unionen upplöst och erkänna Norge
såsom en från Sverige skild stat.

Riksdagen uppdrager åt Kongl. Maj:t att derefter med en blifvande laglig regering i
Norge ingå i underhandlingar rörande de öfverenskommelser, som till följd af den för-
ändrade ställningen mellan de båda rikena i hvardera rikets intresse befinnas nödiga eller
önskliga, samt för en kommande riksdag framlägga de förslag hvartill dessa underhand-
lingar kunna föranleda.”
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Hjärnes sammanjämkn. (Att riksdagen måtte medgifva att regeringen må ingå i för-
handling med Norge om m.m.) I ett ärenden [sic!] af så utomordentlig räckvidd, som
frågan om unionens uppehållande eller upplösning är äfven för Norska folket Norge,
synes det för norska folket böra gifvas ett säkrare uttryck för sin uppfattning än som
skett genom det uppseendeväckande stortingsbeslutet. I detta syfte synes derför den
bästa utvägen vara att R.D. måtte medgifva att K.M. må med Norge ingå förhandlingar
för åstadkommande af den ifrågasatt[a] uppgörelse, hvilken lämpligen bör förbindas ge-
nom delegerade från de båda länderna, äfvensom förklara, att, sedan underhandling i
ärendet ägt rum och resultatet deraf godkänts af stortinget efter nya val, samt stortinget
hos K.M. R.D. med anmälan derom gjort framställning om Sveriges medgifvande till
riksaktens upphäfvande och unionens upplösning, R.D. är beredd att lämna ett dylikt
medgifvande efter att å sin sida hafva godkänt underhandlingens resultat.

Christian Lundebergs anteckningar från särskilda utskottet 
under första urtima riksdagen sommaren 1905

Notaterna är gjorda för hand med blyerts, oftast på tjocka vita folioark. Handstilen är genomgåen-
de Christian Lundebergs liksom sättet att markera de deltagande politikernas ställningstaganden
med romersk I och II strax efter namnen.

Originalanteckningarna förvaras i Lars Åkerhielms samling volym 2:1 E 6783, Riksarkivet,
Stockholm. Förmodligen har Lars Åkerhielm lånat anteckningarna av sin vän. Uppenbarligen har
de därefter aldrig blivit återlämnade före Christian Lundebergs död 1911. 

Lundeberg har, i vissa avsnitt, satt in tankstreck (–) efter praktiskt taget varje mening. I några
fall har vi ersatt dessa tankstreck med punkt. I många fall har vi uteslutit dessa tankstreck utom i
de fall där de ger mening åt innehållet. Vi har också tagit bort understrykningar som förefaller
omotiverade i sammanhanget.

 

3/7 05

P e t e r s s o n  F r e d r  alla synpunkter böra fram. Villkoren i KMs p.m. skräp. Unio-
nen djupare betydelse o bör bevaras till det aldra sista. Ohyggliga mil. bördor efter uni-
on – kan hända att vi få domen öfver oss vi

Affärsmessig synpunkt. Finns ej något sätt se tiden an. Utl. magterna sägs det komma
att erk. Norge har ej afgörande betydelse för oss. Förl.gifvare få inflyte Till utl. att vi
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fordra nya val. Intet mål mot förhalning, jo, det kan tänkas, att Norge när det får känna
trycket inom handel och industri o dåliga affärer. Tror ej på eviga vänsk. Vill ej hjelpa
fram. – Att rösta för unions uppl. tillkomma ej oss. Vi haft negativt, men böra hafva
positivt. Mot fasthet o bestämdhet det bästa folk i verlden. – Folkomröstning Stangs
progr. år 1893 – Så vigtigt o ödesdigert vi böra se tiden an.

C a v a l l i  ang. Stockh. Bl. [B]ehagade gitter fr. Statsmin. inhemta upplysning om
sanningen af de i St. Bl

T a m m  H u g o  motsätter sig

C a v a l l i  ej förvånad öfver motståndet, nöjer sig med f.n. intet yrkande, men förmo-
dar ordf meddelar Exc. den inom U. uttalade meningen

S t a a f f  omnämnde konfer. med Exc. o dervid de 2ne norrmännen.

Z e t t e r s t r a n d  varit varm unionsvän. Leds. berörd af grundskottet o det brutala
sättet. Tänker på framt. Ej vidtaga åtgärder som kunna vara olyckl. för framtiden. 

Motionerna. 1a försl Lithanders helstaten omöjlig att gälla. Försöket kunde miss-
lyckas[,] leda till undergång[,] ett försvarskrig heligt ett anfallsk motsätter 
2a Genom vapenm återupprätthålla unionen aldrig en sann union. 
3e Trana, Räfs o Brodin uppskof till lagtima rd o storth. Fr. Tyskl. ej längre än till års
utg. Frankr o Engl ej längre än öfr. magter, hvarigenom vi förlora vår trumf [?] 

Wieselgrens folkomröstn. Om sådan kommer till stånd samma result. som nu. Dermed
ej mycket vunnet. Men Norrmännen gå ej in derpå, o då Sverige måste ta till vapen-
magt eller kränka sin egen ära. – Annat förslag att Norrm. skulle tvingas göra framst. ej
acceptabelt för dem. – De Geers uppsäga r.akten o så förhandla. Regens tvärtom. Käns-
lans synpunkt de Geers dock ej öfverila sig. Betr. Regens villkor. Ena gruppen 2 bör ej
föregå uppsägn. ej stora tanken om skiljedom, ej lämpl. heller afhandla med nuv. regr.
Likaså ej Grisbådarna. – Indiff. fråga sjöfarten. Likväl 2 vigtiga frågor, lapparne o transi-
to. – Svag ställn. för oss i båda dessa frågor för utfyllande af progr punkt 1. – Likaså in-
tern. konventioners nuv. ställn. Det ena de Geer, det andra försiktigare än regens.

Å k e r h i e l m  Unionsledan begriplig. Ej främst med häns. till verkn. på inre polit.
[F]örst vår sjelfst. – Upplysningen fr. milit. håll oerhört svårt undvara unionen. Möta
striden i ö o v. Omöjl. hålla flottor i Ösjön o Kattegatt. Öfverväga om ej unionen bör
bibehållas. 

1o Wieselgrens 
2o att vi försvarade med att ej med vapenmagt uppehålla den. 
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Första invänd. Vi kan ej göra det, ej behålla Norge i Unionen. En sådan seger borde
dock medföra i sin besittn. södra delen Trondh o till sjöss. – Ej anfallskrig säger Sv. fol-
ket men detta är försvarskrig. Norge sägs det bör ega sin sjelfbest.rätt. Ej rätt resonne-
radt det helas väl framför önskn. från en del. Äro vi öfvertygade om nödvänd. En
nation som finner den nödvändig måste.

Ej med tvång sammanfalla med 1814. Ingen union med alla parters fria vilja. Sam-
förståndet är ej mycket att hoppas på. I Norge nu många som hysa sympati för sv folket.
I kommande generation värre. Norge anser ej sitt kto afslutadt med Sverige. – Det enda
villkoret respekt.

Olyckl. sätt. – Unionens bevarande ej en fordran hos Å men ett spörsmål. Unionen
skulle omformas med st. tillmötesgående. Stå vi till svars med att låta unionen falla.
1905 års män försummade ögonblicket. Vi få dra följderna. 

En liflig föresättn [sic!] måste göra klart att vi hafva vilja och vilja göra den gällande.

A f z e l i u s  hvad 2 omst. göra läget pinsamt o tryckande. Enda svaret borde vara att
upprätthålla unionen om möjligt, men Åm sade ej tänkt uppeh. nuv. union. Hvilken
union derefter. Likställ för till friktioner. 3dje altern en amalgamering en helstat, en
provins av Sverige omöjligt. Eliminera helt möjl. att upprätth. unionen – 2dra faktor ej
endast Sv o N., utan en länk i Europ. makt, bero af deras omdöme. Resultatet af Trolle
– Vill Sverige upprätthålla med vapenm., om ej så måste utredn [svårläst] snarast. Ej så
lätt för den det gäller. Sveriges vilja på 2 vägar. Olagl. handl., rättsbrott, bryt av fördrag.
Vi ta ej befattning förrän framst. gjorts. Frågan då ställd på framst. 1907 Öfvergett den
tanken. 
[2a möjl i Wieselgr., dock ej folkomröst. Edert besl. är olagl. Stort valdt på ett annat

progr. Ej tvekan om result. af folkomr. eller Storth efter nya val. Tilltalande sv. folket
att norska folket uttalar sin vilja. Ej framtvinga med vapenmakt. Passiviteten på sin plats,
men om norrm. vägra o utl makt erkänna. 

Om för formelt 2dra vägen med om unionsuppl. på reella villkor. Sin vilja gällande.
Villkoren reella o kunna uppfyllas o de måste vidhållas. Hvilka villkor: Skiljedomen kan
ej röra nat. äran o integr. Följden att Norge alltid hänvisar till denna. Speciell skilj.doms
ej lämplig. Kardinalvillkor neutr zonen. Novembertraktat. Transitofarten? Grisbådarna?
Flyttlapparne. Norge 1751 års kodicill ouppsägbar borde fastslås. – Vi fra [svårläst]

T a m m  H . Kan o skall unionen uppr. med vapnen? Tillr. talande histor? ev. att leva.
Hvarken magt eller rätt. Ej släppa tanken på återknytn.

[Två utvägar. Imperialistisk storpol kraven instrum. Folkpol. räknas som folkets känslor o
uppfattn. – Hvilka verkn. vårt beslut.
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Viktigast svarets inverkan på Sverige o Norge. Norge föraktar mest att man böjer sig
hur som helst. – Äro några af dessa villkor så betydelsefulla att man bör dra i härnad för
dem. – Tror sluta sig till icke ingå på de små valörerna. – Ett annat sätt utvägen nåväl
riksakten må upphäfvas gör ej en öfverenskommelse med den som trampat. – Hvad
händer...

B l o m b e r g  påvisar Norges förpligtelser

A f z e l i u s  Norge om protester af kodicillen

W a c h t m e i s t e r  vill ej förneka tryggheten under första perioden, men ej under
sista. Får ej mycket af ett folk, som väpnar sig. Ej gerna med vapenm. behålla o göra om
unionen. Med eller utan villkor? Kan ej med på att utan villkor tillåta revolutionen ha
sin gång. Reell innebörd. Gränsfästningarna direkt hot, dock ej Christianiaförsvaret. 

Annat väcka frågan om flyttlapp. status quo gällande tills nya beslut. 
Fordra dessa villkor blir nödigt hel- eller delvis mobilis. Visar allvaret o landet ej för-

svarslöst. Uppväckande för svenska folket. 
U fråga landtförsv.[ministern] hvad en mobilisering kan kosta, äfvenså utredning om

neutr. zonen

[De överläggningar som ägde rum på eftermiddagen den 3 juli startar här, enligt Sam.
Clasons stenografiska debattreferat. Denna övergång markeras inte i Lbgs anteckningar]

C a v a l l i  ej svensk prins. Icke godkänna suver Norge. Ej träda i förhandl med Nor-
ge. – Den tid kan komma då, Norge 

B i l l i n g  detaljsak. Stor förvåning öfver yttr. för tillslutn. till Wieselgrens motion.

Ö s t b e r g  verkl. fog för Wieselgr. framst. Berättigad fordran framst. från Norge. Ej
Sverige värdigt be Norge om underh. ang. unionens uppl. Oriml. lemna medg. åt
K.M. K.M. har rätt att underhandla på egen hand – Lemna besked medge lösn. på följ
villkor. Nytt storth. N. Storth. l. reger. begär af Norges suveräni. o afveckl. Bestämda
villkor. Särsk hand. o sjöfartsförh. Neutral zon.

W a c h t m e i s t e r  En statsmans propos. Bindande överenst. att intet af de båda lan-
dena ingå trakt. utan konferens med det andra landet. Stipulera tvistemål hänskjutas till
Haag. 25 000 000 hvardera de ...

K l i n g s p o r  Ej bråka med norrm. om formaliteter. – Följes regens så blir det slut
med Sv. – Ur statsm. o milit. hvad att göra inkorporering eller på annat sätt. Ej dra oss
för mobil l. krig. 

B o n d e  Kl. säger brist på statsmän – den s.k. äran – Ej villkor för villkorens skuld.
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B l o m b e r g  först framst. fr. det andra landet.

B i l l i n g  konstaterar Bondes yrkande Sv. Rd bör förklara att r.akten är förverkad o
uppdraga att en laglig regering i Norge förhandlingar. 

B o n d e  erkänner rättskränkn. begången

[Det tycks finnas ytterligare en version av notater från den 3/7 bland Lbgs anteckning-
ar. Denna version är mer kortfattad men upptar också några andra talare. Den sätts in
här nedan]

P e t t e r s s o n  Fr Se tiden an. Vi fordra nya val.

Å k e r h i e l m  öfverväga om ej unionen bör bibehållas.

A f z e l i u s  Neutral zon. – Novembertraktat. Transitofrakter? Grisbådarna. Flyttlap-
parne 1757 års kodicill fastslås.

T a m m  riksakten må upphäfvas. Gör ej en öfverenskommelse med den som trampat
en.

W a c h t m e i s t e r  reella villkor. Gränsfästningarna, dock ej Christianiaförsvaret.
Flyttlapparne.

Ö s t b e r g  Wieselgrens motion. Ej Sverige värdigt be Norge om underhandl. Orim-
ligt lemna medgifv. åt K.M. Villkor: Nytt Storth som direkt l genom reger. begär suve-
ränitet o afveckl. Best. villkor. Särsk hand. o sjöfartstrakt[.] [N]eutral.

P a l m s t i e r n a  en nionde punkt att Norge skall begära upplösning. Villkoren knap-
past möjliga för att Sverige skall få upprättelse – svar inom 8 à 14 dagar. Färdighåll-
ningsorder. Bör här inkallas 3 kl.

B i l l i n g  Norge bör göra framställn. Ej uppställa något villkor utan med best. föresats
genomdrifva det. Önskemål kunna uppställas men villkor måste vidhållas.

B l o m b e r g  framst. fr. Storth. Vi afvakta Norges framst. Endast polit. synpunkt. No-
vembertraktaten – Lapparne.

H .  A s o n Endast reella punkter o då vapen bakom.

[Här slutar den kortfattade versionen för den 3/7]
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4/7 05

W a l l d é n  Instämde i Afzelii förslag under gårdagen, och ville på det sätt uppehålla
Wieselgrens tanke att ett utomordentligt storting för sin del förklarar unionen upplöst.

S ä f v e  Gäller samma intresse för oss nu, som vid novembertraktatens ingående gjorde
sig gällande. Det är för oss förödmjukande att begära vestmakternas hjelp för att skydda
oss mot Norge. War icke säker på att de norska gränsfästningarna hade något verkligt
värde. Dessutom kan det hända att Sverige vill uppföra ett eller annat gränsfäste.

Med tilst. af tanken i Wieselgr. motion o utomordentl. storth.

H j ä r n e  känner skymf o skada. Ansvarsfulla öfverl. Kallblodigheten pligt. Hvad kan
o bör göras. Lbgs o Åms obestr. rätt näpsa rättskr. äfven med vapenm. Är försv. ej an-
fallskrig. Efter exek. kan bli ny union. Ingen fören. för tvångsm. Lyckl. för båda länder-
na upprätt. af unionen. Beror hur den genomföres. Lyckl. för Storbritannien. För
Amer. o Tyska riket. Hos oss en tvångsunion ej genomförbar. Krafterna otillräckl.
Möjl. besegra men omöjl. beherrska o organisera Norge. Sverige kan ej bjuda Norge
sådana fördelar att känslan af tvång kan försvinna. 

Andra stater ha blifvit delaktiga af stora fördelar. Krig mellan Sv. och N. motsvarar
kriget Engl. o boerna.

Häfda reella intressen derigenom och vår ära. Föreslå åtgärder mobilisering snarast.
Motiv. de norska rustningarna. Dermed ej förbindelse ingripa m. vapenm. Nödigt visa
Sverige vill o orkar någonting. Men hänsyn till utl. magter måste mobiliseras. Derige-
nom motverkas krig. Mobil. kräfver tid. Kostar pengar med väl använda. Norge redan
börjat. Ju längre vi på benen, ju mera försvagas Norge. Utan våld kan en mobil. verka. 

Måste komma i berör. med Norrm., men ej brådska. Ej nödv. här l i riksd. fixera,
hvad vi vill uppnå. Ej klokt nu fastställa ultimatum. Ej med K. Prop. inleda underh.
med Stort. Det vore skadl. Stort. skulle derigenom erkännas ss laglig myndighet. Ej vär-
digt inbjuda. Regen bemyndigas att genom deleg. fr. Norge mottaga de förslag som
Rd. väntar fr. Norge för upplösning. – Ej fr. hvilken myndighet. Tvångsunionen lem-
nas ur räkningen. Ej nå det större, uppställa ett mindre mål. Beror på medlen. Fördel för
Sverige vinna ett mindre mål utan krig. 

Ej ifråga s.s. Bonde m.fl. med elegant o ridd. gest kasta unionen ifrån sig, o på det
sättet vinna Norge. Norge tolkar det som svaghet, och det erkänna vi nog sjelfva. Värre
att sådant beteende samma tolkn. i unionen. Anstrykning af förakt. Ej blott nedsättande
utan farligt. När taget släpps med Norge komma starkare magter att uppmuntras att
erkänna Norge o förgripa sig mot våra intressen. Rätta ridderlighet häfda Sveriges
intressen. Orsaken till uppfattn. regens protest o uteslut. af vapenmakt. Protester väcka
åtlöje. Regens protest bort åtföljas af mobilisering. Sådan är ej anfallsåtgärd utan förbe-
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redande. Dermed Sv. reg. lemnat fr. magterne. Reg. borde antydt altern. släppa unio-
nen eller med vapenm. uppehålla. – Om då hade magterna ej gett sina råd, som äro eko
fr. reg. – Ställn. förvärrad men ej ohjelpl. – Fr. magterna välsinnade. Sverige kan i
denna kris gå sin egen väg. Naturl. kommer erkänn. Det är skadl. Förhåller vi oss pas-
sivt så är allt förloradt. Uppträda vi aktivt förebygges Norges erk af fr. magter. Erkänna
fr. magt Norge under förhandl. betyder detta intervention, hvarigenom konflikt fram-
kallas med andra. 

Snarast möjl. komma ur passiviteten. Ej tid förena oss om uttalande, det tar tid. Ej
brådstörtad aktion. Öfvergår man till handl. får man tid på sig. 

1o Formell uppgörelse vare sig folkomr. eller nytt stort. af ringa värde. Likgilt. för
Sverige om lagordningen i Norge. 
2o Utl. magt. ej intr. för formfrågor. Derigenom stärkes ej vår ställn. mot utl. Ej bry sig
om, ehuru man ej har emot [oläsbart enstavigt ord, lad?].

Bryr Norge sig ej om att sända deleg få vi tänka på vidare o se på intr. både i Norge o
utifrån. U. i sin motiv. i de mest otvet. o skarpa ordalag protest – omnämna vissa punk-
ter o önskemål, dock allmänt hållet eller precisera. T.v. lemnar oafgjordt erkännande af
Norska deleg. Ett par af deleg. från U. Förhandl=ingenting skriftl. norrm. i hand. 

Hvarom underhandlas? Norrm. skall framst. förslag till garantier. Förslaget lägges till
grund för Rds o Rens beslut, men får ej taga form af traktat. 

Åtsk. reg. punkter mera af intr. för Norge än för Sverige. Ej emot dessa punkter
medtagas. Lätta uppgörelse för Norge. 

För Sverige största vigten neutrala zonen gränsfästn. Ej blott de nya grf. utan äfven
de nya skansarne vid Fred. och Kongsv. Farliga. Pengar fr. andra håll kan förstärka. Vi
förbinda oss ej befästa vår gräns. Lättare för Norge om vi binda oss. Uppmuntrar Norge
förlägga till Tromsö ej till Narvik: Dermed lägges intr. åt annat håll. Norges erkänn. bör
ej följa förrän dessa gr.fästn. blifvit slopade. Ej förpligtelse utan faktura. Andra punkter
göras beroende af gr.fästn. 

Novembertr. ej direkt vädja till den. Ej inbjuda till fr. interv. Förpligtar oss ömsesi-
digt att ej afträda land åt fr. magt. Vi skola ej begära. 

Ej emot skiljedomstraktat så generell som möjligt. Derigenom reda oss fr. allt gräl för
framtiden. Beroende på gränsf. slopning eljest ej. 

Trafiken på Ofotenb. Förknippa trafiken med uppg. att Narvik är neutr. Ej emot att
Sverige hjelper till befäst. af Narvik. 

Stranda förhandl. kan Rd formulera sina fordringar ej s.s. ultim., men med prutmån.
När frågan framskridit kan det blifva fråga om vapenmagt. Sammanfattn. snarast komma
ur passivitet, genom mobil. Rätta vår aktion efter våra maktmedel. Ej ultimatum, bättre
för Sverige.
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[I Lbgs anteckningar finns ytterligare en, betydligt kortare uppteckning av Hjärnes an-
förande. Den är, som alltid, skriven för hand, på brevpapper och hopknipsad med det
övriga. Längst upp står: Hjärne 4/7 05. Vi sätter in den här nedan, parentetiskt. Sedan
låter vi Lbgs anteckningar fortsätta som vanligt].

H j ä r n e  Reg. bemyndigas fr. Norge mottaga de förslag som Rd väntar fr. Norge för
upplösningen, dervid ej tal om fr. hvilken myndighet. 

Utsk. i sin motivering omnämner vissa punkter o önskemål, dock allmänt hållet.
Ingenting skriftligt till Norrmännen.

Norrmännen framställa sitt förslag till garantier. Förslaget lägges till grund för Rds o
Regns beslut, men får ej taga form af traktat.

Åtsk. reg. punkter mera af intr. för Norge än för Sverige. Dock ej emot de medtages,
det lättar uppgörelsen för Norge.

Största vigten neutr. zon o gränsfästn. Ej blott de nya utan äfven de nya skansarne vid
Fredr.sten o Kongsvinger. (Med pengar fr. andra håll kunna dessa eljest förstärkas). Vi
förbinda oss ej befästa vår v. gräns. Erkännandet fr. Sverige bör ej följa förrän dessa
gränsfästn. blifvit slopade.

Ej inbjuda fremmande magter till traktater, men förpligta oss ej ömsesidigt afträda
land.

Ej mot skiljedomstrakt, så generell som möjligt. Trafiken på Ofotenbanan. 
Stranda förhandl. kan Sverige formulera sina fordr. ej som ultimatum, men med

prutmån.

[Här slutar uppteckning nr 2 av Hjärnes anförande].

D a n ( i e l )  P e r s s o n  Alla ense om kontr.brott och skyldiga mot samtid o efter-
verld. så att vår ära blir bevarad och detta erkännes af andra magter. Om hist:ens vitt-
nesb. ledande, så böra vi gripa till krig. Förstår derföre väl stämningen hos dem som tala
om krig. Antar allas men. ej åtgärder som bereda oss stor ny skymf, men kanske hvad
som är värre krig. 

Tror ej på Bs utsago om folkomröstn. i Sverige. Försl. till fr. lösn. Referendum: Ej
uppmana Norge till ytterl. lagkränkn. Vägrar Norge hvad göra vi då? Vänta till nya
storth: En repres. förs. har oinskr. magt, dock naturl. ej olagligheter. Vi komma ur spe-
let ... Nytt storkrig ej till annat än

Bereda Norge tillfälle att aftvätta sitt brott. Vi kunna säga at vi ej vilja stå i något
samm.hg med ett folk, som brutit sitt. Försvarsvän är det klokt fordra gränsfärstn. rase-
rande. Vi kunna ej befästa o Norrmännen rasera. Sålunda ej önskvärdt. 

Ej vidare förtjust i KP, den är dock den lyckligaste lösn. kanske fegt men fordra kraft
o mod att beherrska sig sjelf. Samtid o efterv. högsinnadt folk, som i fred uppgjort saken
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i fred. Krig vore kanske att föra vårt land till en brant. Ej förhastade förhandl. Lugnt o
värdigt. Lyckligast om enande kring K M:s förslag.

V .  o r d f . sant omöjl. för sv. uppf. o sv. sinnen förstå. – Ej klaga öfver. En del av sv.
folket har ställt sig på Norges sida, hvilket stärkt uppfattn. i Norge de kunde göra hvad
de ville.

Att uppehålla unionen med magtm. ej tillrådl. Äfven om Norge besegrades, ej derför
tro på behålla Norge. Engl o Irland.

[Överst på det ark som följer här nedan skriver Lbg: ”3 4/7 05”; det torde betyda ”här
börjar del 3 av anteckningarna för den 4 juli”] 

Det har blifv. sagdt uppgörelsen skall afse både upplösningen o villkoren. Andra endast
villkoren. P Psons men. hvad att vinna af folkomr. o stort. Det enda tid. Förordas ej. –
Ett annat förslag, afslå o Norge får reda sig bäst de kunna. Ej tillrådligt. Blir tidsutdr. för
lång så vinner Norge erkännande. Vänta förnedras.

Af förslagen för öfrigt: Bondes uppsägn af riksakten o underhandl. sen. ”Som Ni
betett Er.[”] Efter uppsägn. återstår hel mobil. annars är det ej värdt något. Uppsägn. af
riksakten är att kasta bort sina vapen om man ej mobiliserar.

Det andra förslaget underhandl. med N. om unionsuppl. samtidigt som underh. om
afveckl. Behöfver ej innefatta mobiliseringsåtg. Fordrar dock kraft bakom sig. Står qvar
på gamla un.grunder. Torde bäst tilltala sv. folk. Är förargadt till det yttersta, äfven hos
de lägre klasserna. Ej hört ngn fr. det hållet gilla. 

Sista försl. underh. om uppl. o äfven villkoren. Ej sådana som äro orimliga. Ej till-
styrka ett enda villk. som ej Norge måste gå in på.

1a Ordnade riksgränsförhållanden[.] Kan ej bedöma vårt behof af gränsfästningar. Ställes
villkoret så att Norge ej fås på visst afst. säger sig sjelf Sverige ej heller går in på samma
sätt. Sålunda ej strängt villkor[,] ej Fredrikssten. Vidare Norge tillförbinder ej afträda
land till stat. Kan ej vara Norge emot. – Lappfrågan – Trafiken Ofotenbanan – Går
bättre i detta shg. Bohuslänsbanan.

Vet väl: för godt beslut enighet o eftergifter. – Men härvid ingen jemnkning. [T]ill
Norges fördel lika väl som till Sveriges. Om anmärkes detta för stor undfallenhet. Näp-
pel. kan ngn läsa thront. annorledes än att konungen afsagt sig norska kronan. Samma
till utl. sagdt. Återstår ej annat.

L i n d b l a d  Vilja ej återföra unionen. Beklagar KM. gifvit så mycket på hand att det
blir svårt för rd. gå till kraftigare åtgärder. – Om P. Psons förslag nersummeras: accepta-
belt, om Norge ingått på förhandl. enl. riksdagsbeslutet. – Landet ej tillfreds i sakens
nuv. läge alltför blek o blodfattig uppgörelse. 
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Ha ej rätt acceptera unionsuppl. Orätt mot eget folk. Stämningen upprörd. De förstå
ej vår oförmåga. Oklokt mot Norge. I nuv. stund handla så, att folket förstår något
gjordt. Ställa oss på laglig grund mot norska storth. Ej befatta oss med, huru Norge vill
göra sin mening gällande. Ej medge att ändring af grundl. får ske utan vidare. Spörja om
ej de sex ha stöd i utlandet. – Rätt att fordra att lagen respekteras. Krafvet på rätt och
rättfärdighet stort i landet. Vi förlora tid, magterna ha nog ej så bråttom, de respektera
Svs kraf inom rimliga gränser. – De Geers försl ännu lättvindigare än K.Ms – Uppfatta
nationerna vår frivillighet. – Nej, Sverige erkänner sig haft orätt o vidare är svaghet.
Mot detta vänder sig svensk opinion. En annan gång kan krigsfaran blifva större. För
framtida förhandl. vore oklokt ge Norge detta handtag. Fr.magter kunna Hafva vi i
detta vigtiga skede gett efter, så sker detta allt framdeles till vår olycka. Får vara beredda
på krigisk konflikt men är långt borta. Det vore vanvett fr Norge. Förordar uppskofvet,
som ligger i Wns m.fl. förslag.

H e n r i k s s o n : Unionen lifsfråga för båda folken. Bruten. Ej återföra med vapen-
makt. Ej uppehålla blockad. 

[Överst på det ark som här följer har Lbg skrivit: 4. 4/7 05] 
Ett säger H. att lösa den m. blod olyckl. Sveriges ära kräfver ej nuförtiden blod.

Olyckligt med uppskof för fr. magter. 
Sluter sig i hufvudsak med Tamm som är lika med Bondes. Men delar ej P. Psons

uppfattn. om innebörden af Bondes förslag.

C a r l  P  Hur skall man få fatt i villkor som motsvara. Vill man ej behålla unionen, så
blir ej krig. – Upprätthålla äran, ja då famlar C. Pn. Hur våga uppställa villkor, då man
ej vill försvara dem – I landet bättre, men hotet slutar, då regr. lagarne börja tillämpas.
En mobilisering vet hvad man den betyder. När kungen kan bära detta så

Enas om lämpliga villkor: raserandet af fästningarne, hvarföre ej då framställa krafvet
på arméens reduktion. Samma att ha göra med Norge s. med Danm. Underligt under-
handla med en icke sjelfst. stat. – De Geer tyckes ha rätt i sitt förslag. – Vill enas.

Prinsfrågan fryndskapen prisas af kungliga. Skulle ej det hafva värde, att Sveriges och
Norges kungahus befryndas.

P e t e r s s o n  A l f r  Unionen en för Sverige stor lifsfråga. – Svårt att jäfva unionens
nytta. Ingen nytta har blifvit slagord. Ståndpunkt: kan ej se bort från att Svenska folket
känner sig kränkt genom 7 juni beslutet. Sveriges framtid. hör ock till politiken.

Ena vägen rena sjelfuppgifvelsens politik, godkänna o sedan afveckling. Nära att kalla
regeringens detsamma. Dock en del af punkterna ej värda att tas med i afveckl uppgö-
relsen. Skulle tal ha att välja mellan Bondes o de Geers.
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Andra vägen (redan är uppgifvet ej resonnera utan marschera) Vissa villkor uppställas.
– f.n. ansluter sig till sådan väg. Med försigtighet uppställa, ej böra vara af ekon. utan af
polit. natur. Sålunda som vid unionens början och af verkl. nytta. – v. Ordfs preciserade
villkor kan tal. ansluta sig till. Beredd att hålla på dessa villkor.

S t a a f f  Om svenska folkts känslor analyseras, förbittr. mot Norges sätt o detta är rig-
tigt. Hade Storth. efter kungens veto begärt hos Sverige upplösn så hade Sverige kun-
nat svara på åtsk. sätt. Hade Sverige nekat, så hade revol. varit mera berätt. Brutaliteten
i tillvägagåendet utgör hufvudsaken i det upprör. fr norska sidan. Rigtigh i det sv. fol-
kets behof efter upprättelse. Farligt för framtiden om detta nation. kraf kastas å sido.

Ett krig dock otänkbart vare sig för unionens bev. eller för villk. Ej blygas öfver att
ett af de skäl hvarför man ryggar tillbaka likväl genom. För S. dessa skäl afgörande. En
synpunkt är det möjl på lagl. sätt företaga krig. Rätten till reqv. begränsad. Får endast
utöfvas vid konfl med utl. makter eller vid ett börjadt eller befaradt angrepp. Efterräk-
ningarna kommo. 

Slutl. klart att krig med Norge ett äfventyr, hvars utgång ej säkert. Refererade Rap-
pes yttr. Ej tillförlitl. Påvisar uppgifter 1892. Krigiska medel böra ur alla synpunkter
undvikas. 

Högsta vigt krisen ej uppskjutes. Hvad äro, om unionen ej uppsäges, våra förpligtel-
ser ... vidare ställn. till familjerna i nationen [oläsliga ord] vapen s.s. ex. kungens titula-
tur.

Klareringar. Vissa saker tala för Reg. prop. Lappfrågan, Narviksfrågan. Tveksam om
de polit.villkoren nu skola tagas med. Är det klokt binda Norge under en pression.
Gränsfästn., ej beredd yttra sig derom. Ej genom ngn vår åtgärd. Konungen kompro-
metterad. Kgen sanktionerat fästningarna. Kan gå med om Regns prop. 

De Geers förslag äfven tilltalande o kanske att föredraga. Ingen upprättelse. Sverige
kan inte begära mer än en sådan. I detta fall kan ej vädjas till skiljedom. Likv. möjl. på
sidan om sitt öfriga beslut sades, Sverige djupt kränkt o det bjuder Norge sjelf om det
tilltror sig kunna försvara sig låta frågan afgöras af 5 ypperste män. Är Norges åtgärd, att
Sverige oåtspordt [?] – ant. ant. eller afslaga. Hade ej torts sätta sig under folkens
yppersta män. Frukt af vårt folks yppersta civilisation. Någon annan form ges ej.

[Överst på den korta uppteckning som här följer har Lbg skrivit: 5 4/7 05]

v. K r u s e n s t j e r n a  Med om unionsuppl. Upph. af riksakt. Måste föregås af upp-
görande af vissa villkor. Villkoren måste innefatta en upprättelse för kränkningen, något
reelt för Sverige påkallade af den förändr. ställn, vidare att de kunna genomföras. Ej
Wieselgrens, ej nytt storth. som konfirmera olaglighet. Ej med om Bondes som ej upp-
rättar vår ära. – Ej begära drifva Norge. Gränsfästningarnas borttagande, fördel o upp-
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rättelse. Lappfrågan, Svinesundsbanan. Makt bakom dem. Behöfver ej betyda krig. För
tidigt yttra sig om den taktiska sidan.

B o n d e
T r a p p

[Bland Lundebergs anteckningar finns det ytterligare en, mycket kort, version av över-
läggningarna den 4/7 05. Det står 4/7 på denna torsoartade handskrift. Den är skriven
med annan handstil än Lbgs. Den börjar med Pehr Pehrson, vice ordförande för SäU,
och slutar med Krusenstjerna. Denna andra version placeras in här nedan].

P P e h r s o n  Underhandl. med Norge om unionsupplösn., samtidigt som det under-
handlas om afveckling. Fordrar dock kraft bakom sig. – Då står man qvar på gamla sv.
unionsgrunden, som bäst torde tilltala svenska folket. 

Ej orimliga villkor. Ej tillstyrka ett enda villkor, som ej Norge bör gå in på.
1o ordnade riksgränsförhållanden. Ställer villkoret så att Norge ej får på visst afstånd
säger sig sjelft Sverige går in på samma för sig. Ej Fredrikssten.
2o Norge tillförbinder sig ej afträda land[,] kan ej vara Norge emot
3o Lappfrågan
4:o Trafiken Ofotenbanan
5:o Bohuslänsbanan
Ingen jemnkning till Norges fördel.

L i n d b l a d  P. Pehrsons förslag alltför blek o blodfattiga uppgörelse, som ej tillfreds-
ställer landet. Förordar uppskofvet som ligger i Wieselgrens m.fl. förslag.

P e t t e r s s o n  A l f r  villkoren böra vara af politisk ej ekonomisk art, såsom vid uni-
onens ingående. – Med om P. Pehrssons förslag. Beredd att hålla på dessa villkor.

v. K r u s e n s t j e r n a  Villkoren måste föregå uppsägning af riksakten. Gränsfästn.
borttagande både fördel och upprättelse. – Lappfrågan – Svinesundsbanan. Makt bak-
om. För tidigt yttra sig om den taktiska sidan.

[Här slutar den kortfattade versionen].

5/7 05

B e r g e n d a l  Ordfs inlägg gjort intryck. Dock ej känslor. – V. ordf. uppslag klokast.
Konflikten ej lösas med vapenm. Kon. medgifvit sig afstå fr Norska kronan. Ej kriga för
att återföra kronan l unionen. Farligt äfventyr. Tydligt krigspol. läge försämradt. Ännu
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värre efter krig. Sv. nation. äran kränkt. Sv. namnet skymfadt. Thyvärr finns ej reell
möjl att helt platon. protestera ny förödmj – Deraf följer godkänn. Ej underh. med lag-
br. lönar sig ej tala om.

1o Unionen förverkad o derefter underh.
2o Först underhand om villkor och derefter upplösning.

Det första ren kapitulation.
Villkoren af värde o derföre påtryckn.medel. Lättare då genomföra.

Beslutet sålunda. Rd efter ljungande protest förklara, att då för Sv. tillfred. anordn icke
[Lbgs lucka] medgifva underh. upptagas om unionens uppl. när stort. begär sådant o
reg. utser underhand. Föremål: frågan om både kab. o kons. kassor. Gränsd vid Grisb.
Lappfrågan. Tryggande af trafiken. 
Neutral zon efter vidare undersökningar ... Norge åtager sig de förpligt som enl. nov.tr.
åligger de fören. magt. Ej skiljedomstrakt. Ej fästn. Narvik 
Efter förslag Stort o Rd besluta. Ej dermed ultim. Blifva ej emiss. ense uppställer Rd
förslag sin men.
Borde hafva full förvissning om Norges önskan att utträda ur unionen. Frågan deraf ej
så länge uppskj.

B i e s e r t  Klokast följa K.Mt anvisn. Carl. Pn har uttalat verkl. stämningen. Litet hvar
slå till, men det kostar för mycket. – Sverige borde begagna tillfället afvända vådorna af
upplösn. Om skiljedomstr. skall afse alla tvister. Som gränsbo om fästn och neutr. zon.
Allm. önskan så måtte ske. Slippa åse riksspektaklet. 3e villkoret transitotrafiken såväl
Narvik. Betydelsedullt för både Norge o Sverige. Fisktrafiken [?]. – V. Werml vigt
skogsprodukterna. Hittills bra men nu en begynnande obenägenhet hos norska hamn-
myndigheterna. – Öfriga villkor ej tänkt så mycket på, men flyttlapparna. – Hufvudvill-
kor de nämnda.

H e d l u n d  Hvarför har icke General o Marinstaberna talat om ändrade läget efter
upplösn. Borde varnats för tal om unionens upplösning. Då hade kanske dämpats o vi ej
stått der vi nu stå.

Neutrala zonen kan den inskränkas endast till Wermland måste den ej gå hela landet.
Men då kanske ofördelaktigt t.ex. vid Trondhjem o Narvik, om man ej finge anlägga
skansar. Mindre vigt vid gränsfästn. än vid anläggn i Narvik. Medverka till gemens. för-
svaret närmar sig försvarsförbundet. Ej öfver- l underskatta kränkning Norge Gjort
framställt om upplösning
1a varskon afböjt unionsupp
2a varskon vid Konungens veto, då Norska regen sade upplösning skulle komma.
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[Överst på det papper, vars innehåll här nedan återges, har Lbg skrivit: 2 5/7 05] 

L i n d m a n  Uppoffra framtidens lugn för stundens ro. Tillkomme dem som tala om
unionsupplysn.[sic!] fråga myndigheterna. Staaff redog. af Sidner ang. blockad. Tydligt
ej norska kusten kan blockeras. Sidner uppgaf att Chr fj. kan blockeras o Trondj. Med
inköp af snabbg. fartyg kan Bergen m.fl. blockeras. Vi ska ej sätta ner vårt försv.

Ö d m a n : Unionen skall upprätthållas. Om unionen släppes, ej tala för mycket om
villkor. Kraft, ej aftal kommer att gälla. Unionen skall uppehållas. Vapenm ej behöfl.
Oro i Norge, förstämn. i Sverige. – Ställn. i Norge sådan svaghetspunkt. Tillfället väl
valt för oss med frihet från Ryssl. Ekon. kris. Allt ligger nerr. Tål ej längre. Goda unio-
ner. Engl o Skottl lika med Sv o Norge. Upprätthållande behöfs ej våldshandlingar. 

Vår ställn. svagare efter upplösn. Ett allvarl. ord fr. Sverige, svar först fr. Norge.
Kronprinsens diktamen Bringa Norge till eftertanke. Efter unionsuppl. vår framtid till-
spillogifven.

Rd dela förhandl. 2 akter. 1a ingå på unionens bevarande på grundv. af likställighet.
Derefter tala om hvad som bör göras.

R e t t i g  Laissez-aller system med på återtåg. Samma med norska som med de sociala.
Vi borde ha svarat med annat lån. Ej finna sig i. – Brodinska motionen. Hvarför bråds-
kar saken. – När kräfva af [oläsbart ord, fin.?] ställn. – Vi komma att ångra oss. Stor-
magterna måste ge oss betänketid medan underhandl. pågå. Vi behöfva tid för att ej
göra någonting förhastadt.

[Överst på papperet, vars innehåll här nedan återges, har Lbg skrivit: 3]

R e t t i g  skall vinna tid. – förhastadt steg – skall unionen upplösas, så måste vi säker-
ställa. Villkoren med magt bakom. Reella fordringar.

1 gränsf. 
2 ordn. om lapparne. 
3 1855 års traktater försälja förpanta.

Hvad som göras skall ske med kraft.

B l o m b e r g  handl. återgåfvo före 17 juni.

H u g o  T a m m  1 skall unionen uppehållas 2 skall rakten upps. först.

v. o r d f

B i l l i n g  redan nu progr. huruv. förh. skall föregå r.aktens afgörande. Derefter olika
slag av villkor, först villkor o derefter upps. [F]ormella villkor. 
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A f z e l i u s  Villkorens beskaffenhet betingar
B o n d e  
Å k e r h
B l o m b e r g  gången kan ej klafbindas
S t a a f f  efter hufvudfrågan om Nor
A f z e l i u s

6/7 05

[Här är ett tjugotal inlägg onoterade i Lbgs anteckningar]

Z e t t e r s t r a n d  I ej tillstyrka bifall om vidm.håll. af unionen1

V .  o r d f . I ej tänka sig det reella värdet. Motiv. Unionen kan ej uppehållas annat än
med krig. Många tilltalade af denna väg. Detta uttalande ej tänkte på krigets följder. –
Tänker ej i första hand på krigets följder, ehuru tänkvärda. – Hufvudsakl. resultatet, un-
der föruts. Sverige segraren. – Tror på seger. Derefter hvad är fördelen segern öfver
Norge? Missförstånd har legat mellan båda folken. Blomstrat allt mer o mer. Anledn. i
folklynn o folkkaraktär o grundlag. – Det frågas inom o utom hvarför tillåtes Norge
husera? Vi kunna ej häfva grundl. Fastän norrm. sjelfve göra det. – Norge under en ny
union, efter vår seger få behålla sina gr.lagb. om sjelfständ. Kan ej göras till lydrike. Till-
fredst ej Sverige. – Efter segern ej möjl säga Norge en prov. i Sv:s land. Norge beqvä-
mar sig ej till union, ej till lydrike, ej till provins af Sverige.

Å k e r h i e l m  I Unionen väl värd att upprätthålla [...] äfven med maktmedel. Enda
medlet för Sveriges upprättelse o intressen. Är det möjl. upprätthålla unionen. Upp-
fattn: Sverige kan föra sin mening igenom. Beklagl. om sv. folket ej tror sig om genom-
föra uppgiften. Vi bestämma om politiken. Förutsättn: unionen återfördes i sådan form
att den blefve betryggande. Ej af känslostämning, men väl realpolitik.

S ä v e  I vigtigast upprätthålla unionen. Uppställa vissa fordr. Finner fordringarna vara
af ringa betyd. Ej satisfaktion. Står ej till svars för sig sjelf. För århundraden. Ej tänka en-
dast på 1905. Situationen aldr. gynnsammare.

B o n d e  II Nordgermaniska statsförbundet. Sv. N. Dk. Fld Östersjöprov.
B l o m b e r g  II
H j ä r n e  II
P a l m s t i e r n a  bör o kan unionen vidmagthållas

1Här börjar Lbg föra in romerska siffror, sannolikt för att markera talarnas ståndpunkter.
821



X. Första urtima riksdagen 1905
v K r u s e n s t j  II
Å k e r h i e l m

v O r d f  Vill ej kriget men önskar att U:s o Rd:s beslut må i sig komma att innefatta
någon upprättelse för den smälek, som Sverige fått lida. Villkoren ej obilliga, till Norges
såväl till Sveriges men i hvarje fall upprättelse vi blifvit för den vanära

S t a a f f  II brott underkufva norska nationaliteten

Wieselgrens motion att

P e t t e r s s o n  Fr. grundtanken tilltalande i Wgns [och] öfriga liknande motioner. Ef-
terräkn. kommer i Norge o bör afvaktas. Förhandl. uppskjutes. 
B i l l i n g  yrkar afslag
A f z e l i u s  dito
L u n d b l a d 1 I förslag i Wiesel

B i l l i n g  ej med om plebiscit. Om man i en annan form uppställer krafvet på Norges 
Förstår att de som önska unionens upprätth. kunna fästa en förh. på det norska fol-

ket. – Reaktion kan ju tänka. Nytt svar kan inneh. annat än 7 juni. Önskv. om förnyad
pröfn. o svar kunde gifvas af Norska folket att uppställa sådant kraf som kraf

[Här har Lbg skrivit: 2 6/7 05]

B i l l i n g  Förelagda förslagen en annan represent. Argum. valdt på annat program ej
vigtigt och ej afgörande. Storth. laglig repres. för norska folket men har fattat olagligt
beslut. Sverige kan ej uppmana till olagligheter. Motionerna inneh. att ett olagl. storth.
skall fatta besl. mot ett lagl. storth. Rör oss ej.

Sv. kräfva att underh. skall införas i lagliga former. Sv. sålunda ej erbjuda förhandl.
De måste framkomma fr. Norge. Ej visa Norge vägen för lagliga former och rättsliga
förhållande. – Kan i ett bet. uttalas att önskligt få en uppfattn. av

A f z e l i u s  vore nog önskligt komma ifrån sättet hvarpå besluten fattas. Ett uppskof
för uppskof o för laglig form opraktiskt. En sådan fordran kan ej genomdr. med mag-
ten. – Vi vilja ej inlåta oss på uppgörelse förrän.

Ståndp. Sverige med om förh. om upplösn (ömses. aftal) (Lagl. former Konungens
medverkan ej talas om). På grund af rev. besl. är icke Norges vilja tillkännagifven. –
Om Norska folket lägger i dagen den viljan så Sv. med. Ej pleb. Ett Storth skall sträva?
för denna fråga.

1Hos Clason står det Lindman, hos Stuart och Hjärne Lindblad.
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Vi finna ej någon anl
Ej magtmedel för denna fråga. – Vi skapa ej plattform för utl. makter.
Säkerhet för uts ej

B o n d e  för den upprörda stämningen tillsluter sig till Billing i fråga om ... Vill ej att
Norge[.] Ej skäl bifalla någon af motionerna

B l o m b e r g  Afzelii yrkande. Hvarje besl. förutsätter samverkan mellan 2 parter. –
Beslutet Som beslut ej af natur att vara giltigt. I motiveringen nyvaldt storting – bekräf-
tas af nytt storth.

A f z e l i u s  ej obestämdt uppskof utan mål. 

P e t t e r s s o n  [F r e d r i k ]

H j ä r n e  klokast framst. till Norge. Norge benägna för förhandl. Utsk. hemst att
Regn egde att mottaga framst. fr. Norge om garantier. Sedan öfverväga vi. Ej genast
yttra sig att vi äro villiga. Först se hvilka garantier bjudas oss. – Afböjer Norge oklokt
säga om upplösningen o villkoren. Litet intresse bekräftelse genom nytt stort. Garan-
tierna de vigtigaste. Bonde[.]1

H .  A s o n  förstår ej nyttan uppskof. Tilltalar ej nytt storting skall slå oss midt i ansig-
tet. – Hvad vi göra. Ej godkännande åt N. stort. o reg. – Ej emot att det ej blir förhas-
tadt, men dock ej lemna till nytt storthing. Storth. säger ant. nej. eller ock så fort som
möjl nytt stort. Söka underhandla

B i l l i n g  3 saker. Ej uppskof för uppskofvets skuld. Bäst är uppskof icke göres; endast
om ett allvarl. intr tillgodosedt[.] Om tillräckl. intress motiv. uppskof ej farligt mot utl.
magter. En talare i denna rd. uppställa villkor en annan behöfver ej godkänna. Galet 

[Här har Lbg skrivit: 3. 6/7 05]

B i l l i n g  Klar skilln villkor o önskemål
Mot Blomberg att ”bekräftas af nytt storth” – är detta ett villkor [?] [Ä]r det blott en
önskan ej emot, är det ett villkor emot detsamma. Stå vi för det eller ej. 

L i n d b l a d  H. Ason förstår ej – Svar: Det är det svenska folkets önskan för betän-
kande af uppgörelse o villkoren derföre.

S t a a f f  ej nedsjunka till byrokr. Norska storth har ställt hemställan till Riksdagen –
Ytterl. litet nyttigt med nytt stortingsbeslut. [F]ordrar hastig snabb afklippande behandl.

H j ä r n e  Ej uppställa några villkor alls på förhand. Vissa önskemål, ej formulera.

1Bonde nämns av Hjärne och är således inte talare i detta sammanhang.
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P e t t e r s s o n  P å b o d a  Ståndpunkt bero på formulering af förslagen hvarom skall
vidare diskuteras. Intresse motivera ett häfdande af vår bestämmanderätt, då vi fordra
nytt storth. Som önskemål vinnes ej. Förut talat om reella

Ståndpunkt. Huru det kan formuleras. Skrifv. fr. Storth, godkännes ej

Z e t t e r s t r a n d  afslag Norges skrifvelse

Å k e r h i e l m  ej så stor vigt vid upprättelse. Genom förslaget öppnas en möjl. för
unionens upprätth.

7/7 05

De Geers motion

B i l l i n g  Bonde o Tamm synes hafva varit med derom. Tamm vill ej ingå i förhandl.
med storth. som gjort revol. Är best. motståndare. Hvad innebär bifall? Erkänn. fr.
Sverige af den polit. ställn. Norge har försatt sig genom 7/6 beslutet. Dermed Norge
stäldt till Sv. i samma ställn. som andra länder. Alla vidare villkor afklippta. Ej bifall af 3
skäl. 

1 Fullst eftergifvåt Norge. Går ej att gå den vägen med anl. af starka stäm hos Sv. folket.
De tar all kraft till press på Norge. En större eftergift än Norge begärt. Sålunda längre
än Norge önskar. Bondes tolkning Norges bref, att Norge begärt erkänn.

2 Tydl. Sv. folkstämning ej blott af den intens. att, utan äfv moral. berätt., framtid o
sjelfkänsla. Intet tvifvel sådant besl. tolkas att hänsyn lemnat åt all uppr åt Norge Sverige

3 Beröfva alla medel trycka på Norge – Tydl. att ej lemna ifrån sig medel för förhandl.

Konklusion omvänd fr. 1sta intr o afgj. motst. till de Geers mot.

K. Prop o p.m. Bör väl observeras åtskilln. mellan hittills s.k. villkor ej blott i de 2 förut
ang. grupper utan i 3 

1 Hvad som fordras som villkor för erkänn. 
2 Andra gruppen förhandl.ämne 
3 afvecklingsämnen

Villkor för 1 karakterist Sveriges intr. 2 Båda riken lika mycket intr. 3 ej villkor. Böra i
en eller form i Us
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[Här börjar Vol 2 av Lbgs anteckningar]

betänk. talas. 3 är Norges intr öfvervägande. Sådant som nödv. bör redas ut, men ej af
politisk betyd. Kan Stoppas i sumpen. ”Andra frågor kunna äfven ifrågasättas.”

Billings förutsättningar
1 Villkoren allm. bestämm. som afse att åt Sv. bereda ersättn. för förlorad fredstrygghet.
Neutrala zonen. Gränsfästn. nov. trakt. o dermed sammanh. Lappfrågan.
2 förhand. ämnen transitofarten.
3 afveckl. frågor ordn. af sjöfart. Konsulskassan m.m. är strunt. 

Slutl. en fråga skiljedomen. Bör ej afhandlas.

B o n d e  tycker först villkoren borde afhandlas o derefter skiljsmessan. Neutrala zonen
för oss oklar. Känna ej regens uppfattn. Öfverenstämmer det med Sveriges fördel att ra-
sera Fredr. och Kongsv. om Sverige anfalles. Då ej klara papper finns om gr.fästn. ej
lämpl. upptaga ss. villkor.

Ej nov. trakt. – Vexla mellan sjöfarten o lapparne. – frångår ej ställn. vid prin.
updeln.

P a l m s t i e r n a  mot De Geer, ej Lindh. Ej K.M. Neutrala zonen ej klar om fördelen
för Sverige. Ej upprättelse zonen. Ej så stort värde. Vill ha känsla af upprättelse, trolöst
bygga fästn. mot Sverige. Upprättelse raserande af ett par af dem som ligga närmast
Sverige. Nervöst ohöfligt att ha fästn. så nära. Bör vara inom en viss tid. Novem. traktat
fr. Sv. o Norge med de garanterande makterna. Ett villkor sättet för uppr. I ngn form få
begäran om uppr.

A f z e l i u s  Behöfs ej förödmj. för Norge. Sverige vill o N måste svara ja. Med om
Billings. Kunna villkor fixt o färdiga villkor uppställas? Måste angifvas. – Vill [Lbgs
lucka]

Neutr. zonen mil. tekn. fråga. Alla förstå ej. Muntlig förhandl. med vederb. Ifråga-
sätta en utredning.

[Här skriver Lbg: 2 7/7 05] 

A f z e l i u s  Kunna ej uppst. villkor som röra Frankr. el Engl. Möjl Norge förpl. Sv.
do

H j ä r n e  KM. har gett på hand Norges erkännande. Högsta som kan medgifva norska
deleg. hitkomma för rådpl. med deleg. KM begär initiativ. Likhet mellan KMs o Nor-
ges skrifvelser. Men Norge fordr. suver. o inl. underh. med Sverige. KM vill träffa vill-
korl. uppgörelse. Kan ej träffas förr. Norge suver. 
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Yrkande Hemst. m. anl. l. med afslag å KMs prop. att Rd. måtte medgifva att KM
måtte utnämna deleg. att mottaga o pröfva sådana försl. som Rd. vänta[r] fr. Norge.

Blir Norges fel, om deleg. ej utses och om förh. fördröjs. Fr. hvem det kommer.
Resultaten af förh. utmynna i norskt försl. Fastställs i form af villkor.

Instämmer m. Billings indeln. Dock ej fråga dock ej uppställa medan [sic!] endast
nämna. Gränsfästn. omöjl. veta neutr. zon onödigt trupper få. Ej praktisk betydl. Vigti-
gare få bort gränsfästn. Ej heller Ej nödv. Norrm böra taga bort de nya starka fästn i
Fr.st. o Kongsv. I betänk bör ingå en grundl. utredn. af gränsbefästn. – Stor vigt fram-
läggas både för Norge o utl. – Utredn. fr. G. Stab ofullständig. Träder Norge i förbind
med fr. magter orimlig betydelse. Betydelsen raserandet vända fronten åt annat håll-
Ofotenbanan bör beskyddas. – Samtrafiken. Våra behof genom norska banor om
Norge neutralt. Bättre Norges neutr. Föreslå ömsesidiga förpligtelser ej afstå land, ej
åtaga sig att bistå hvarandra.

V. o r d f . Ej bifall till K.M.P. Som förhåll kan Rd ej ge Reg. fullm. in blanco att m.
Norge underh om unionens upplösn. Det kan ange rigtn med en o annan icke oväs.
modifn. Ej rent bifall. Ej bifall Lindh. De Geers. Många tänka på, P.P har äfven varit
tilltalad. Här passar ej då Norge får alla trumf på hand. Må ej förbises allvarsamheten i
situat. ej ta hänsyn till tänkesätten. Nationsläran. Folket vill ha uppr.

Z e t t e r s t r a n d  bifall till sluter sig till Billings i fr. om De Geers. Ansluter sig till
KM. Unionsförhåll. icke upplöst. Sv. folket tar afst. fr. norska brefvet.

S t a a f f  flere skäl tala för KM.P. än för De Geers.

B o n d e  att Rd. beslutar för sin del besl. att riksakten

C a r l  P rena linierna. – Innehåller K.Mts försl en fullm in blanco. – Man lemnar [...]

A f z e l i u s  De Geers sämsta ej manlig

B i l l i n g  Lindh. lofsång KM.P. 
1 Tvifvelakt. om ej innebär fullm taga initiativ. 
2 Minst sagt oklart förhandl afser unionsupplösn. l afveckling. 
3 Inga omst. ge fullm. till villkorl uppgörelse omöjl. vill förh. tro på. 
I någon annan form innesluter

v. K r u s e n s t j e r n a  vid närm. begrund. af De Geers förslag yrkar bestämdt afslag.
Eftergift strider mot Sveriges uppfattn. Kan ej obetingadt godkänna KM.P. Vissa villkor
så vigtiga böra bestämdt framhållas i hufvuddrag. – Aftalsbrott.
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S t a a f f  ense med Hjärne ej några villkor på förh. bestämmas. Formuleringen godkän-
nes ej erkänner påstår att reg. menar förhandl om upplösning. – Rd beslut fullm. ej for-
malitet inskränkt el begränsad. Motiv. skall ange synpunkten.

H j ä r n e  i hvilka former bör förhandl. bedrifvas.

H a n s  A s o n  ej fullm. in blanco. Ej allt för mycket inbilla sig folk uppställn. ej upp-
jagande men folk skrifv ställ ej till krig.

[Överst på det ark, vars innehåll återges nedan, skriver Lbg: 3 7/7 05] 

Å k e r h i e l m  förbehåller
v. O r d f

KM. P-M

L i n d b l a d  Norge kommer med framst. om skiljedomsaftal

D a n . P e r s s o n : upplysning om neutrala z

Z e t t e r s t r a n d  ej indrager frågan om skiljedomsaftal.

B o n d e  ej uppställa s.

H j ä r n e  II Kommer upptagas i shg med öfriga förhandlingar. I ej ss. villkor upptaga
frågan om skiljedoms

B i l l i n g  III något sägas i motiveringen

S t a a f f  protest mot generell o undantagsvis punkt – o mot Hammarskjöldska utredn.
– skiljedomstrakt önsklig

W a h t m e i s t e r  IV Bäst framkomma fr. Norrm.

Grisbådarne
Å k e r h i e l m s  II bäst ha Grisbådarne med

P e t t e r s s o n  F r . ovisshet om det bör upptagas

W a c h t m e i s t e r  III 2) tvisteämne upptagas ss. förhandl. ämne

v. K r u s e n s t j e r n a  II ej lämpligt upptaga frågan

v. O r d f

Å k e r h i e l m  bäst upptaga

P e t t e r s s o n
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C a r l  P I bäst undanrödja afvecklingsämnen – ordn. af riksgränsen. 

Ö d m a n  I få frågan på en gång afgjord f. bröderna böra ej få behålla det som tviste-
medel 

B i l l i n g  II afveckl. fr (3). Sverige mindre Norge större. Bör ej upptagas i högre kl.
Dåligt ögonblick upptaga frågan. Då stora fr. upptaga skola denna grälfråga opp

A f z e l i u s  lika m. Åm o C Pn ... bestämd gräns ... 2dra gr. förhandl.

B e r g e n d a h l  I Skarpare förhandl. kunna förväntas. Bäst nu ordna.

P a l m s t i e r n a  II behöfver U. ej yttra sig om. Kommer denna fråga ogynns. tillf.

S t a a f f  II

Å k e r h i e l m

Flyttlapparne
B l o m b e r g  gör gällande giltigheten af 1751 års kodic. – Lagen gäller 15 år ej derför
kod. Förnyas ej lagstiftningen, fortfarande giltighet. 

H a n s  A s o n sätta som en af de vigtigare frågorna.

C a r l  P anslå känslan – tveksam om sätta i främsta rummet, o magt bakom. Lappfog-
den. Lapparne minska.

A f z e l i u s  1907 slut, då bjud. nödv. ej endast på 1751 års kodicill. Lappfogden

S t a a f f  ej intaga ss. villkor flyttlapparnes ställn. bör ordnas.

V. o r d f . annan klass, men frågan väl värd att beakta.

L i n d b l a d 1 märkvärdigt om ej i denna afveckl. en så vigtig fråga ej skall afgöras. Ett
villkor som Europa förstår att vi ej lemna ett litet försvinnande folk i sticket.

H e n r i c s s o n  Sedvanerätt, ett lifsvillkor ss. förhandlingsämne.

B o n d e

v. O r d f  Lappfogden.

P a l m s t  skyddar Sv. ej dem inom sina gränser. Villkor

Z e t t e r s t r a n d  ej någon ändring utan ömsesidig öfverensk.

1Clason skriver ”Lindman”.
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Å k e r h i e l m  Första kl.

L i n d m a n  Do måste tillvarataga

P e t t e r s s o n  A l b 1 Do

A f z e l i u s  ej formul. förslag så

B i l l i n g  II 1 Förhandlingsämnen

V. O r d f  I så vigt., att den bör komma i 1. kl. Kan bättre tillfälle ges?

L i n d b l a d  I att i krigstid få ta kol öfver Norge

B i e s e r t  I 2) ensks anordningar o intressen såsom gränsbor till b? böra beaktas.
Många flodkällor i Norge. Skogstrakter egas av sv. bolag. Afledning af Trysil Fämund-
sjön påtänkt. Tvisterna.

H j ä r n e  Bieserts förslag bör tas upp s.s. särskildt förslag.

P a l m s t i e r n a  Samtrafik ej beläggas med särsk afgifter.

Å k e r h i e l m  korrektivet när man har traf. vägar så böra villkoren närmare bestäm-
da. Vigtiga frågan under förhandl.ämnen. Kan ej inblanda fremmande.

L i n d m a n  Skilja 2 saker. Malmtrafiken o öfriga transportförh. Kanske Norrmännen
ha större fördel att få öfverensk än vi. Sveriges intresserar om Ofotentrafiken ... Sv. sta-
ten – bolaget – folket. Berättigande på kontrak. malmqvant. sätta någon afgift. Befolk-
ningen.
Bör upptagas
Utan utredning han endast talas i motiveringen om
vattenförh. kan upptagas.

8/7 05

Meddel. fr. reg. ang 4o o 5o

H j ä r n e

P a l m s t i e r n a  Tystnad

Punkt 7 sjöfarten fisk

1Clason skriver ”Petersson, Påboda”.
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H a m m a r s t r ö m  1 kustfarten ej berättigad 2 rätt till sjöfart på de inre vattnen.
Skulle en sådan förändr. önskas ”mest gynnade” erfordras förändr. i sjöfartsafgifter. For-
maliteter ang landväga transporter.

Z e t t e r s t r a n d  skillnad mellan Tyska och Norska fartyg 

H a m m a r s t r  vid trakt vid betingande af förmåner i Norge – Norskt och Svenskt
tonnage blir grundläggande jämförelsen så i hvilken utstr. äro norskt engag. mot hvad
Sverige fraktat fr. Norsk hamn. – Ligger fördelen på Norges sida bör kompensat. sökas
på annat håll.

Z e t t e r s t r a n d  Tyskarna drifva ut oss.

H a n s  A s o n Behöfver ej tänka på Tyskl. Icke nödigt ta upp frågan, då Norge har
större fördel i Sverige. Norska drifva

B e r g e n d a l  KF 1868 nämns i Sverige

B l o m b e r g  ej öfriga fr. iblandas, men väl 1855 – Får ej rubba grunden hvar för sig
underkasta sig åläggande som traktaten förpligtar – utesl. häfda best. trakt förpl. ej emot

H j ä r n e  ej de öfriga punkterna. Nov. trakt skiljer sig fr Bbg [Blomberg], ngt göras att
ej åberopas mot oss – klokast ej officiellt åberopa nov. trakt. deremot öfverensk. med
Norge uppstå ömsesidigt förpligtar oss ej afstå något land.

B l o m b e r g  erkänna båda länder

H j ä r n e

A f z e l i u s  ej emot att ta upp den i uppg. – Hjärne tr. gäller mellan vestm. o Sv. o N.
o omformas. Ej få afstå land, men då skall man hjelpa. 2:dra möjl. Nu går trakt bort,
Norge skall inträda o Sverige med. Vill westm ha de bättre medel. Önskar ngt göras,
dock ur stånd att ge förslag.

Å k e r h i e l m  lättvind. Reg. ej säger ngt om tr. Nödvändigt ngt göras. Aftal med E.
o T. ej så att vi tvingar norskt område – Hj. men lämpl. Sver. o Norge ej afstå till fr.
land, utan meddela de med andra stater o få dess medg. 1:o Sver. meddelas. 2 Svårt
kanske få omr. i Norge i fr. hand o –
Vi ha förpl. för Norge på gr. af trakt. Närmare utreda i hvilka utredn i hvilka ställn man
kommer.

v O r d f  håller på landafträdelser ömsesidigt villkor

Billing fr. går öfver Bgs horisont. Konklusion af hvad sagts: Största försigt. måste iaktta-
gas. Betonar försigt. snarare säga för litet än för mycket. Ej namnet Nov. tr. i bet. Rig-
830



X. Första urtima riksdagen 1905
tigast? Insk[ränka] sig ... det faller af sig sjelf att fästa vid med anl. af de förpl. som Sv. o
N. i klädt sig.

[Här skriver Lbg: 2 8/7 05.]

S t a a f f  ej ge oss in i dylika politiska aftal i förh. till utl. magter. Sveriges ställn. i anl.
af öfriga trakt. Sannol. fordras särsk. sanktioner. 

D a n  P e r s s o n  ej närmare ngt om novemb. trakt. 

Å k e r h i e l m  fäst upp. önskl. veta i vilken ställn. .. 
Hvad har Reg. tänkt med anl. af November

[Här har Lbg tydligen gjort ett ganska långt avbrott i sitt antecknande. Den notat som
följer omedelbart på detta avbrott inleds med dateringen 10/7 05]

10/7 05

Neutrala zonen
Traktat
Neutrala zonen och gränsfästn.

B i l l i n g  Neutr. zonen och gränsf. ej afgörande deras milit. vigt. Bestämdt yrkande
har motivet af moralisk betydelse, lugnande af folkstämningen. Enda villkor. Så stort
värde derför att den ej på Norge ställer fordran, som skulle skada deras intressen. Ömse-
sidig förbindelse. Från polit. synp. lemnar för grund för förhandl.

B o n d e  kunde uppställa villkor om gränsfästnrs raserande. Tror ej Norge kan vara
emot rasering el rättare demontering.

D a n i e l  P neutr zon har den svagheten att folkopin tror att det är en uppoffr. fr.
svensk sida. Kris för unionens skull ej för villkor.

L i n d b l a d  många reagera mot attack mot [oläsligt ord, förut?] af våra vederb. god-
kända förslag. Man kan ej i det nuv. läget precisera hvilka fästn. skola raseras. 

T a m m  H Ett framgeck af föredraget: möjl. att reglera den frågan. Vill ej Norrm. vid
Kongsv. gå till mötes, böra vi bygga på andra sidan. Der ett maktmedel. Underhandl.
stark trumf. Detta en af de punkter som kan komma fram. Ekonomisk kraft för Sverige.
Detta villkor har starkaste tyngden.

P e t t e r s s o n  F r e d  visar för utlandet stark fredsstämning. Endast ange 
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H a n s  A s o n Tror ej tillslutn i Sverige för slopande af Kongsv. Lika bred remsa i Sv.
kinkigt för oss lägga fästn. i Sverige. Fredr.sten ligga på gränsen. Kan ej gerna raseras.
Onekl. Urskog, Örje har ganska stort värde vid uppmarschen. Kan ha fordran på dessa.
Frågan: raserandet af gränsf el neutr. zon första nog bästa. Skall ekon. krig börjas så rå vi

S ä v e  Kongsv. betyd. minne för Norge anl begära de nya verkens raserande. Har ing-
en betyd. annat än i fråga om

Å k e r h i e l m  Bästa villkor. Krigshot mot Sverige. Trygghet i framtiden. Frågor va-
rit: gränsfästn. slop el neutr. zon. Fordran måste gå ut på att ej dessa el andra bygges upp
o reciproc. fr. Sv. sida. Ej trygga Norge under vissa förh. anfalla Sverige. Äfven Fredr.st.
den nya befästn. starkt hot. Oriml. Norge skall kunna bestryka 1:o

B l o m b e r g  befrias fr. nybyggda fästn. vid gränsen – på gr. af förh. nödv. nybyggda
fästen eller neutrala zon.

H j ä r n e  Stort intr bli af med så många fästn som möjl. Och ej få några flera eller and-
ra med tiden. Bästa frågan för förh. Ej motst. från Norge. – Ej i U o Rd formulera vill-
kor. Anser att om många fästn borttages, så kan lenda förhandl. detta. – Ej emot neutr
zon. Tvifvelakt. medtaga andra militära åtgärder. Lämpa sig för verkl. förhandl. – men
tid behöfves.

[Här har Lbg skrivit: 2 10/7 05 dvs. del 2 av anteckningar för den 10 juli 1905]

S t a a f f  Ej riml. el möjl. befästa Narvik. Uttalandet sålunda ovederhäftigt. Begrepps-
mässig defin. – ej emot att den göres till föremål för förhandling. Betydelsefull mil. fråga
som måste utredas. Förhandl. ej formulerade villkor. Erkänner reella betydelser /ej sto-
ra/ redan

B o n d e  endast lapparne bestå.

B i l l i n g  ej kritik öfver de motiven, vi ej vilja bifall – Neutr. zonens linier o krok-
linier, intagande mera el mindre zonen innanför alla på sednare åren uppförda fästn. /
A f z e l i u s  instämde./ 

H  A s o n heta neutr. zon el raserande fästnin uppförda som försvar mot Sverige. Bäst
skarpt motivera men ej ta upp som villkor.

A f z e l i u s  fattbar för allm meningen. Ej förnedr. Ej ge o ta. – Omöjligt formulera
punkter. – Ej erkänna Norge om ej enighet i vissa punkter o denna kardinal. Faststäldt
ett område på bådadera sida inom hvilka fäst.
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P a l m s t i e r n a  måste vara ett villkor. Fördel neutr. zon ... hvad vi ärliga men fram-
går det med hed ... raserande af åtskilliga grä hvarv. äfven fr. om neutr. zon bör tagas i
öfvervägande

K r u s e n s t i e r n a  IX fr. svensk sida de nytillkomna fästn. o vid underhandl neutr.
zon kunna uppställas som motvillkor.

L i n d b l a d

W a c h t m e i s t e r  X Särsk. förslag

H a n s  A s o n

Z e t t e r s t r a n d  kardinalvillkor. Ej begära. Kan inst. med Palmstierna o Billing

C a r l  Pn Förefaller vara annat än K-Kronpr. o Sv. Rd – Tror villkoren ha till följd
unionens upprätth. o C. Pn ej vara emot. Vill Norge slopa fastän försv. bankruttmässig

H e d l u n d  påvisade gränsfästningar i andra länder

v. O r d f  VIII Palmstierna uppställs i 1a rummet. Nya vid Kongsv. o Fr.sten hållas på
men möjl. eftersläppas vid Fredrikssten. Ej sådana fästnin. som äro nyttiga för annat för-
svar. – Med om Billings med Palmstiernas modif.

H e n r i k s s o n  VIII Palmstierna1

B i l l i n g

B o n d e  vissa beteckningar

B i l l i n g

P e t t e r s s o n  A l b 2 VIII ej emot sluter sig till sådant ungefärl som Billings-Palm-
stiernas

S t a a f f  mera för Billings än för Palmstiernas, som är mera ultimatum. Ej sådana vill-
kor, utan förhand. ämne. Kan ej bestämma sig f.n.

C a v a l l i

[Här har Lbg utelämnat många talare inklusive diskussionen om anslagsmotionerna och
om vattenrättsförhållanden och vattendrag]

1Av Clasons stenografiska anteckningar framgår att August Henricson nämner Palmstiernas namn i sitt inlägg. 
Betydelsen är sannolikt att H stöder ståndpunkt VIII som är Palmstiernas.

2Enligt Clason: Albert Petersson i Påboda.
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12/7 051

B i l l i n g
v. O r d f  Wieselgrens bref

Z e t t e r s t r a n d  önskade inlägga en protest inga maktm. – Icke under någon form
uppskof. – Besl i hufuvdsak anslutning till K. Mts förslag – Öfverraskad af 1a Kns be-
slut. Hvad som stötte ej protest. Orden i protest. Mesta förvåningen uppskjuta frågan
tills nya val. – Äfvenledes öfver mening, att Norrm. skulle framst. förslagen utan
Sverige. – Uts utl. i Krusenstiernas försl.

v. K r u s e n s t i e r n a  mot Billing ... innehåller ej best. förkl. att Sverige vill vara
med om riksaktens uppsägning. – Ej ett uppskof. Billings slutar med afslag å prop. Ej
ansetts vara det lyckl. slutet. – I anl af KM förslag underh. ske o sedan underställas Rd. 

Förslag endast rigtningen: sammanfattn U uttala aftalsbrott – ej godkännas då ej
medför fördelar ... Sverige bör vara beredt för sin del upplösa unionen: önsk raser. af
gränsfästn. o flyttlapp att vid förh. KM/Storth äfven andra frågor, så snart villkorl upp-
görelse kommer till stånd, om Sverige godkänner, riksakten uppsägas. Medgifva Reg.
må ingå i förhand.

C h r l g 2

v. O r d f  i Ws ej protest mot nytt storth. Gr.lagen känner ej till folkomröstning. Fäster
sig vid dess olaglighet l ej. Handla olagl. i ett fall, så kan det ske i flere. I vårt land en rätt
mycket utbredd tanke Norge i en eller annan ge uttryck för sin mening. Skäl emot
sagdt: att Norge ej vill gå in på detsamma. Tillse om ngt reelt kan vinnas med uppskof-
vet o afvakt. Storth l folkomröstn. Finner Sv. upprättelse i detta sätt emot att uppgöra
Norge endast på bas af det nu fattade beslutet. Ej större betydelse än detta. Många me-
na, att ett uppskof kan föranl, att Norge vinner erkännande af en el annan storm. o de-
raf samma ställn. Med stöd af vår Reg. ej fara att uppgörelsen skedt genast. Borde ej
vara farligt med uppskof. Noga öfverväga innan man förkastar.

D a n i e l  P Bgs-Ps innehöll ej något uppskofsförslag. Hemst. till Norge om nya val
unnar ej N. regn förtroendevotum. Huru om vi resa hem med negativa förslag. Förstår
ej hvarför vi skola tala om hvad vi ville, Stryka bort villkoren, förslag synes i öfrigt bra.

B o n d e  Krusenstiernas förslag=med Billingska och Palmst. – 1a Kns förslag helt o
hållet afvikande. Afslag.

112/7 även enligt Hjärnes anteckningar från SäU men enligt Clasons anteckningar 11/7.
2Ordningsföljden mellan Zetterstrand, Krusenstjerna och Lundeberg framgår av Clasons stenografiska anteck-
ningar men är oklar i Lbgs anteckningar.
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L i n d b l a d  unnar ej förtr. votum, om tror utgången oviss. – Tillmötesgående mot
vårt folks känslor. Berätt. kraf. Bill. försl innehåller många kraf. – Olyckligt om vi ställ-
de oss på negativa. Vill uppgöra fortast, men då real vinst. Innan unionen afskrifves
måste fordras fördelar. – Norska folket lutar åt refer. – Må sjelf afgöra. Väger mellan nya
Storth.v el folkomröstning. Nedskref igår Rd är dock icke villig lemna Regn uppdrag
förrän

H e n r i k s s o n  förundrar sig öfver nya uppslaget = med Dan. P. – folkmeningen slut
med eländet.

H a n s  A son ansluter sig till Dan. Pns ställn. i nyvalfrågan o uppskofspolitik. – Enda
möjl.: vi skola göra slut på denna fråga på ett eller annat sätt. – Först tala om

H j ä r n e  i går diskuterade ej 2a ken bekräft. genom nya val.

P e t t e r s s o n  A l f r  det som ins. i Bska försl skiljer sig endast om vädjan. Är med
om d i p.m. Pns tidigare sympatier ej gått i den rigtn. Tanken dock stor tillslutn. Alter-
nativ.

P a l m s t i e r n a  Ha ej med att göra huru Norge gör. – Vigtigast vänta framst. fr.
Norge fr. nuv. eller nytt storth Uppskofspolitiken uppställa bestämda

B i l l i n g  I ett ärende af så utomord. räckvidd som Unionens uppehållande el upplös-
ning är äfven för Norge, synes det n. folket böra gifva ett säkrare uttryck för sin upp-
fattn än som skett genom det nyss nämnda stortingsbeslutet. Det synes derför U. vara
tydligt att från Svensk sida någon åtgärd för Unionens upplösning eller för att bereda
erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge genom revolution kommit, bör vid-
tagas, förrän efter det att nyval till Storth ägt rum, framst. i sådant syfte skett fr. Norge.
Men framkommer sådan framst. anser U Sverige icke böra deremot ställa sig afvisande.

[Överst på det papper, vars innehåll nedan återges, har Lbg skrivit: 2. 12/7 05]

P a l m s t i e r n a  Men beskedl villkor. Utan understr Stryker tiden 15 sept. Öfverty-
gad Norge utl. ej väntar. Norge har skrifvit – villig att under villkor upphäfva riksakten.
Afvisande lockar ej Norge Rd med afsl.

v. O r d f . skälet att icke upptaga punkten upplysn. genom Trolle=ngt försiggått före
urt. – Jemförelse mellan dessa o försl vittnar att

S t a a f f  Vi hålla på lag o rätt – derför olagligt – vidare hålla ej på unionen derföre
måste vi fordra nya val.

T a m m  H u g o  intet yrkande
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B l o m b e r g  rätten önskan från Sv. sida

S t a a f f  mångfaldigande

A f z e l i u s  försäkra sig om tillslutning fr. norska folket. Upprättelse ej formalism.

Gränsfästningar
B i l l i n g
v. K r u s e n s t j
S t a a f f  svaghet ej m. sht säga hvilka gränsfästningar. Uttrycka sig m. större försigtig-
het ... vissa villkor o fordr. kunna för Sveriges del blifva nödv. Omöjl nu formulera.
Ville ännu angifva deribl. neutr. zonen alla förhandl.ämnen, med utkristallisering af
vissa vigtigare, som måste fordras.

H a n s  A s o n ”vissa” – Nya Bska tilltalar rätt mycket.

Z e t t e r s t r a n d  motiveringen så litet störande. Med den förändrade situat. ej från
början genom rustn. [oläsligt ord] försvaga sig. Enighet bör träffas = villkor 

D a n i e l  P ”Norges försvar” – Fredrikssten.
B i l l i n g  villkor
H  A s o n
W a c h t m e i s t e r

[Här följer ett ganska stort utsnitt av överläggningarna från vilka det saknas anteckning-
ar hos Lbg. Bland det som uteslutits märks fortsatt diskussion om gränsfästningarna samt
debatter om flyttlapparna, transitofarten och gemensamma vattendrag.

Enligt Clasons stenografiska anteckningar och Hjärnes anteckningar börjar debatten
den 13 juli på nedanstående sätt. I Lbgs original är talarna tidsmässigt placerade på ett
annat sätt. Vi följer här talarordningen i Clasons och Hjärnes anteckningar]

13/7 05

S t a a f f  skäl emot vunnit i styrka genom de upplästa aktstyckena. Tydligt bidraga ett
accept. af nytt stort.beslut.

Utkast Norges skrifv Emellertid

H j ä r n e  omnämner fr. Sv. önskvärdt ett nytt storth. Opponerar mot Staaff åbero-
pande af Storth. skr. Skadligt för blifv. förh. åberopa skr.1 

1Avser Stortingets skrivelse av den 19 juni 1905.
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Z e t t e r s t r a n d  vi ha fått brefvet, som bör åberopas

B l o m b e r g  brefvet ej läggas till grund

H a n s  A s o n hvad som står i [P]osttidningen officielt. Hvarför ej citera tid fatta be-
slut. Ej ställa oss på tvären.

P a l m s t i e r n a  inneh. mycket som strider mot sv. uppfattning. Godkänna allt.

S t a a f f  vill man intaga citat så bör man undanrödja [svårtydbar ord, förmerv?]

B i l l i n g  Odisput. ej i off. ordning

[På det ark som nedan återges har Lbg skrivit: I 13/7 05. Från och med talare Staaff
nedan (”I Yrkar ... ”) till och med talare Billing överlappar innehållet med innehållet i
ovanstående notat. Hur det kan komma sig har inte kunnat utrönas. Från och med tala-
re Blomberg nedan upphör överlappningen]

Fästningsfrågan
S t a a f f  I Yrkar ”ett nytt norskt storth” afslås

H j ä r n e  II Anser önskv. att frågan om nytt storth bör upptagas, men att formulering-
en göres mjukare

Z e t t e r s t r a n d
B l o m b e r g
H a n s  A s o n
B l o m b e r g
P a l m s t i e r n a
S t a a f f  Yrkar citerar
B i l l i n g

B l o m b e r g

B o n d e  III Afslag å Billingska förslaget att ngt uttal. om ytterl. vädjan till Norska
Stort. l norska folket icke bör ske.

D a n  P  Norges bemötas=kard.punkt i vårt bemötande. Först våra önskemål o sedan
frågan.

Z e t t e r s t r a n d  som ett moment

P e t e r s s o n  A l b . [Enligt Clasons stenografiska anteckningar är det Pettersson Al-
fred som yttrar nedanstående] Skola vi fordra framst. af ett nyvaldt stort. efter nya val el-
ler nya val
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C h r l g
H a n s  A s o n
Å k e r h i e l m
L i n d b l a d  II mildare form ej som villkor, förväntar för Norge ge sin mening gett sig
tillkänna 
S t a a f f  
B i l l i n g  Staaff för begäran om erk., beg. om förh., vi säga förh. och derefter erk.
T a m m
Å k e r h i e l m
B i l l i n g  
C a r l  P. uteslutas1

S t a a f f
P a l m s t .
B l o m b e r g
H e n r i k s s o n  ej vädjan till nytt stort.
v. O r d f . 
S t a a f f  ligger förhand. så klar att val af delegerade tillräckligt svar
T a m m  H
B l o m b e r g  förrän utt ... IV
S ä v e
B i l l i n g  Fordra vi ett nytt storts ... villk för att ingå i förh. 
P e t t e r s s o n  F r . Vädjan till Norge om gifvande af ett säkrare uttryck för Norges
uppfattning än hvad som egt rum genom 7 juni 1905
B i l l i n g
S t a a f f
B l o m b e r g  ej ett villkor utan bekräftande
B i l l i n g  uppställa som fordr föruts. förväntan
C a v a l l i

[Här görs en sluten votering som Lbg inte markerar i anteckningarna. Skall nytt stor-
tingsval ställas upp som villkor eller inte? Villkorslinjen avvisas med röstsiffrorna 11–12.
Den diskussion som sedan följer inleds i Clasonska anteckningarna med order ”Blom-
berg: Tar upp sitt förslag från nyss.”]

B l o m b e r g  I Sv Rds uppfattn. om hvad som borde ske
B i l l i n g

1I kanten till höger, mitt för talarna Åkerhielm, Billing och Carl P., har Lbg dragit ett rakt vertikalt streck. Till 
höger om strecket har Lbg på fem olika rader skrivit orden upprättelse ... sv. folk. mening ... framtiden ... 
Norska folket sjelf ej ... emot. Det går inte att entydigt hänföra några av dessa ord till någon av de tre talarna.
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A f z e l i u s
H j ä r n e  bekräftelse å förh. l resultat.
P a l m s t i e r n a
B i l l i n g
L i n d b l a d
Ö s t b e r g
Z e t t e r s t r a n d
A f z e l i u s
B o n d e
S ä v e
R e t t i g
S ä v e
R e t t i g
L i n d b l a d
Ö s t b e r g

14/7 05

P a l m s t i e r n a  I upphäfva riksakten och upplösa unionen
1 begära framst. fr Norge. –
2 upphäfva riksakten o unionsuppl.
3 formen huru det skrifves

Z e t t e r s t r a n d  II slutet af bet.

B l o m b e r g  vill man enighet ”direkt framst. göras fr. Norge”

L b g  III Billings förslag
Z e t t e r s t r a n d
B i l l i n g
S t a a f f  ang. initiativet – Ej giltigt skäl ”förtroendevotera”

B o n d e  löjliga! biträda Zetterstrands 

v O r d f  är med om Palmstiernas

Å k e r h i e l m  Palm. säger: beredda att upphäfva riksakten etc.

H a n s  A s o n Komma med förslag, som Norge ej förstår. – Sammanställningen mel-
lan tvetydigheter i uttryck o villkoren. Om reg. får förtr. l misstr.v. – Ps tilltalar mera än
Billings
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X. Första urtima riksdagen 1905
v O r d f  Billings skillnad. ??Vilja vi vara med om unionens uppl. l om vi heldre vilja
uppeh. union m. vapenmagt hvarför farligt på förhand uttala att vi kunna vara med om
unionens uppl. – Mildra

Z e t t e r s t r a n d  Regens förslag 
W a l l d é n  mest med om Ps
C a r l  Pn

[Här kommer lördag 14/7, eftermiddagen]

Z e t t e r s t r a n d  I meddela sig med förtroende o förstärkningsmän med abs.
tysth.löfte?

P e t t e r s s o n  F r e d r .

v O r d f  Yppa sig före strdena ej längre än till partiernas förtroenderåd ... åläggande ej
yppa. Möjl. väl tidigt imorgon afton.

D a n .  P s o n O bör lugna sig

P e t t e r s s o n  A l f r . sämst meddela i trängt skede, ej meddela enskildt – utan kam-
rarna var för sig

Z e t t e r s t r a n d
W a c h t m e i s t e r  O
B o n d e  O II fatta besl vid strdts slut
v O r d f
B i l l i n g
L i n d b l a d  Telegrambyrån Publicistklubbens styrelse
C h r l g

H a n s  A s o n imorgon afton meddelas hvad ... hvar sin kammare, ej ut till offentlig-
heten, till dess intet sägs
v O r d f .
H j ä r n e
H a n s  A
P a l m s t
v O r d f . bra
S t a a f f

[Denna övergång utmärks med ett tjockt långt streck i Lbgs anteckningar. Det som här
följer är det som i Clasons anteckningar kallas ”S.k. Billingska förslaget (fortsättning)”]
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X. Första urtima riksdagen 1905
B o n d e  I icke lämpl. redan nu ingå på frågan om skiljedomstraktaten, som likaväl kan
ingås med Norge efter unionens upplösning

S t a a f f  sympatisk för en skiljedomstraktat. Bör komma från norsk sida.

H j ä r n e  föreslå sig Norge vare sig ett villkorligt eller ensidigt begränsadt

B l o m b e r g  I i samband med en event. unionell upplösning ingå ett dylikt [skilje-
domsaftal]

B o n d e  torde icke nödvändigt behöfva upptagas med frågan om ...

[Nedanstående notater skapar problem. De kan svårligen spåras med hjälp av Clason el-
ler Hjärne]

P a l m s t  I
Z e t t e r s t r a n d  II
B l o m b e r g
L b g  III
Z e t t e r s t r .
B i l l i n g  III
B l o m b e r g  III
T a m m  H u g o  III
B o n d e  II
D a n .  P  IV/II samarbetn af II o III
H j ä r n e  III
S t a a f f
B i l l i n g
P e t t e r s s o n  Fr. V frihet
B o n d e
S ä v e
C a r l  P. Palmstiernas passar in med de provisoriska beslut

C a v a l l i  III
L i n d b l a d  III instämmer med Cavalli

v O r d f  I Ps står bäst i harmoni med tidigare fattade beslut

Å k e r h i e l m
B i l l i n g

H a n s  A s o n
v  O r d f
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Z e t t e r s t r a n d
C a v a l l i
W a l l d é n
D a n .  P .
L i n d b l a d
P a l m s t i e r n a

[Här slutar det avsnitt som svårligen kan inordnas med stöd av Clasons eller Hjärnes an-
teckningar]

[Högst upp på nedanstående ark skriver Lbg: 2 14/7 05. Lbgs anteckningar hänför sig
till vad som i Clasonska anteckningarna inleds med orden ”S.k. Billingska förslaget
(fortsättning)”. Utgör en fortsättning från Bondes inlägg ovan (”Bonde torde icke nöd-
vändigt behöfva upptagas med frågan om ...)”]

B l o m b e r g
P a l m s t i e r n a
B i l l i n g  II
H j ä r n e
B o n d e
S t a a f f
Z e t t e r s t r a n d
B o n d e
S ä v e

[Här startar ett nytt moment. I Clasonska anteckningarna börjar det med orden ”Något
medgivande åt regeringen” och går ända fram till slutet på vol. III]

S t a a f f  undvika ordet ”villkorlig uppgörelse” ... KMt ingå på förhandl. [I] st. bibe-
hålles tanken att villk. uppgörelse formuleras om ”sedan enighet uppnåtts genom för-
handlingar”

D a n i e l  P antyda emissarier
B l o m b e r g  I
C a v a l l i  med afslag å den K.P.

v O r d  i anl af KMts prop

C a r l  P instämmer med v Ordf

D a n  P
Z e t t e r s t r a n d  II i motiv. uppta hvarför man ej vill ingå
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B i l l i n g  III Billingska försl

H a n s  A : s o n  Cavalli III
P e t t e r s s o n  A l f r e d  Billing I
B i l l i n g Blomberg III
C a v a l l i Staaff V
L i n d b l a d
S t a a f f  fastslås att icke direkt afslå
Å k e r h i e l m
S t a a f f
H a n s  A s o n
v  O r d f
B i l l i n g
P a l m s t
B o n d e  icke kunnat oförändradt bifallas
R e t t i g
H j ä r n e
H a n s  A s o n
v. O r d f
D a n i e l  P .
Z e t t e r s t r a n d

15/7 05

P e t t e r s s o n  F r e d  ej ingå ej inledas
H j ä r n e
B i l l i n g
H j ä r n e
B l o m b e r g
S t a a f f  säger ej hvarför regeringen ej får ingå i förhandlingar
B i l l i n g
S t a a f f
Z e t t e r s t r a n d

W a c h t m e i s t e r
P a l m s t i e r n a
S t a a f f
B l o m b e r g
H a n s  A s o n
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P e t t e r s s o n  A l f r
B l o m b e r g
Z e t t e r s t r a n d
C a v a l l i
S t a a f f
H j ä r n e
H j ä r n e
Å k e r h i e l m
P a l m s t i e r n a
v. O r d f
B o n d e
B i l l i n g
S t a a f f
Z e t t e r s t r a n d
P e t t e r s s o n  A l f r
B l o m b e r g
Z e t t e r s t r a n d  

15/7 05

S ä v e
C a r l  P
B i l l i n g  I om det skall vara något med den innebörden
v O r d f  II bäst ej skrifva något ... vill att stycket skall utgå ... särsk ursäkt för Norge
P a l m s t i e r n a  Nytt [N]gt bör nämnas ngt om Kielerfreden
S t a a f f  best. önskan ej i sin helhet utgå – Största felet Norge ej gjort frams. 
Å k e r h i [ e l m ] ej emot att det stryks helt o hållet
L i n d b l a d  ”allvarlig ompröfning”
B l o m b e r g
S ä v e  III står qvar
P a l m s t i e r n a
H j ä r n e  ej med om Kielerfredens omnämnande, ej nyttigt omnämna
Z e t t e r s t .
Å k e r h i e l m  II
S t a a f f  Häremot måste Rd inlägga sin kraftigaste protest
B i l l i n g
H j ä r n e
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B i l l i n g
Å k e r h i e l m
P a l m s t i e r n a
B i l l i n g
S t a a f f
B i l l i n g

[Nedanstående placeras i Clasonska anteckningarna under rubriken ”Frågan att icke av-
stå land är den avgjord”]

Å k e r h i e l m  afstående af land
V O r d f
H j ä r n e   v O r d f
Å k e r h i e l m P s t i e r n a
H j ä r n e   T a m m  H
 C a v a l l i
 C a v a l l i
 H e n r i k s s o n

[Nedanstående återfinns i Clasonska anteckningarna under rubriken ”Baumgartens f.fl.
motion[er]”]

100 millionerna1

D a n  P s o n om afgöres nu måste tal. rösta mot mot. – Önskar U. ej nu för tillfället
anmäla, att frågan kommer sednare. Beror på rds beslut.

V  O r d f  I om tvisten vore slut, då Rd fattar sitt beslut, D Pers försl. att rekommende-
ra. Ej behöfl, att uppskjuta frågan. Med afs. å den stora vigt o betyd. som ligger i nuv.
situat. Motiv. rätt. Vi kunna ej stå försvarslösa. Måste vara med att befalla men huru. –
Medelväg. 1o öfverflödigt 100 mill. I realiteten ingen roll större hälften eller det hela.
2o fri dispos. rätt för KM:t ... Modifik: 50 mill, ej lemna fri dispos.rätt, eftersom Rd
skall sammankallas. Talats om att omgärda med best. ang. större kreditivet. I det aldra
tidigaste stadiet af ett krig tillgängliga. 50 mill[. A]nvändn af medlen göras beroende af
ett riksdagsbeslut

P a l m s t i e r n a  II bifall till 100 mill. Omvända Persson 50/100,000 kr. Sverige mås-
te visa, att de äro bestämmande. Minst blodiga sättet anvisa pgr Vi måste visa att vi haf-
va dubbelt 

1I anslutning till 100 millionerna skriver Lbg i kanten: 1. Baumgarten 2. Trana 4. Zimdahl 3. Brodin. Namnen 
hänför sig till motionärerna i denna fråga, inte till talare i SäU.
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Många olika steg o för detta behöfs penningar. Användningen: bör ej visa Regn –
använda s.s. lilla kreditivet.

T a m m  H u g o  Sedan Rd fastslagit principen ej ingå på krig. Villkoren kunna möta
nej. Har man släppt stora frågan, så bör man ej kriga för villkor. Ej nekas 2 saker: oron
genom sv. folket vid ny förolämpning[.] Kränkt rättsuppfattn. Då vi samtidigt erkänna
vår

[Här skriver Lbg: 15/7 05 2] 
försvarspligt minskad, måste den ställas i ordn. Anser rättast ej som krigshot, ej s.s.
demonstration utan upptagas såsom försvarslån. Mot Norge afgjordt, men ej förnyas. 

[F]örslag för bered. af ersättn. etc.

C a v a l l i  ställning f.n. genast disponerar ett relativt stort belopp

H e n r i k s s o n  Då kreditiven ej finnes, obehöfligt. Ställes som kreditiv hela belop-
pet[,] ej betalbar à vista. Inst. med v. Ord

B l o m b e r g  en väg bevilja disposition s.s. tillfällig förstärkn af kreditiven 71/2+
50,000,000 – 71/2+50,000,000.

H j ä r n e  Norska öfvermodet växer om ej anslag

v O r d f  om skräck kan man ju taga 200 mill – ”Lysa med lånta fjädrar”

Å k e r h i e l m  ingenting kommer att användas.

S t a a f f  1) huruvida ställa 2) eller i tid bereda tillfälle att ställa till K.Mts disp., fatta ett
beslut, hvarigenom nödiga medel kunna erhållas.

Zetterstr. ej till regens förfogande. Till rds pröfn. i hvarje särsk. fall

H a n s  A s o n summa spelar ej så stor roll, ej till KMts förfogande mer än förut – mås-
te bli till rds disp – 50 mill på ett eller annat sätt ... i motiv. säga

[Enligt Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet gör Alfred Petersson nedanstående
inlägg i debatten lördagen den 15 juli vid halv fyratiden på eftermiddagen]

P e t t e r s s o n  A l f r e d  100 mill men v Ordfs villkor

C a v a l l i

H j ä r n e

S t a a f f  anse icke redogöra för det af de ... att det är gynnsamt för oss att åstadkomma
ett något så när snabbt beslut
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B i l l i n g  tala om de olika meningarne?

S t a a f f  ant. om de olika förslagen o voteringssiffrorna
C h r l g
D a n i e l  P
B i l l i n g
S ä v e
B o n d e
P a l m s t . stå för sig sjelf, ej ge uttryck för andras meningar
S ä v e
C h r l g
H j ä r n e
H a n s  A son
H e n r i k s s o n
Å k e r h i e l m
C a v a l l i
B l o m b e r g
B o n d e

[Nedanstående notat som avser SäU 1905 är skrivet på ett blad. Baksidan är blank]

15/7 05

Förslag
v. O r d f . II på så sätt bifalla[.] 50 mill 
1) medlens utgående göres beroende af rds beslut.
P a l m s t i e r n a  I bifall till 100 mill 2) användas s.s. lilla kreditiv 
T a m m  H u g o  III 3) särsk försl
D a n  P e r s s o n  O att frågan uppskjutes till Rds
H e n r i k s s o n  II Kreditiv på 50 mill
B l o m b e r g  IV 4) förstärkn. af kreditiven 1/2 af hvardera
H j ä r n e  IV
B o n d e  O
B i l l i n g  I
S t a a f f  anordna säker utväg för att bereda möjl. för regen att erhålla medel
Z e t t e r s t r  5) särsk förslag

[Här har Lbg längst ner skrivit: [Slut]]
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20/7 05

B o n d e  I 1a kn förnyadt uttal. ant. storth el folkomröstn. 2a kn, 1a kn onödigt upp-
skof. Huru sammanjämka – Rd beslutar upphäfva Rakten under villkor det framdeles
bekräftas sedan. Förslag

H j ä r n e  II Bondes utväg ej lyckl. Uppge ståndpunkten att icke erkänna förrän unio-
nen är upplöst. Bibehålla första men Bondes förslag omöjligt rättsligen

B l o m b e r g
B o n d e
H j ä r n e

B i l l i n g  ej med om Bondes förslag, ej jemkningsförsl, utan upph. af allt vi beslutat[.
N]y ståndpunkt. De Geers. Sedan vi gjort allt höra hvad Storth. säger. Efter riks. upph.
fråga Storth. ej ngt allvar i. Har Sverige i förv. sagt upp rakt, tjenar till intet sedan göra
frställning: 2dra skälets logisk konseqv. stryka ut alla villkor o göra dem till förh. ämne
sedan allt blifvit upphäfdt. – Hvart komma fullt eftergifva. Ej sammanjemkning – Varit
mot krafvet nytt Storth el folkomröstn.

H a n s  A s o n hade tänkt lyckligare resultat, ej villig gå ända till så långt som möjligt.
2a kn major. håller på sitt. Under hela disk. går som en röd tråd icke lemna Norska
Stort. vigtigt beslut. Hvad föreslår Bonde. Upphäfva unionen om Norska folket vill
vara med. Först sedan sammanjemnkning.

v O r d f  Ej beredd i dag gå in på sammanjemnkn.
Å k e r h i e l m
H j ä r n e  underhandl. börjar nu genast.
C a v a l l i  föreslår delegation

L i n d b l a d  betonas [betonar ?] inneb. af 2a kns besl. 2dra kn delad i 2 hälfter. – Slu-
ter sig till första kn – 2dra kn Zetterstr. – Få fram meningen tydligare än Hjärnes.

C a r l  Pn inst. Cavalli
Å k e r h i e l m
Z e t t e r s t r a n d  betonar 78 [röstade för] De Geers förslag
H j ä r n e  30+70
D a n i e l  P
Z e t t e r s t r a n d
H e n r i k s s o n
H a n s  A n d e r s  vissa upplysn. från nuv. reg. 
B i l l i n g
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L i n d b l a d
H j ä r n e
C h r l g
H a n s  A s o n
Z e t t e r s t r a n d
C h r l g
B l o m b e r g
L i n d b l a d
H j ä r n e
Z e t t e r s t r a n d
Å k e r h i e l m
P a l m s t i e r n a
H a n s  A s o n

[Sammanjämkning vidtar]

21/7 05

v O r d f  I hufvudvigten vid 8[de] punkten – 25 mill[.] [S]ammanjemkning[.] [M]ed
om 2 punkt[en] = att icke [svårläst] biträda om 8de punkten

H e n r i k s s o n  har ej kunnat sätta sig in i Billings

P a l m s t i e r n a

L i n d b l a d  hvarför ta upp referendum

v O r d f

S t a a f f  fruktv illustr till splittringen här ... 2 kamm ... erelif ... vinst för Norge

D a n  P 2a ken står till höger om pt 8de vigtig

P e t t e r s s o n  A l f r e d  1sta ken gå in på 8e punkten 

v K r u s e n s t j e r n a  I kämpat mot krafven på uppskof

D a n  P II [för] Hjärne[s] [förslag]

B i l l i n g

30 – 70 

[Sammanträdet avslutades]
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21/7 05

S t a a f f  ej uppställas s.s. ovillk fordran ett nytt Storth. utan båda delarna.
[N]ödv. ej förutsättning för nya förhandl. utan fastläggande af beslutet efter nya val.
3:e punkten 92 ville ej formulera[,] 78 röstat för De Geers[,] 98 för nya villkor
[T]tillmötesgå minoriteten lätta på ”förhandlingspunkter” o ny gränsöfverensk
Vissa punkter

B i l l i n g  1. bero på Norge folk. el stat 2. förhandl. begynnas 3. positiv förkl. vara be-
redda
Å k e r h i e l m
S t a a f f  urtima?
B i l l i n g
Å k e r h i e l m
v O r d f . 25 – 25 – 50
Å k e r h i e l m 25 –
v O r d f              30 –
S t a a f f
B i l l i n g
v O r d f
S t a a f f
v O r d f

Christian Lundebergs anteckningar i dagboksform den 28 juni–
25 juli 1905

Detta är del 2 av Lundebergs anteckningar i dagboksform ur den större anteckningsboken (format
18,5 x 23 cm). Del 1 av anteckningarna har tryckts tidigare, under avsnitt IX, i denna doku-
mentsamling. Där ges också en mer uttömmande orientering om hela anteckningssviten.

Del 2 utgörs av sidorna 24–48 i originalet. De handlar om skedet den 28 juni–25 juli och
upptas helt av överläggningarna i särskilda utskottet. Lundeberg hänvisar i texten till bilagor,
t.ex. promemorior till utskottet och Samuel Wåhlins anteckningar från utskottet. ”S.W.s mem.”
är Lbgs beteckning på de senare. 

Såväl promemoriorna som Wåhlins anteckningar från särskilda utskottet är tryckta på andra
ställen i föreliggande dokumentutgåva.

Originalet förvaras i Christian Lundebergs samling, F 940s, Uppsala universitetsbibliotek.
Det finns också en delvis täckande maskinskriven version i Arne Wåhlstrands samling, NC 893,
UUB.
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28 Juni

[B]örjade Särsk. U.s förhandlingar, och utsågs till ordförande Chr. Lundeberg[,] till vice
ordf. P. Pehrson Törneryd.

O r d f ö r a n d e n : hemställde om sekretess i fråga om Us förhandl. samt om inhem-
tande af militära upplysningar. 

Z e t t e r s t r a n d . Var ej emot upplysningar, dock först sedan den af statsmin. bebå-
dade p.m. blifvit delgifven Utskottet. 

S t a a f f . Ej heller emot upplysningar, men att dessa hölles inom U.

B i l l i n g . Ansåg upplysningar nödvändiga.

S t a a f f . Regeringens väg vore god. Lycklig tanke åstadkomma en förhandling om
unionsupplösning. Inga villkor böra efter Rd formuleras: Enda grunden Norges önskan
att blifva själfständig stat. Sålunda inga maktmedel. Önskemål att förverkliga regering-
ens prop. – Först sedan Rd framställt villkor, må man börja tänka på maktmedel. U. bör
ej publicera beslut om militära redogörelser. – 

H j ä r n e . Nödigt få upplysningar. Hemlighållande såväl infordrade som de inhemtade
upplysningarna. 

H a n s  A n d e r s s o n . Med om upplysningars hemlighållande. Mot maktmedel,
men stämningen i Sverige lugnare om allmänheten får reda på att vi äro färdiga. Litar ej
på Norge. Måste göra klart i militariskt hänseende. 

Z e t t e r s t r a n d . Motsätter sig ej upplysningar. Bör sägas försvarsberedskap, ej
krigsberedskap. 

S ä v e . Inger ej förtroende om landet ej får veta om infordrandet. 

C a r l  P e r s s o n . Sveriges försvar känna vi nog till. Det är Norges vi måste hafva
reda på. 

H e n r i k s s o n . Viktigt för U. få upplysningar, men oviss om det är lugnare redan
nu inhemta dem. Bäst uppskjuta till regens p.m. känd. 

Beslöts, inhemtande af regeringens p.m. och militära upplysningar. Bil 1.1

1 I originalet är alla hänvisningar till bilagor gjorda med blyerts i marginalen.
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S.d.

O r d f . besökte Exc. Ramstedt och grefve Gyldenstolpe hvilka lemnade besked om
beskickningarnes uttalanden, som af Ordf. nedskrefs i sammandrag. 

Juni 29

[F]öredrogs i S.U. regeringens p.m. Redogjorde Generalstabschefen Frih. Rappe för
stridsläget, som ej får negligeras. Kongsvinger och Örje borde ej finnas. Fälttygmästaren
Martin för artilleriet1.

Juni 30

O r d f . meddelade regens förut besked, att efter uppgifter fr. beskickningarne föreligger
ej något, som kan ge anledn antaga, att de utl. makterna skulle afse att redan nu vidtaga
någon som helst åtgärd för erkännande af vare sig den norska regen, eller den nya ord-
ningen i Norge, men att det torde kunna inträffa, att någondera magten för bevakande
af sina landsmäns intressen nödgas på ett eller annat sätt träda i förbindelse med den
provisor. regen för skötande af löpande ärenden, samt att i sammanhang dermed förefin-
nes en önskan om snaraste ordnande af konflikten2.

O r d f . tillade att förutsättningen för ofvanstående var att Sverige ej antages vilja med
vapenmagt bevara unionen. Denna förutsättning framkom under ett tidigare skede, då
man antog, att unionsupplösningen skulle föregås af underhandlingar och ega rum på
ett anständigt men ingalunda på det brutala och kränkande sätt, som nu skett. Från auk-
toritativa håll hos 2ne stormagter har uttalats förvåning öfver, att Sverige utan vidare
finner sig i unionsbrottet och derjemte, att unionens bevarande är af stor betydelse för
Europa. 

F r i h .  B o n d e , med vilken hans meningsfränder instämde, begärde handlingarnes
meddelande till U., hvilket blef Utskottets beslut. 

Norske Militärkonsulenten Rye uppgafs fortfarande vistas i Stockh. och söka inhemta
militära upplysningar. Närmare uppgift skulle genom ordförandens försorg inhemtas. 

1Bil. 2, 3, 4.
2Bil. 5.
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G e n e r a l f ä l t i n t e n d e n t e n  B i l d t  redogjorde för intendenturen (se S.
Wåhlins memor. sid. 1 30/6)

F ä l t t y g m ä s t a r e n  ånyo (se S.W.s mem. 30/6 sid. 2)

C h e f e n  f ö r  f l o t t a n s  s t a b  a m i r a l  S i d n e r 1 redogjorde för Norges
sjöförsvar (se S.W.s mem. 30/6 sid. 3)

C h e f e n  f ö r  m a r i n f ö r v a l t n .  a m i r a l  O l s é n  för intendent (se S.W.s
mem. 30/6 sid. 3)

Öfverläggning (se S.W.s mem. 30/6 sid. 4)

S.d. 

O r d f . begärde hos Exc. Ramstedt föredragning inför S.U. af de yttranden, som afgif-
vits af beskickningarne. Förfrågade med anl. af ett telegram fr. Trondhjem till Öster-
sunds-Posten om norska truppförflyttningar mot svenska gränsen. Exc. R. förmenade,
att faktum ej var så säkert. Sammaledes krigsmin. Virgin. De manades att taga reda på
förhållandena, hvarför de ej föreföllo synnerligen intresserade. På Chrlgs fråga, om nå-
got vidgjordts för kännedom om trupprörelserna i Norge svarade Exc. R. att det var
svårt att under närv. förhållanden vidtaga åtgärder i sådant syfte, samt f.ö. att regen ej
hade medel disponibla härför. Chrlg sporde då, om lilla kreditivet redan vore dispone-
rat. 

1 Juli 

O r d f . meddelade att regen inhemtat att Mil.kons. Rye lemnat staden 29 juni på afto-
nen, samt att regen ej fann lämpligt meddela, om o hvilka åtgärder regen skulle vidtaga
för att hålla sig à jour med ställningen i Norge. 

O r d f . med anl. af återgifvande i gårdagens ”Vårt land” af regens p.m. gjorde ordf. ett
manande uttalandet till Us ledamöter o suppl. att ej svika den öfverenskomna sekretes-
sen. 

H a n s  A n d e r s s o n  fann angifna förhållande smärtsamt och instämde med ordf. 

P a l m s t i e r n a . (se S.W.s mem. s.4)

1Bil. 6.
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K a b i n e t t s s e k r e t e r a r e n  T r o l l e 1 uppläste uttalanden fr. beskickningarne
(se S.Ws mem. 4/6). Ett privatbref af betydelse saknades dock enl. hvad ordf. ansåg sig
minnas från samtalet med utrikesministern. 

F r i h .  Å k e r h i e l m  önskade besked om de regens skrifvelser, som föranledt be-
skickningarnes uttalanden. 

Senator Possehls/?/ i Lübeck bref med maning att ej släppa unionen upplästes. 

Diskussion. (se S.W.s mem. s.s. 6/8)

S.d.

S.d på morgonen telefonerade Chrlg till Exc. Ramstedt, Ulriksdal, bl.a. den frågan, hu-
ruvida regen ämnade vidtaga åtgärder för fyllande af bristerna i vår försvarsutrustning?
Exc. R. svarade, att han ej vore så säker om, att regen vore av den l. att regen kanske ej
hade den meningen, att det vore lämpligt dervid något åtgöra, hvaremot Chrlg genmäl-
de, att det väl vore en pligt att i närvarande tider tillse, att vi vore i ordning. Sådant vore
ej hot endast försigtighet. 

3 Juli

4 Juli 

(se S.W.s mem. s.s. 8/19) Diskuss. 

5 Juli

Diskuss (se S.W.s mem. s.s. 19/21)

O r d f . uppläste regens not till makterna af 23/6 [19]0[5].

B l o m b e r g : har ej någon not till svenska sändebuden afgått på ett tidigare stadium?

Om förberedande öfverläggn. ang. k.prop. afslutad. Provisor. beslut nästa strde.

1Bil. 7.
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5 Juli

Us 1a Ke led. ensk. å Riche. 

Å k e r h i e l m . Anser unionen bör bibehållas. 

F r i h .  P a l m s t i e r n a . Fäster ofantlig vigt vid unionen, hvilket äfven bör fram-
hållas i motiveringen.

A f z e l i u s . Vill ej gå ifrån unionstanken. Brytes denna har man tagit på sig ansvar.
Det är en svaghet ge unionen förlorad. 

F r i h .  P a l m s t i e r n a . Bäst göra en provins af Norge, men det är omöjligt. 

B i l l i n g . I betänkandet kan man säga, att unionen s.s. den var tänkt skulle vara av
stort värde, men ej pipa. 

G r e f v e  W a c h m e i s t e r  F r e d r . Icke något bör göras för att med magtmedel
uppehålla unionen. 

Wieselgrens motion.
F r i h .  P a l m s t i e r n a . Framställning bör göras från Norge.

F r i h .  Å k e r h i e l m . Ej folkomröstning. Sverige kan lämpl. fordra nytt storting
hvilket vore satisfaktion[.] Norge bör ej motsätta sig fordran, att ett nytt storting bekräf-
tar det föreg. Stortingets beslut. Sköta oss sjelfva och ej något erkännande. 

P e t t e r s s o n  F r .  E . är för ett nytt storting.

T a m m  H u g o . Sverige kan komma i svår situation, om villkoren framkomma i
svag ställning, och om man ej i Sverige kan komma i så stark stämning, att man kan sät-
ta kraft bakom beslutet. 

Ö s t b e r g . Nytt storting ger uppskof.

A n d e r s s o n  G u s t a f . Detta vore lyckligt, ty då kommer man öfver valen. Ingen
återvändsgränd. Bäst vänta. Förödmjukelsen kan i hvarje fall ej blifva större än den är. 

L o v é n . Nytt storting framkallar stor oro i Norge. 

B i l l i n g . Sverige ej bjuda förhandling, ej heller plebiscit. Om Norge kommer i laga
former med ett nytt stortingsbeslut vore nog godt, men skall man bara om en sådan for-
dran upppställa vapenmakt. I hvarje fall: det olagliga beslutet skall rektifieras. – Afslag å
K.P. Sveriges medgifvande kan ej fordras annat än under förutsättning af nytt beslut. 
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För framställning fr. Norge uttalade sig Frih. Palmstierna, Frih. Åkerhielm, Fredr. E.
Pettersson, Östberg, Andersson G., Afzelius, Blomberg, Billing, Walldén, Lindman o
Lundeberg. Tamm H. o Afzelius o Lovén emot uppskofspolitiken o för upplösning af
unionen i vederbörl. ordning samt för Tamms förslag, att vi upphäfva riksakten.

Allt naturl. utan förbindelse.

6 Juli

Diskussion. (se S.W.s mem. s.s. 21/27)

7 Juli

Diskussion (se S.W.s mem. s.s. 27/35)

B i l l i n g . Framkom med indelning i villkor, förhandlingsämnen och afvecklingsfrå-
gor och blef förslaget härom grundläggande för det vidare arbetet. 

8 Juli

O r d f . föredrog p.m. ang. mobilisering för armé och flotta.

Diskussion (se S.W.s mem. s.s. 35/39)1

G e n e r a l s t a b s c h e f e n  F r i h .  R a p p e  o  f o r t i f i k a t i o n s g e n e -
r a l e n  B e r g m a n 2 komplettera muntligen den af dem aflemnade p.m. ang. neutral
zon. Regens ounderskrifna yttrande. 

10 Juli måndag 

Diskussion (se S.W.s mem. s.s. 39/43)3

O r d f . föredrager regens yttrande ang. traktaterna4. 

1Bil. 9 o 10.
2Bil. 11.
3Bil. 12.
4Bil. 13.
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Nästa plenum 12 juli

11 Juli

Us 1a ken led. enskildt.

B i l l i n g : Tillmötesg. ompröfning o hänsigt till densamma. 

A f z e l i u s : Ett dokument för Europa, som kan förstå magtuppehållande af unionen.
Hufvudsaken är upprättelse. Ersättning för fredstrygghet. 

B l o m b e r g :  Att unionen skall upphäfvas ej lämpligt. Ej i shg med unionsupplös-
ningen upptaga skiljedomsfrågan. 

Å k e r h i e l m . Afzelii förslag ett ultimatum. Huru om Norge säger nej? Om ej den
vägen, så finns ej annan än Billing. Vill ha in nya val. Ologiskt börja med ej upprätthål-
la, eller att unionen ej har värde. Motivet för krafvet af nytt beslut är, att man anser uni-
onen hafva betydande fördelar för båda länderna. ”Förväntan” är ett svagt kraf. Bör
vara, ”riksdagen, som förväntar” att genom nya val till Stortinget. Motiv: Unionens be-
stående, man måste protestera. Fördelar skänkta yttre ställningen. Men när Norge be-
gär, så får det gå till nya val, man motser nya framställningar från Norge,
förhandlingsfullmagt. Villkoren. Omöjligt vara med om Palmstiernas förslag.

B i l l i n g . ”Man förväntar”. Ingen principiell skillnad mellan Afzelii o Billings. Det
ena ett bestämdt, det andra underförstådt. 3 skäl mot A. 
1o tas Afz. så är det ett ultimatum, 
2o är ej i den situationen att vi kunna uppsätta ett ult. 
3o konseqvensen marschera, 
4o Obehaget att säga man vill vara med om upplösningen. 

T a m m  H u g o . 2 skäl för icke yrkande: Från början besluten gå med majoriteten.
Under förhand.s gång ej möjligt framställa yrkande. Tänker ej göra hinder, ej reservera
sig, vill dock genom uttalande få någon form för sin mening. Fästningsfrågan kunde
upptagas ss. maktmedel. Ej binda oss att för framtiden underkasta oss skymf. Fästnings-
frågan binder oss, men löser ej för framtiden. 
1o Häfda unionen. 
2o Vi skiljas och Sverige upphäfver riksakten. Rd. anmodar K.M. att inkomma med
förslag om krigsmaktens försättande i dugligt skick o ställas pengar till förfogande. Detta
det enda förslag, enl. hvilket Sverige tar saken i egen hand. Eller vill ställa Sverige fritt o
hjelper till krigsmaktens stärkande. Vill ej på ngt sätt motsätta sig hvad de öfriga af 1a k.
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besluta, men vill ha sin mening antecknad till protokollet. Pluralitetens mening hänger
på att få ny duglig regering, men hvar är mannen?

A f z e l i u s . Nya val ej ett villkor, som kan med vapenmakt genomdrifvas. Obehag-
ligt att uttala, men ej leka kurragömma. Vägen utstakas så, att man ser den. Göra större
precisering borde vara en fråga. 

G r e f v e  W a c h t m .  F r . Bgs mjukare, Afz. ultim.

W a l l d é n .  Afz. o Palmstie[r]nas mest tilltalande. Vigtigt Utsk. blir ense. Denna är
kardinalpunkten. 

Ö s t b e r g . Billing.

B l o m b e r g . [F]ormuleringen bestämmande. Uttunnade villkor betinga annan form.
Fordra frslg om riksaktens upphäfvande. Om Norge ånyo bekräftar, äro vi med. 

S ä v e . Bränner själen vara med om ett slikt betänkande. Behof att i handlingarne få sin
ställning uttryckt. 

P e t t e r s s o n  F . E . Klart och redigt.

R e t t i g . men är man bestämd med magt uppehålla de fordringar man framställer. 

A f z e l i u s . Förutsättn[ing]. [A]tt beslut fattats af ett efter nya val framkommet stor-
ting.1

12 Juli

Diskussion (se S.W.s mem. ss. 43/46)
O r d f . uppläser Wieselgrens bref o f. Exc. Grams bref till W. deruti G anger, att
vägande män äro för folkomröstning. Äfvenså meddelanden fr. Utrikes departm. ang.
rapporter från beskickningarne i Wien o Berlin.2

Galamiddag hos D.K.H, Kronprinsen o Kronprinsessan med anl. af Hertigens o Her-
tiginnans af Skåne förmälning. Vid hemkomsten telefonerade C h r l g  till konungens
vakth. kammarh. sin önskan att få träffa konungen före de[nne]s avresa påföljande mor-
gon till Gefle för att möta tyska kejsaren.

1Blyertsanteckningar i marginalen som vi inte kan uttyda, s. 27.
2Bil. 14–17.
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Kejsar Wilhelms möte med svenska kungahuset i Gävle den 13–14 juli 1905. Bilden
föreställer kejsar Wilhelm på väg uppför landgången till Oscar II:s fartyg Drott som
ankrat vid Gråbergsdjupet utanför Gävle. Efter honom på landgången kommer kung
Oscar (vid kejsarens fötter). Kronprins Gustaf skymtar strax till vänster om landgång-
en. Foto: Carl Larsson. (Länsmuseet Gävleborg).

13 Juli

[K]l. 8.45 f.m. uppvaktade Chrlg H. Majt men träffade först, o sedan tillsam. m. kon-
ungen, kronprinsen. Besöket afsåg att för H.M. framhålla den absoluta nödvändigheten
af att kejsaren finge det intrycket, att Sveriges konung och riksdag, samt hela det svens-
ka folket ej kunna utan vidare godkänna unionsbrottet, och att Rd säkerl[igen]. komme
att fordra vissa villkor så[väl] i form som i sak för att ingå på en afveckling af unionen. –
Likaså att konungen borde hos kejsaren påfordra, att Norge icke borde af Tyskland er-
kännas s.s. suverän stat förrän alla dess mellanhafvande[n] med Sverige vore klareradt.
Konungen o äfven kronprinsen föreföll mycket intresserad af öfverläggningen, som för-
anledde konungens försenande till tåget, som skulle afgått 9.20 f.m.

Diskussion i Särsk. U. (se S.W.s mem. s.s. 47/49)

14 Juli

Diskussion (se S.W.s mem. s.s. 49/53)
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15 Juli

Diskussion (se S.W.s mem. s.s. 53/56)

O r d f .  meddelade (se S.W.s mem.) redogörelse ang. sammanträff. mellan konungen
och kejsaren. 

Kamrarnas enskilda öfverläggningar.

Under förmälan, att Rds ledamöter började blifva misstämda att ej få någon kännedom
om Us arbete hade under de närmast föreg. angifna dagarna från 2dra kns ledamöter
hemställts, att, när Särsk. U. fattat provisor. beslut, dessa skulle få under tystnadspligt
delgifvas och diskuteras af knes ledamöter. Sedan knes vice talmän ordnat för att läktarne
till plenisalarna blivit stängda äfvensom för bevakning genom vaktmästare af ingångarna
till korridorer och plenisalar för förhindrande af tillträde af icke riksdagsmän, ja, t.o.m.
af knes kanslier, sammanträdde hvar ke för sig i sin kes plenisal. Strädena började den 15
juli kl. 7 e.m. och fortgingo för första ken Måndagen den 17 juli fr. kl. 11 f.m. – 1.20
e.m. fr. 2,45 e.m. – 4.20 e.m. fr. kl. 7 e.m. – 9.55, den 18 juli fr. kl. 11 f.m. till 2. e.m.
– Öfverläggningarna leddes i 1a ken af Lundeberg, som fordrade tystnadspligt, som ut-
fästades af Albert Andersson på heder och tro, hvari mangrant instämdes. 

C h r l g  refererade Us sammanfattade formuleringar, (se S.W.s mem. ”bil. 7. S. Wåh-
lin P.M. ang. särsk. Us provisoriska beslut) och Utskottets minoritets afvikande mening
i punkt 2 /första kammarhalfvans/1.

Diskussion och resultat (se S.W.s mem. s.s. 56/68)

Vid omröstningen ang. punkt 2, der, s.s. synes af mem. prot., 5 olika yrkanden blifvit i
1a ken gjorda voro närvarande 103 ledamöter. Af Us ler deltogo ej Billing, Lundeberg,
Tamm Hugo, Wachmeister Fr (?) och Walldén, af Us suppl. ej Lovén (?) och Vollr.
Tham (?). Dessutom ej frih. Tamm o åtskilliga andra. Båda dessa kategorier tillsammans
10 à 12 st. Us leden Åkerhielm hemrest till Drottningholm, Afzelius sjuk. Öfrige leda-
möter o suppl. i U. uppställde sig i voteringen, men medräknades ej i hopsummering-
en. 

För Utskottet Ja 10 Nej 82
För minoritetsförsl. ja 70 nej 9
För Björlins ja 45 nej 20
(många gångna säger Björlin)

1Bil. 18.
860



X. Första urtima riksdagen 1905
För Björklund ja 22 nej 40
De Geers ja 5 nej resten
(jarösterna voro De Geer, Dieden, Cederberg, Melin o v. Rosen).

2dra Kammaren.
1a punkten.
Zetterstrands yrkande att ”unionen icke ”rättsligen” upplösts” afslogs med 125 röster
mot 87. 

2a punkten.
De Geers afslogs med 132 röster mot 78.

Sjös förslag nytt storting, ny riksdag afslogs med 125 röster mot 88. 

Zetterstrands förslag bifölls med 110 röster mot 101. 

Trapps /Utskottsminoritetens förslag/ yrkande afslogs med 119 röster mot 95.

Utskottets förslag afslogs med 112 röster mot 104.

Staaffs yrkande, att gränsfästningar och villkor skulle angifvas s.s. förhandlingsämnen, ej
villkor, afslogs med 119 röster mot 92. 

Hellmans /Halländning/ yrkande, att bland villkoren skulle upptagas, att gränsen skulle
förblifva oförändrad, Norge bestrida kostnaden för diplomatien till dess unionen vore
upplöst, afslogs med 102 röster mot 98.

Staaffs yrkande, att ej några medel skulle beviljas afslogs med 146 röster mot 64. 

Anslagsbeloppet bestämdes till 100 mill. med 121 röster mot 83, hvilka sednare 83 voro
för 50 mill. 

Att summan skulle disponeras efter riksdagens vidare beslut bestämdes med 158 röster
mot 48. 

I 2dra kens omröstningar vid förenämnda ensk. sammanträde deltogo ej en vakant stock-
holmsplats, Hedin, Lundell, Meijer, Olsson i Tyllered, Gunnarsson, Lind, Holmgren,
Johansson i Mossebo, Gustafsson i Sjögesta, And. Hansson i Solberga, Eriksson i Elge-
red, Öhngren (?) och Talmannen Svartling. 
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18 juli 

Us 1sta ke led. ensk. sammanträde.

F r i h .  P a l m s t i e r n a . ansåg sig böra vidhålla sitt förslag, hvaremot opponerades
af Chrlg, Cavalli, Åkerhielm m.fl.1

”Minoritetsförslaget”2 vidhölls af alla med undantag af Palmstierna. ”Zetterstrands”
kunde ej godtagas. 

Villkoren
S ä v e  fruktade Sekreta Utskottets fr. frihetstiden exempel, om särskild p.m. aflemna-
des. 

G r e f v e  W a c h m e i s t e r  F r . 100 mill. det vigtigaste som stöd för regeringen.
På sin 30 till lilla, 70 till stora kreditivet. 

P e t t e r s s o n  F r . E. Ej i första hand tala om afprutning, men för landtmännen
omöjligt bevilja 50 till disposition. Tillstyrker sekretessen. 

L i n d m a n . Vikten af 100 mill. Ej i morgon någon vink, men möjl. 25–75 l. 30–70.
På privat möte öfverenskommas om villkoren, kan sedan öfverlemnas till regen.

F r i h .  K l i n g s p o r  tillstyrker sekretessen om villkoren. Då besparas en diskussion,
som visar ömklighet o stärker norrmännen.

L o v é n  o B l o m b e r g  tillstyrka sekretessen.

H a m m a r s t r ö m . Villkoren böra upptagas.

G u s t .  A n d e r s s o n  i Kolstad. Vi lida nederlag, om norrmännen förstå, att peng-
arne ej äro disponibla. 

19 Juli

S. Us 1a ke led. enskildt.3

O r d f . meddelade konungens hemställan och önskan, att de af norska storth. i dess
skrifvelse af 19 juni 1905 till konungen gjorda framställningar måtte i Us utlåtande inta-
gas. – 

1Bil. 19.
2Bil. 18.
3Tillägg på separat papper.
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F r i h .  P a l m s t i e r n a  trodde bäst ej intaga dem. Hufvudsaken att påpeka, att er-
kännandet är ett fullbordat faktum, men icke Unionens upplösning. 

Ö s t b e r g . Behöfver ej ingå i kritik, endast omnämna, särskildt om Us beslut blifver
s.s. fr. början. Begäres nytt storthing ligger svare deruti. 

W a l l d é n . Ej ignorera.

Å k e r h i e l m . Instämmer med Östberg.

B i l l i n g . Gå kungens önskan till mötes i någon form. Ta’ upp saken i den historiska
redogörelsen.

Sekundogenituren
F r i h .  P a l m s t i e r n a . Ej hinder under föruts. unionen varder behörigen upplöst.

L o v é n . Man gör Norge en ren tjenst, om man nu afstyrker, enär Norge då kan få ti-
digare erkännande. – 

G r e f v e  W a c h m e i s t e r  F r . Ledsen öfver framställningen der genom riksmar-
skalken frih. v. Essen till en intervieware framförda från konungen, då han sagt, att en-
dast Rds framställning kan ändra honom. Det enda, som talar för lösn. pression med
dansk prins. – 

B i l l i n g . Betänkligt väcka frågan. I debatten får man uttala, att man ej är med om sa-
ken. 

S ä v e . Hade tänkt det vara nyttigt få in någonting för att få klart för utlandet hvad
man vill.

P e t t e r s s o n  F r . E. Önskar att frågan ej omnämnes i betänkandet; likaså
P a l m s t i e r n a .

L o v é n . Om det skall blifva nya val i Norge kan det då vara lämpligt att taga upp frå-
gan, då man ej vet, huru svaret blir. 

F r i h .  Å k e r h i e l m  instämmer i Lovéns första uttalande. – Accepterar danska
kandidaturen. Vore betänkligt om 2dra ken säger nej. – 

F r i h .  K l i n g s p o r . Vårt läge olämpligt.

B i l l i n g . Tillstyrker Ordfs förslag om endast anteckning i historiken, att en framställ-
ning till kungen kommit till Us kännedom.

Föredragningen.
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F r i h .  Å k e r h i e l m . Nytt förslag, möjl. för folkomröstning.

B i l l i n g . Man refererar till motionerna dels folkomröstning, dels nytt storting för att
säkrare uttryck må ges, men får Norge sjelf välja. 

F r i h .  P a l m s t i e r n a . Ja, detta samlar lättare en stor majoritet. 

Särsk. Utskottet

[20, 21 o 22 ju[l]i

Diskussioner (se S.W.s mem. s.s. 68/71)

25 juli]

1a kens ensk. sträde 25 ju[l]i. 

Diskussion (se S.W.s mem. s.s. 72/73)

Under hela Us tiden 28/6–25/7, sålunda 4 veckor, hafva Us 1a ke ledamöter, samtliga l.
åtskilliga af dem, haft oupphörliga sammanträden, söndag o hvardag, bittida o sent, men
innehar Chrlg thyvärr ej några anteckningar från dessa allvarsamma och spännande öf-
verläggningar. Stämningen nådde sin höjdpunkt vid det ensk. strde, som hölls den 22
på f.m. före Us plenum, och den 1a ke ledamöter till sist enhälligt beslöto, att med hän-
syn till betydelsen af en enig riksdag möta 2a ke fordringarna, dock under vissa förutsätt-
ningar. Den uppoffring och underkastelse, som då gjordes var ej minst smärtsam o
kännbar för Chrlg.

Hugo Tamms anteckningar från särskilda utskottet

Bestämdt fredlig lösning

Hugo Tamm företrädde första kammarens minoritetsparti i särskilda utskottet på sommaren
1905.

Av hans hand föreligger ett antal promemorior och notater från denna tid. Notaten ”Bestämt
fredlig lösning af nuvarande” är skriven med bläck på vanligt brevpapper. Den förvaras i Hugo
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Tamms samling, 521 H:2, UUB. Den föreligger också i maskinskrivet skick i Arne Wåhl-
strands samling, NC 893:34, UUB.

 

Bestämdt fredlig lösning af nuvarande (x)
Afgör frågan nu...
Påskynda Svenska försvarets ordnande
Skaffar upprättelse mot förut hvad brutits (Obs mot Sverige brutet) då den är xxx
?(oläsligt ord) mot revolutionen. Om andra erkänna? (Alla synas ej bry sig om erkän-
nandet).
”Vilkoren”: kunna dels ordnas, dels äro de oväsentliga
Finansiellt blir det ej krigslån med dettas nödvändiga dyrhet och inverkan på hela Sve-
riges finansiella ställning. –

Stärkes Sverige. – i st. f. att försvaga det. Budgets? skulle utgiften = uppföras som ränta
men extra anslagen kunna dervid minska i proportion.

1[o] Förslag att fordra anbud om upplösning fr. Norge: med vilkor o nödvändig militär-
smakt bakom
2o Förslag, att nytt storting bekräftar Norska folkets mening[,] hänger på utländska
makterna
3o Kungl. Majts: att först underhandlas om bästa möjliga vilkor; Riksdagen pröfva dem
och så upptagas till afgörande upplösning
4o De Geer[:] häfvande af Riksakten genast och så underhandling –
5o min tanke: upplösning: men ej erkännande el. underhandling förrän Norge konsti-
tutionellt är ordnadt. – Utesluter krig, men rustningarnes komplettering.

(x) Utesluter möjligheten af nej från Norge då Sverige tagit allt sin hand d.v.s. möjlig-
het till förödmjukelse för Sverige (infogad anm.).

Förslag i särskilda utskottet den 13 juli

Detta koncept till ett anförande som Tamm höll i särskilda utskottet den 13 juli är skrivet med
bläck på vanligt brevpapper. Det förvaras i Hugo Tamms samling, 521 H:2, UUB. En maskin-
skriven avskrift finns i Arne Wåhlstrands samling, NC 893:34, UUB.
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13/7 05

Tre sätt att lösa frågan erbjuda sig 
1o upprätthålla unionen med wapenmakt
2o erkännande med vilkor
3o Sverige tager sin sak i egen hand och låter Norge sköta sin –

No 1. har ej vunnit anslutning af flera skäl, men är en klar tydlig wäg – i början.
No 2. Då man ej vill sätta ”makt bakom ordet” och vilkoren, blir faktiskt No 2 likty-
digt med fullkomlig underkastelse, der Norges ja eller nej blir bestämmande – ej Sveri-
ges –, man må insvepa saken hur man vill i ordens genomskinliga hölje och indifferenta
åtgärder.

Den vägen kan medföra nya förödmjukelser från Norge: 
den kan leda under tidsutdrägten till utländska intriger och inblandning i Sveriges
bestämmanderätt.
den kan så till sist uppreta opinionen, att den leder till krigiska förvecklingar – ej för
rätt utan af harm.
den skaffar ingen – knappt skenbar – upprättelse för liden rättskränkning.

Vilkoren äro dessutom af mycket ringa real innebörd – och det om fästningarnes rase-
rande kan rent af binda Sveriges framtida handlingsfrihet gent emot Norge – och såle-
des i verkligheten vara mera i Norskt än Svenskt intresse.

Under dessa förhållanden har jag ansett följande beslut böra fattas; men har derför
inom utskottet saknat stöd1, till utdelning – och har jag derför ej framställt det som
motyrkande. Detta förslag måste bilda ett sammanhängande helt att riksdagen för sin del
beslutar Riksaktens upphäfvande, men förklarar sig ej kunna ingå i några som helst
underhandlingar med de norska statsmakterna, innan dessas befogenhet blifvit i konsti-
tutionellt afseende ordnad (fastställd), äfvensom att Riksdagen för beredande af ersätt-
ning för den genom unionsupplösningen minskade tryggheten i förswarshänseende
anmodar Kgl Maj:t snarast möjligt till Riksdagen inkomma med förslag till de åtgärder
som kunna anses erforderliga för ett snabbt iståndsättande af landets försvar, för hvilket
ändamål Riksdagen förklarar sig villig att i låneväg ställa ett belopp af 100 millioner
kronor till K, M:ts förfogande i den mån de blifvande förslagen af Riksdagen komme
att godkännas.

Genom Riksaktens upphäfvande utan vilkor förbehåller Sverige sig full handlingsfrihet
gent emot Norge.

1Att mitt förslag ej ens ansetts behöfva tryckas, (överstruket i manus).
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binder icke Norge, som får fritt ordna sina egna angelägenheter.
Lösning utesluter krigisk intervention och utrikes inblandning.

Genom p. 2 har Svenska folket afgifvit den starkaste protest mot skedd rättskränkning –
ej mot Norska folket utan mot stortingets och norska regeringens sjelfrådiga revolu-
tionshandling mot Konungen och Sveriges folk, i det man nekar underhandla med
dem; man häfdar sin egen rättsuppfattning genom att ej visa tro på en underhandlings
bestånd, som uppgöres med personer, hvilka brutit grundlagsenlig öfverenskommelse.

Slutligen visar försvarslånet (ej krigslån) – oafsedt att de nödiga bristerna i försvars-
medel till sjöss och land så fort som görligt fyllas – svenska folket, att Riksdagen vill
söka bot för genom unionens upplösning förminskad försvarskraft.

Och för Norges vidkommande innebär det en varning att icke komma med nya
rättskränkningar, och å andra sidan, att vill Norge ärligt ett godt samlif, Sverige är värdt
hafva till wän.

Några anteckningar från Sersk. Utskottet 1905 års urtima

Anteckningarna är skrivna på vanliga linjerade folioark. Förvaras i Hugo Tamms samling, 521
H:2, UUB. En maskinskriven kopia finns i Arne Wåhlstrands samling, NC 893:34, UUB.

 

Jag har för min del biträdt det slutresultat, hvartill Utskottet kommit, såsom det bästa
som stod att vinna, sedan Utskottet förkastat förslaget om Riksaktens omedelbara upp-
häfvande och sedan hvarken jag eller en stor majoritet inom Utskottet ansett det möj-
ligt eller godt att med vapenmakt upprätthålla en tvångsunion. –

Under hela utskottsbehandlingen, har jag dock intagit en ståndpunkt, hvilken skiljt
sig från de öfriga, men wann för min åsigt intet egentligt understöd, hvarföre jag icke
ville drifva mitt yrkande och derigenom inkrångla denna frågas endräktiga lösning
under förklarande, att jag skulle samverka med den majoritet, som framginge ur för-
handlingarna, så vidt mig vore möjligt och var detta mitt hela sträfvande att moderera
serskildt på sammanträdena med 1 Kammarens Utskottshalfva ytterligt drifna yrkan-
dena.

Min ståndpunkt torde bäst framgå af ett upptagande af mitt yrkande i sin helhet samt
kortfattade motiv härför. Yrkande af Hugo Tamm:

att Riksdagen för sin del beslutar Riksaktens upphäfvande men förklarar sig icke
kunna ingå i någon som helst underhandling med de Norska statsmakterna, förrän
dessas befogenhet blifvit i konstitutionellt afseende faststäld; äfvensom
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att Riksdagen för beredande af ersättning för den genom unionsupplösningen mins-
kade tryggheten i försvarshänseende anmodar K. Maj:t snarast möjligt till Riksdagen
inkomma med förslag till de åtgärder, som kunna anses erforderliga för ett snabbt
iståndsättande af landets försvar, för hvilket ändamål Riksdagen förklarar sig villig att i
lånewäg ställa ett belopp af 100 millioner till K. Maj:ts förfogande i den mån de blif-
vande förslagen af Riksdagen komma att godkännas.

Detta på följande grunder:

att Sverige sålunda tager beslutet i egen hand och ej gör sig slutligt beroende af Norges
ja eller nej;
att på samma gång Norge blifver satt i stånd att konstitutionellt ordna sig och vid såväl
underhandlingar som slutlig uppgörelse kommer att vara fullt statsrättsligt ordnadt,
Sverige förbehåller sig full handlingsfrihet.
att härigenom undvikes möjlighet
till nya förödmjukelser för Sverige
till utländska makters inblandning i de båda folkens sjelfbestämmanderätt och
till väsendtliga tvister vid unionsupplösningen och deraf lätt härledande ökad misstäm-
ning och hat å ömse sidor, i synnerhet som jag anser de nu ifrågasatta vilkoren delvis
sakna reel betydelse delvis kunna ordnas när som helst, såsom för begge länderna af lika
fördel

att detta förslag således varit det, som säkrast förebyggt krigiska eventualiteter och
innebär en säkert fredlig lösning

att samma häfdande af Svensk rättsuppfattning, nemligen vägran att godkänna nuva-
rande stortings revolutionära beteende, vunnits genom detta förslag som genom utskot-
tets samt slutligen

att genom försvarslånets beviljande Riksdagen kraftigt framhållit, att ehuru Sverige
visserligen ej vill krig, det dock i handling visar sitt ansvariga beslut, att efter måttet af
sina krafter häfda sin rätt och derför ser sig nödsakadt att fylla den minskning i försvars-
kraft, som genom unionens upplösning gått förlorad – och detta så fort som visar sig
utförbart.

Hugo Tamm

Reflexioner öfver ställningar och förhållanden nedskrifna d. 13/7 05 inom 
Serskilda Utskottet

Förvaras i Hugo Tamms samling, 521 H:2, UUB. En maskinskriven kopia finns i Arne Wåhl-
strands samling, NC 893:34, UUB.
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Det hela hotar att råka in i ren försumpning – det nationella samlingsprogrammet öf-
vergår allt mera till ett valprogram för hösten och en maktstrid om partimakt inom Re-
gering och Riksdag. De högerkonservativa drifva hårdt på ”bort med nuvarande
regering” och fram med en ”kraftig” regering à la Lundeberg, samt att betänkandet
skall så formuleras, att i en kraftig regerings hand både mobilisering och eventuelt krig
skola stå som makt bakom ordet.

Detta väcker oro i 2. kam. och kommer säkert att inverka på 100 millioners lånets
vilkor för dess användning – Öfver 2 kammarhalfvan hvilar som en kraft Staaf[f]s ande,
hvilken är skicklig, lugn, koncentrerad i sina yttranden. Oron i 2 kam. har äfven ökats
af en misstanke att Ordföranden, genom hvilken alla meddelanden med Regering och
myndigheter gå, ej meddelar utskottet allt fullt öppet. T.ex. i Utskottet begärdes upplys-
ning om mobiliseringskostnader: Ordföranden meddelade att dessa voro hemliga och ej
kunde Utskottet meddelas. – Dagen derpå anmälde Staaf[f], att han af Krigsministern,
som han i ärendet besökt, fått meddelande att intet hinder möter för upplysningar om
mobilisering och kostnader derför, hvadan han begärde frågans framläggande för
Utskottet, hvilket beslöts så, att Regeringen, som ensam kunde härom besluta, skulle
meddelas Utskottets önskan.

Samma var förhållandet med utrikes makternas åsigter såsom de framgingo af minist-
rarnas rapporter. Ordf. sade sig hafva derom talat vid vederbörande, fått se handlingarna
och deraf fått intrycket att makterna ej skulle brådska med erkännande. Dagen derpå
upplyste Frih. Bonde, att han fått veta, att de handlingar Ordföranden åsyftar voro
sådana ingångna före viss dag, men att sedan flere rapporter ingått och utan att betvifla
Hr Ordförandens uppfattning, kunde ofta olika personer läsa samma meddelanden
olika, hvadan han yrkade, att dessa rapporter skulle infordras till Utskottet, hvilket
beslöts.

Chefen för generalstaben och kab[inetts] sekr[eterare] Trolle redogjorde sedan för
respektive ärenden inför Utskottet.

Jag beklagar dessa förhållanden som onekligen insådde en viss misstänksamhet mot
Ordföranden och de åsigter han dref med kraft och energi samt säkert utan desain att
vilseleda – En och annan konflikt förekom äfven sedan mellan Ordf. och 2 kammar-
medlemmar, men dessa voro mera i fråga om formella behandlingssättet.

Skall jag karakterisera 2 kammar halfvan äro Lindblad och Pettersson i Påboda mest
på 1 kammare ståndpunkt; Hjärne så ock men mera oberäknelig och full af projekt och
idéer. P. Person i Törneryd står åt höger men har svårt fatta ståndpunkt; K. Persson
ställde sig straxt på Åkerhjelms ej utförbara ståndpunkt – krig för unionens upprätthål-
lande, men sedan står nog han som H. Andersson egentl[igen] på De Geers ståndpunkt
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fastän de ej våga häfda den för sitt parti. Krusenstjerna är förmedlingslänken mellan
landtmannapartiet och samlingspartiet [och] vill enighet; håller hårdt på ”fästningarne”
äfven om krig skulle följa. –

Af Samlingspartiet yrkar Bonde: Riksaktens omedelbara upphäfvande utan alla vilkor
– De öfriga följa Staaf[f] troget: han synes kunna pressas branog högt i vind thy inom
hans parti är tydligen den svenska stämningen hög. –

Ledamöterna i 2. kam. äro samtliga (eller åtminstone en stor majoritet) välvilligt
stämda mot nuvarande Regeringen och synes vilja föredraga den framför en oviss. –
Dessutom äro de drifna dit af 1 Kam. ledamöternas ifver att blifva af med densamma,
hvilket göres liktydigt med ”de vilja hafva makten ej blott för Norska frågan utan äfven
för inre frågor.”

I en annan fråga är deremot 2 kammarens ledamöter splittrade: frågan om ”uppskof”[.]
Uppskofsyrkandet, som har majoritet i 1 Kammaren understödes kraftigt af Lindblad
och Petersson i Påboda, samt föranledde till sist en votering, som slutade med 11 ja mot
13 nej – för nej röstade i 1 Kam. Palmstjerna[,] jag och jag tror Afzelius[;] Billing och
Wachtmeister lemnade rum för två suppleanter – Jag vill minnas att i st. f. Krusenstjerna
den dag satt Odquist –

Inom 1 Kammaren har enigheten i Utskottet synts stor, men meningarna hafva i
sjelfva verket varit rätt delade – Kompakt kring Lundeberg stå Cavalli, Åkerhjelm,
Wachtmeister (ehuru i en och annan punkt skiljaktig), Blomberg, Petterson F. E., Säve
och Walldén. Afzelius stod på sitt förslag, men eljest serdeles moderat. Palmstjerna och
jag gå mer åt 2 Kam. håll. – – Billing intager en serskild ställning, är otroligt arbetsam
att få enighet och fyndig på formuleringar och förslag – i den välvilligaste afsigt. Alla
suppleanterna (utom Lovén) äro styfva anti-norska eller stor-svenska hvilket man vill. –

Äfven här har Lundeberg frestat sin method att af alla medlemmar bilda en tvångs-
union, med den påföljd att Palmstjerna och jag förklarade sig icke erna bevista någo[t]
mera enskildt förstakammare-sammanträde, ehuru jag ej fann Ordförande[n]s beteende
sådant att det skulle hafva sådan påföljd: men Afzelius sade ifrån vid sammanträdet, der
Palmstjerna saknades, att han delade Palmstjernas uppfattning af Ordförandens bete-
ende. Blott en gång uppkom en sådan rencontre mellan Ordf. och mig: då han fordrade
att alla förstakammarledamöter skulle stå för den mening, som 1 Kam:s pluralitet hyste,
hvarå jag kort svarade: Det underkastar jag mig icke[,] jag anser mig representera
Sverige och Svenska folket, icke första kammarens åsigter. –

Också synes mig nu ställningen i dag vara den, att första kammaren vill pressa
Svenska krafven så långt som görligt; vidare få in en ministär, som representerar deras
åsigter i Norska såväl som i inre politiken; och att möjligaste längsta uppskof med afgö-
rande af Norska frågan beredes[.] 
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Samt att 2 kammarens mera högersinnade önska uppskof dels medan de alltid äro
benägna uppskjuta ärendena, dels emedan de tro att så kunna inverka på walen; att de
mera venstersinnade äro mot uppskof; att begge grupperna af ”allmänna opinionen”
drifvas till längre gående framför allt påtagliga kraf mot Norge och att samtliga hysa
rädsla för en ytterligt gående högerregering. Detta är det material, hvarur ett enigt
beslut skall afvinnas.

I parentes kan jag nämna, att såväl Staaf[f] frågat som bönderna anmodat mig att
blifva statsminister, men att jag förklarat det vara mig omöjligt.

Bland dessa olika stämningar och deraf härflytande förslag syntes knappt något fullt
kunna ena, men jag uppgaf ej tro härpå, ty den allvarliga stämning frågan sjelf framkal-
lat, en fullständig frånvaro under utskottets förhandlingar af hetsighet eller personliga
anfall, och hos alla en redbar sträfvan att finna en god lösning, hade framkallat en anda
af villighet att med uppoffring så vidt möjligt af egen ståndpunkt, söka komma till den
åtrådda enigheten. – Enighets önskan var dock ej helt önskad: der fanns nog hos en och
annan begäret att icke få enighet, utan att samlingspartiet skulle drifvas till att taga en
egen ställning – för höstvalen – (uttalande i 1 Kam. halfva af Andersson i [Kolstad?]).

Utskottets arbete bedrefs så, att man sökte utgallra, hvad ej borde antagas nu ej var värdt
upptaga: och så genomgingos ärendena gång på gång – tre hufvudlinjer förelågo[:]

1) Af Åkerhjelm framställda upprätthållande af unionen med vapenmakt.
2) Bondes förslag: omedelbart upphäfvande af Riksakten utan vilkor, med hvilket ord-
förande[n] sammanförde mitt, oaktadt det var af diametralt motsatt syfte.
3) Mellanlinien: först vilkor sedan upphäfvande och erkännande. 

Hvad 1 förslaget beträffar vann det egentl[igt] understöd i realitet av Säve, i theorien af
Karl Persson, men för öfrigt mötte det motstånd.

Förslag 2 ansågs vara en ren linje, utan möjlighet till förvecklingar eller krig: men Bon-
des’ ansågs för slappt för svensk rättsuppfattning och vann ej alls vidare beaktande.

Mitt förslag: föll under samma votering; emot det hade man de anmärkningarna, att det
hade för mycket natur af en blott ”spark”, att folket i allmänhet ej skulle förstå den
rättsupprättelse eller rättshäfdelse deruti onekligen låg innesluten utan önskade mera på-
tagliga bevis för att Norsk vilja nödgades böja sig för Svensk uppfattning, att om man
först upphäfde Riksakten, sedan all öfverenskommelse om vilkoren blefve ogörlig –

Och så stod man vid:

Förslaget nr 3: hvilket i en olycklig stund erhöll benämn[ingen] dröjsmålsförslaget; som
ofta visade sig här ordets makt öfver tanken; och ofantligt med tid åtgick, innan ”dröjs-
871



X. Första urtima riksdagen 1905
mål” upphördt att vara tvisteämnet. – Då vid snart sagdt hvarje förslag uppdök frågan:
”huru länge dröjer en uppgörelse?” – Detta förslag innebär ju alltid, huru det formule-
rades, ett visst uppskof och tillvann sig derigenom hos en och annan sympati af den an-
ledning för fiske i det mera grumliga valvattnet till hösten.

Så upptogos till förnyad behandling vilkoren[.] Härvid godkändes Billings fördelning
af ”vilkoren” under rubriken vilkor, förhandlingsfrågor, afvecklings-ärenden, men då
uppstod frågan: menas med vilkor sådana, bakom hvilka skulle sättas Krig eller icke: och
just den frågan blef i sjelfva verket den som afgjorde vilkorens formulering – Ordf. hade
onekligen rätt när han sade att för ”makt bakom de två vilkoren – lappfrågan o fästning-
ars slopande, hade uttalat sig en stor majoritet i utskottet men huru förhöll det sig här-
med – (Hufvud-vilkoret: nytt beslut o framställning fr[ån] Norge mera nedan).

Lappfrågan ansågs uteslutande som en humanitetsfråga och ? och för några 100 tal Lap-
pars renbet kan ej Sverige förklara krig, utan den saken måste Norge gå in på för sitt
eget anseendes skull, thy – den kunde ej orsaka krig.

Svårast var det med fästningarnes slopande[.] Af redogörelse lemnad af Chefen för
Generalstaben, framgick alla fästningarne voro byggda i mot Sverige defensivt syfte –
och är min tro den, att när Norge redan sedan länge var beredt på att bryta unionen, de
gjort klokt befästa sig, ty eljest hade nog nu en svensk armé stått vid ? – att Fredriksten
kunde anses hafva ett defensivt syfte mot äfven en annan makts mot Kristiania riktadt
anfall och så. knappast kunde yrkas dess nedrifvande, att Kongsvinger deremot nyligen
blifvit förstärkt och möjliggjorde ett samlande af Norska armén bakom sig – hvilken vid
eventuellt anfallskrig mot Sverige kunde ? norska arméns inryckande långt in i Verm-
land, innan Svenska armén hunnit mobiliseras.

att de två mellanliggande skansarne vore föga kostsamma o rent defensiva och kunde
remplaceras med skansar längre in samt slutl[igen] att en mobilisering ? på en anvisad s:a
60 000 000 hvarför den frågan ej nu ventilerades.

att väl Raserandet af skansarne sål[edes] kunde anses ringa värdt: Kongsvingers nya
befästningar vore det hotande och borde yrkas rasering af dessa från militärisk synpunkt.

tilläggande af Chefen, att han ansåg ett krig nu militäriskt klokt för unionens upp-
rätthållande, ty mot två parter, Ryssland och Norge kan ej Sverige skydda sig, och
kunde Sverige aldrig få gynnsammare tidpunkt för ett Krig med Norge än nu då Ryss-
land var bundet –

Med denna förklaring som bakgrund, började frågan föras mot afgörande –

Billing – Palmstjerna fordrade detta som vilkor under yrkande (10 Juli) som vilkor race-
rande af vissa under senare tider nyanlagda gränsfästningar, hvarvid äfven frågan om
neutral zon bör tagas i öfvervägande.
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Wachtmeister racerande af de närmast gränsen belägna fästningar som äro anlagda på se-
nare tider och för Norge äro af fördel endast vid krig mot Sverige.

Alla voro ense om detta vilkor vore af betydelse, emedan här var ett tillfälle att påtagligt
visa allt Sveriges folk på fullt begripligt sätt, att Norsk vilja fått böja sig för Svensk ford-
ran – men då uppstod frågan: skall Krig stå bakom fordran[?]

För min del hade jag först uttalat, att jag ansett denna fordran kunna med framgång
upptagas som afhandlingsämne, emedan om Norge ej ville här böja sig, fanns för
Sverige alla möjligheter bygga en motfästning mot Kongsvinger och att neutralisera
denna fästnings betydelse som anfallspunkt: i synnerhet som i ekonomiskt hänseende
Norge ej kunde överträffa oss och befästningsfrågan sål[edes] blefve en kostnadsfråga. –

De öfriga höllo dock på att få upp detta som vilkor, med makt bakom ordet, ehuru
de flesta medgifva vilkorets ringa reella betydelse, några häfdar, att då man ej vill Krig
för hufvudfrågan, kunde man ej bekriga Norge för att de svarade nej till fästningsslo-
pandet. Några höllo på att blott skansarne, några fast på äfven nya befästningar vid
Kongsvinger, en och annan på äfven en del af Fredrikssten.

Jag är i denna stund viss på, att ingen kan säga, hvilka fästn[ingar] en utskottsmajori-
tet menat, eller om ens makt skall sättas bakom denna fordran – (afgörandet kommer att
ligga i Norges – och de svenska underhandlarnas hand – ) Så liten ansågs frågan i sjelfva
verket vara, att man syntes blifva nöjd med t ex Örje skansens flyttning några mil längre
in – ty sluttanken tycktes ena sig deruti, att ej Svenska verkliga intressen skulle varda
bestämmande, utan blott Norge medgåfve något, finge udda vara jemt; och så formule-
rades beslutet, att man skulle vara nöjd om Norge gåfve efter något och för att under-
lätta detta skulle formel neutral zon användas – Det hela förefaller mig puerilt – och
äfventyrligt.

Apropos neutrala Zoner: så framkallade det vilkoret en stor miss-stämning mot
regeringen och ej med orätt – Den frågan var uppsatt bland Regeringens vilkor på
P.M.; och vi ansågo dessa vilkor väl öfvervägda – Exc. Chefen för Gen.st. besök yttrade
han: hvad är detta för en fråga, jag har aldrig hört talas om detta ärende, som dock hade
bordt från Gen[eral]st[aben] utredas – Men ett par dagar derefter, sedan Utskottet anta-
git förslaget fick Ordf. ett papper (ej underskrifvet) från Regeringen, der vilkoret togs
tillbaka. Detta var ej det enda beviset, att regeringen låtit sig öfverraskas och icke veder-
börl[igen] beredt någonting.

Öfriga af Regeringen uppstälda punkter vann föga beaktande – sedan enighet vun-
nits om Lappfrågan och neutrala zonen.

Men så qvarstod den stora hufvudpunkten = egentliga dröjsmålsfrågan: den om man
skulle affordra som vilkor Norge ett nytt beslut genom nytt storting eller folkomröst-
ning samt framställning om unionens upplösning –
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Denna tanke var nog upp ? på flera håll, ? för mitt förslag, flere i 2 Kam och alla i för-
sta: Dess första ursprung torde få ledas till ett privat sammanträde med flere 1 Kam.leda-
möter, bland andra Afzelius, hos Landshöfding Svedelius: der man tyckes hafva enats
om att söka drifva detta – I Riksdagen frambars den ju i motion; i Utskottet af Afzelius,
till hvilka snart slöt sig Walldén. – Denna fråga undergick egendomliga öden: till ej
ringa del orsakadt af att Afzelius ej på länge formulerade den. På ett sammanträde af I
kam ledamöter i Utskottet, var det just denna fråga som åstadkom rumpler mellan
Ordf. å ena sidan och Afzelius samt Palmstjerna å den andra = I Utskottet stod för den
I Kam. utom Billing, Wachtmeister – jag och ? Palmstjerna mot den 2 Kam. utom
Hjärne, Lindblad o Pettersson i Påboda. Otaliga försök att formulera ihop utskottet
gjordes af Billing, allt förgäfves.

Redan 6 Juli hade Blomberg o Afzelius framställdt yrkande att Riksdagen förklarar sig
villig för sin del bifalla unionens upplösning, om Norges önskan rörande unionsupplös-
ningen blir bekräftad genom beslut fattadt af nyvaldt storting. Till sist enades man om
att för Kammaren framlägga ett kompromissförslag för att derom utröna riksdagsmän-
nens mening. Under diskussionen har Karl Swartz bifogat följande anteckningar1:

Som resultat af den väldiga ansvarspräglade diskussion[en] framgick
att i 1 kammaren en ej obetydlig majoritet slöt sig till [det] s.k. minoritetsförslaget.
att i 2 Kam. visserl[igen] Zetterstrands förslag vann några rösters majoritet och att för

ett bestämdare uttalande härför halfva kammaren var böjd.

Nu gällde det att fatta definitiva beslut: 1 Kammarens i Utskottet mening hade vunnit i
kraft och rätt heta debatter föllo då privat, om alla skulle följa parollen (jag förbehöll
mig handlingsfrihet) – Nu visade sig i Utskottet att begge sidorna om bordet voro håll-
fasta i sina ställningar, men till 1 kam sidan slöt sig bestämt Lindblad, den oberäknelige
Hjärne och Pettersson i Påboda; så att 1 Kammarens beslut hade majoritet: Dels lever ?
i kammaren, dels varm önskan att komma till enighet verkade på de afvoga i 2 Kamma-
ren och det gjordes flera försök – I 2 kammarens utskottshalfva har striden warit rent af
våldsam och allt såg söndrigt ut der, då i sista stund ett förslag der framställdes att ena på
den grund, att 2 kam. skulle acceptera 1 Kam. vilkor, om 1 kam ? ? enl. 2 kambeslutet
under Riksdagen ej K. Maj.t, detta förslag framburet af P. Pehrson under försäkran, att
detta 2 Kam.s erbjudande vore definitivt, om ej det antogs, finge hvarje grupp gå sin
egen väg.

Ordf. begärde då uppskof: 1 kam ledamöter samlades: jag talade för antagande af
anbudet: ty ? vore af mindre betydelse mot ett enigt beslut och jag visste att 2 Kam.

1Manus är här xxx en rad uppehåll (handskriven text i kanten).
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anbud vore den sista möjligheten till enighet. – Billing vågade ej afslå – Palmstjerna ej
heller. Afzelius ? ? Wachtmeister nej. ? ? lutade åt nej. – hvarför ?????? ånyo kl. 10 f.m.

Bakom detta vilkor synes alla varit eniga, att ej makt skulle sättas, ty man kunde icke
tvinga folk att rösta, för min del såg jag svagheten i vilkor just här, enär Sverige, mot ett
Norskt nej, endast hade att då efter afslag, tillgripa makt ??: Det hela hvilade på ant. att
Norge ville se ? af sitt 7 Juni beslut, el. att de utländska makterna skulle vägra erkänna
Norge, hvilket vore högst osäkert – Afzelius ville derför att utländska makterna skulle
först rådfrågas – men ingen ?

Kl. 10 höll Ordf. ett utmärkt grundligt, varmt anförande, der han slutade med att anta-
ga 2 Kam. anbud för egen del, hvarefter de andra följde: F.E. Pettersson med hast.

Jag har flera gånger gjort anmärkningar mot ordförande[n] och kan ej undanhålla en
episod. 

I Andra Kam. utskottshalfva meddelades, att något statsråd för en ledamot klagat
öfver att Utskottet ej haft mera personlig beröring med regeringen, en fråga som några
gånger framkastats i Utskottet från 2 kam. sida. H. Andersson tog då upp saken
s[å]s[om] önskvärd i Utskottet, men Ordförande blef häftig, förklarande, att han ej ville
lyssna till meddelanden gjorda till ensk[ilda] ledamöter: ordf[öranden] vore rätt man
mottaga Regeringsframställningar till Utskottet och upplöste sammanträdet – I andra
Kam. påstods att Exc. Ramstedt framställt dylik begäran till Ordf[öranden], som väg-
rats.

Dessa småsaker hafva väckt misstro mot Ordf:s opartiskhet och gjordt honom skada:
för öfrigt har han skött sig med verklig reda, kraft och duglighet samt har stor del i det
resultat som vunnits.

Bland kamraterna har Billing varit oförtruten att söka jemka ihop; Åkerhjelm
utmärkt med sin fria framställning och klarhet samt önskan att få besluten så gott som
görligt, hvarigenom han tillvann sig allas aktning; Afzelius gjorde väl hufvudarbetet vid
sjelfva utskottsbetänkandet, som af Clason var mycket tendentiöst skrifvet och som slut-
resultat kan ock nämnas, att en ovanlig behaglig sinnesstämning rådde mellan samtliga,
som ökade aktningen och välviljan mot olika tänkande – Med min ståndpunkt var min
uppgift egentl[igen] att söka lugna hetsigheten för kraftåtgärder och kraftord i 1 Kam.
och har således personl. föga heder ? af betänkandet, hvilken, när den vägen bestämdes
nog var det bästa, som kunde åstadkommas.

Måtte jag ej blifva sannspådd, att månget bekymmer för Sverige vexer upp ur detta och
måtte Gud hålla sin hand öfver vårt land och folk.
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Reflexioner öfver ställningar och strömningar inom Serskilda Utskottet d. 13/7 05.

Förvaras i Hugo Tamms samling, 521 H:2, UUB.

 

Det hela hotar att råka i en ren försumpning – det nationella samlingsprogrammet öf-
vergår allt mer till ett valprogram för hösten och en maktstrid om partimakt inom re-
gering och Riksdag. De konservativa drifva hårdt på en ”kraftig” regering som är
synonym med en regering à la Lundeberg: och detta har väckt oro i 2. kam:s utskotts-
halfva, som, ledd skickligt af Staaf[f], söker utså misstroende mot Ordförande[n]s opar-
tiska framställningar / t.ex. undanhållande af mobiliseringskostnader, utländska
ministrars rapporter etc.: – det fruktas nog äfven att makten skall på det partiet öfvergå
för inre frågor.

Högern, som vanligt, visar sig icke hafva känsla för ens verkliga inre bondeuppfatt-
ningar ännu mindre för samlingspartiets – söker derför med hög hand drifva sina åsigter
och ståtar med sina argumentationer än den ena än den andra. –

Staaf[f] har aldeles motsatt method: plockar bit för bit sönder; förtunnar vilkor och
yrkanden och drifver så som synes faktiskt på Kungl. förslaget och dermed vill han
hafva bort F.K. – yrkandet med afslag å K. Maj:ts förslag – I botten är här en strid om
hvem skall b[ild]a regering – Staaf[f] har bedt mig derom, men jag sade: omöjligt. –

Den andra stora striden gäller: uppskof eller icke uppskof: detta klädes i många ord
men i sjelfva verket är här frågan – på ett uppskof anser sig höger och bönderna vinna –
radikalerna förlora – och är väl detta grundorsaken till förkastande af mitt förslag, som
man ej ens vill diskutera. Och Staaf[f] vågar eller vill icke heller upptaga det – skyllande
på försvarslånet – men det beror nog på att han ej kan drifva det i sitt parti – der upp-
häfvandet förefaller som kapitulation och punkt 2 som en ”spark” mot Norge – hvilken
han nog ej vill gifva eller försvara. Bönderna stå ovissa – som vanligt på uppskof dels
derför att man så kommer undan dels för walens skuld.

Norska frågan har så blifvit satt ur egentliga räkning; den vill man komma undan för
billigt köp, men kapitulation i kejsarens nya kläder –

Högerns ståndpunkt i sak förefaller nog wara = högerministèr med konservativ 2
Kammare. –

Böndernas vill slippa undan högerministere à la yttersta högern, men få en 2. kam.
som stärker deras grupp mot samlingspartiet och socialisterna.

Venstern söker försigtigt i den motvind, som blåser, manövrera, så deras båt ej stjel-
per, synas vara nationella, men ej cedera partiet.
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Stackars Sverige! Jag förmodar, att vi snart få höra, att utländska makter erkänna
Norge! och tröttna vårt smågräl och [vår] tidsutdrägt –

Under tiden diskuteras om former och uttryck: och realfrågan förglömmes –

Spridda anteckningar i bläck och blyerts

Spridda anteckningar i bläck och blyerts, skrivna på ordinärt linjerat brevpapper.
Denna promemoria förvaras bland Hugo Tamms papper, 521 H:2, UUB.

 

[Med bläck]
1/ Afveckling af diplomatiska õ konsulära förhållanden
2/ Skiljedom
3/ Grisbådarne
4/ Flyttlappar
5/ Samtrafik õ transito
6/ Sjöfartsförhållanden
7/ Konventioner õ traktater
8/ Neutral zon.

[Med blyerts]
att Riksdagen – som förutsätter att det norska folket genom nya val eller folkomröst-
ning till frågan om unionell upplösning, samt att, derest man å norsk sida skulle vid-
blifva den önskan i ‘berörda syfte, hvilken fått sitt uttryck i stortingsbeslutet af d 7
nästlidne Juni, Kungl Maj:t å Sveriges vägnar har att från vederbörande i Norge vänta
framställning i ämnet åtföljd af sådana förslag, som kunna vara egnade att i den mon det
kan finnas möjligt bereda ersättning för den trygghet ur försvarssynpunkt, unionen för
båda rikena medför[.]

[Med bläck]
Sverige kunde ej lita på Norge sista decennierna

Norge har samma intresse af Sveriges förveckling[.] Dess ställning blir som Holland õ
Belgiens d.v.s. beroende på stormakternas intresse att bevara status quo.

Mot talar: Fästningarna äro defensiva... 
om de ej funnits nu, hade Sverige ryckt in – sål[edes] ej onödiga –
I st.f. rasering får motfästning mot Kongsvinger kanske uppkastas.
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Förslag –
1/ Norge skall begära upplösning af unionen medgifves då
under vilkor med vapenmakt bakom: Hvem(+) underhandla[?]
2/ Fordra nytt stortingsbeslut: beror på begäran hos stormakterna: huru länge? Norge
säger nej hvad då
3/ K.Maj:t: medgifvande för K.Maj:t att ingå i förhandling derefter pröfvar Riksdagen
– Sedan upptages till afgörande upplösning.
4/ De Geers: medgifva upplösning sedan underhandla
5/ Mitt upphäfva Riksakten ej erkänna förrän konstitutionellt ordnad styrelse i Norge.

Fredrik Wachtmeisters anteckningar från särskilda utskottet 
sommaren 1905

Originalet till Fredrik Wachtmeisters anteckningar från särskilda utskottet sommaren 1905 finns
i Wachtmeister-von Steyernska samlingen, Riksarkivet, Stockholm.

Arne Wåhlstrand lät en gång förfärdiga en maskinskriven utskrift som förvaras i Wåhlstrands
samling, NC 891:64–65, Uppsala universitetsbibliotek.

 

Fredrik Wachtmeister var en av företrädarna för första kammarens
majoritetsparti i urtima riksdagens särskilda utskott. Han utnämndes
den 2 augusti 1905 till utrikesminister i Christian Lundebergs koali-
tionsregering. Wachtmeister blev en av Sveriges fyra delegater vid
unionsförhandlingarna i Karlstad i september 1905. (Riksdagens ar-
kiv).
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[1 juli 1905]

P a l m s t i e r n a – Unionen har varit af värde – men bör ej återställas. Wi kunna eröf-
ra Norge, men ej behålla eröfringen[.] 9de punkten att Norge skall begära en upplös-
ning – Ultimatum – svar inom 8 à 14 dagar – krig – 3 klasser värnpliktige inkallas juli i
st. f. September –

[Här har vi lagt in Wachtmeisters anteckningar från kabinettssekreterare Eric Trolles fö-
redragning av telegram från svensk-norska beskickningar utomlands. Enligt Clasons ste-
nografiska anteckningar ägde denna föredragning rum den 1 juli omedelbart efter
Hjalmar Palmstiernas inlägg].

Danmark Ingen dansk prins tillåtes blifva konung utan Svenska Konungens begäran –
Danmark önskar en Bernadotte i Norge.
England – Kung Edv. vill gerna detsamma. Osjelfvisk ridderlighet – Europas sympa-
thier bero på att vi genast

Utr. Ministern – Kon. motsatt sig – broder krig –

Frankrike samma ståndpunkt som England.

Förenta staterna Erkännande vägras enl. statssekr.

Ryssland 18 Maj. 15 juni Erkännande omöjligt. Utr. Min. Lansdorff – vår svaga sida att
vi ej vilja använda maktmedel – huru vilja vi då undvika att Norges nuv. reg. erkänner

Tyskland Bäst att en svensk prins – 16 Jun. Förtrolig. Bismark protesterar ej, såvida ej
bajonetter voro bakom.

[Här slutar Wachtmeisters anteckningar från kabinettssekreterare Trolles föredragning].

B i l l i n g  Fördel för den inre politiken att unionen upplöses. Intet krig. Upprättelse
möjlig – Förhandling såvida Norge derom gör framställning – Så bör propositionen enl.
honom fattas – Intet vilkor skörda vi ej ära beslutna att genomdrifva dem. De 7 första
reg. punkterna äro ej lämpliga som vilkor – den 8de enda som har politisk betydelse,
men jag tror ej på några papper med Norge –

B l o m b e r g  man måste mera fästa sig vid det rättsliga och fordra att framställning bör
göras från Norge. Afslag på propositionen, och att svenska Riksdagen afvaktar framställ-
ning fr. Norge – Novembertraktaten bör beaktas – Lapparnas ställning – ovillkorlig
pligt att fordra traktatsbestämmelserna fortfarande giltiga –
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B o n d e . Unionen vilar på en osanning, men har varit af nytta dock omöjlig att upp-
rätthålla.

Farligt tala om Sveriges ära, ty genom sådant tal alstras nationalhat. Talet stammar
från tyska kaserner. Mera ära af försonlighet. Hvad då göra? Ej underhandla med uppro-
riska storting? prov. reg –, utan endast förklara att Riksakten är bruten. Det enda poli-
tiska vilkoret är den neutrala zonen. 

P a l m s t i e r n a . Omöjligt tänka sig nyttan med en svensk prins.

B o n d e  replik

K r u s e n s t j e r n a – vill upphäfva Riksakten, men då Norge blir en främmande
makt, bör man ställa upp vilkor, som äro nödvändiga för vår säkerhet. Sådana vilkor:
neutral zon – i hvilket vilkor ligger en upprättelse för Sveriges ära; bakom detta vilkor
bör också ställas makt. 

L i n d m a n  Är unionen värd att försvara? Sverige har en inteckning i Norge genom
Riksakten och Norska Grundlagen. Helst försvara unionen, men vilja vi ej försvara
den, så böra vi begära reparation –

S ä v e  vi äro efterblifna i det afseendet att vi ej taga vara på våra nationella intressen.
Lincoln en stor man

H .  A n d e r s s o n  – Märkvärdigt att man håller så litet på unionen – Ej så säkert att
vi segra i ett anfallskrig – bättre gifva Reg. i uppdrag att afveckla unionen –

[3 juli]

P e t t e r s s o n  F. E. Unionen bör bevaras in i det sista. Försvaret blir för dyrt. Upp-
skof till nya val i år? Praktiskt

C a v a l l i  – vill veta Regeringens svar, om Stockholmsbladets uppgift om de Michel-
senska vilkoren äro samma Tamm och Staaff opponerade sig.

Z e t t e r s t r a n d  – har alltid varit skandinav. Absolut mot allt våld.[.] Ant. De Geers.
Regeringens hvilket sista är något försiktigare

Å k e r h i e l m  Förstår väl unionsledan – Ställningen, det yttre blir allt. Farlig fråga om
allt bör göras för att upprätthålla unionen. Wieselgrenska motionen beaktansvärd[.]
Försvara unionen är ej ett anfallskrig utan ett försvarskrig. Blir Norge sjelfständigt, så
hafva vi att vänta en fiende[.] Wi måste göra klart för Norge att vi hafva någon vilja och
att vi hafva någon makt att göra denna vilja gällande
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A f z e l i u s  – Unionen omöjlig upprätthålla En jemnställd union ej af fördel för
Sverige. Amalgamering det enda att tänka på, men ej realisabel. Stormakterna Wiesel-
grenska motionen, men i st. f. folkomröstning, ett nytt storting, men det bör ej fram-
tvingas med vapenmakt – Endast passivitet lämplig såsom vapen – Det andra sättet att
vilkoren sättas, men reella och sådana som de kunna af Norge beviljas[.] Skiljedom ing-
en betydelse –

T a m m . H u g o . Den som ställer sig på status quo, den går under – Jag hoppas att vi
skola framdeles gå ihop – Endast två vägar – vilkor, men då makt bakom detta Andra
vägen – Riksakten må upphäfvas, men vi göra ej någon underhandling med någon
grundlagsbrytare –

L u n d e b e r g  Herrarne utgå från att unionens upplösning är ett fullbordat faktum,
detta är oriktigt. Trolösheten = brytandet ger oss ett farligt framtidsperspektiv, om
Norge blef sjelfständligt. Wi skola vara högsinnade mot våra fäders minnen och mot
våra barn, ej mot våra fiender, ty såsom sådana måste vi betrakta Norrmännen – Äro vi
beredda till alla de militära utgifter, som måste resultera af en unionsupplösning –
Gränsfästningar, befästadt Göteborg m.m. Skall unionen upplösas måste vi hafva ersätt-
ning – Norge måste lösa sig till – Norge får ej till annat land utan vårt tillstånd afstå nå-
got land – Utskottet bör af Regeringen fordra uppgift om hvad som fordras för
värnande om den västra gränsen.

F. W a c h t m e i s t e r  [Här står ingenting mer. Men det finns ett koncept till talet i
form av en separat notat. Under rubriken ”Mitt första uttalande i principdebatten i sär-
skilda Utskottet 1905 1sta urtiman” har Wachtmeister själv skrivit konceptet med bly-
erts på vanligt brevpapper. Detta framgår av en notat av Arne Wåhlstrand i dennes
maskinskrivna version. Konceptet är odaterat. Men genom att jämföra med Clasons an-
teckningar har vi kunnat konstatera att anförandet hölls den 3 juli 1905. I Wachtmeis-
ters egna anteckningar finns också en talare F. Wachtmeister angiven för den 3 juli. Vi
har placerat in konceptet just på denna plats i Wachtmeisters referat från överläggning-
arna i särskilda utskottet]. 

Unionens nytta?
[Ovanstående rubrik är senare tillskriven med bläck]. 

Svenska historieskrifvare öfverdrifvit[.] Senare tider – källa till svaghet. Hade vi råkat i
politiska svårigheter under de sista åren, hade hjelpen blifvit ringa från ett brödrafolk,
som visat sina känslor mot oss genom att väpna sig mot oss och i utlandet söka nedsätta
vårt anseende – Tvärtom hade nog vår försvarsställning blifvit falsk genom att vi gjort
oss räkning på en hjelp, som ej kom – Då nu norrmännen öppet brutit med oss vill jag
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ej vara med om att återställa den union som förenat oss med dem. Ej heller vill jag vara
med om union för att göra om unionen på för Sverige förmånligare vilkor –

Deremot att jag således vill att vi Jag kommer nu till frågan. Bör man erkänna Norge
genast som en oberoende stat eller bör man uppställa några vilkor för ett sådant erkän-
nande[?] – Den svåra kränkning, som Norge tillfogat oss genom sin revolution, gör att
jag ej gerna vill vara med om ett erkännande utan alla vilkor – 

Wid eftertänkande af hvilka vilkor man borde fordra, har jag ansett att man endast
skulle uppställa sådana af fullt reell innebörd och jag har då endast stannat vid tvänne:

Det ena är slopandet af gränsfästningarna, som utgöra ett direkt hot mot oss – Det
faller af sig sjelf att jag afser de fästningar som afse Kristianias försvar och jag skall gerna
vara med om att kalla detta villkor för en neutral zon, hvarigenom det borde vara lätt
för Norge att acceptera detta villkor. Det andra är åvägabringande af en öfverenskom-
melse om flyttlapparnas rätt till renbete i Norge – Norge har endast medgifvit denna
rätt t.o.m. 1907 och då man vet att dessa lappars existens är helt och hållet beroende på
att de få begagna sig af dessa sommarbeten, anser jag att man i Sverige har en skyldighet
att nu fordra att lapparne ej förvägras denna förmon, såvida ej båda länderna genom
samstämmande beslut annorlunda öfverenskommit.

Dessa båda vilkor bör ju ej vara alltför påkostande för Norge att gå in på, men om
svenska statsmakterna hafva uppställt vilkor för sitt erkännande af revolutionen, måste
de också fordra, att Norrmännen gå in på dem – Dels för att visa att man menar allvar,
dels emedan jag finner det oförsvarligt att lemna landet försvarslöst då en fiendtligt sin-
nad makt rustar invid landets gräns, skulle jag önska, att svenska armén helt eller delvis
mobiliserades – En sådan mobilisering skulle nog vara ytterst nyttig i militärt hänseende
för att visa oss de brister som förefinnas i vårt försvarsväsende, men den skulle nog också
verka uppryckande och väckande på hela folket.

Kostnaden
[Här slutar Wachtmeisters koncept till tal]

[På baksidan av ett tidigare blad har Wachtmeister gjort en kort anteckning som vi ock-
så sätter in här. Den lyder:]
Unionen en källa till svaghet senare tiders derför ingen. Bör Norge genast erkännas[.]
Svår kränkning neutral zon – flyttlapparnes rätt – om vilkor – mobilisering allvar – och
landet försvarslöst nyttig i militärt häns. väckande [I kanten har W skrivit ”mitt ytt-
rande” med bläck]

[Här fortsätter FW:s anteckningar från överläggningarna:]

C a v a l l i  – Antingen krig eller eftergift
Intet anfallskrig – – – 
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Vi godkänna ej löftesbrottet
Vi göra ej något –

B i l l i n g  Wieselgrenska förslaget är det mest inacceptabla af alla. Stortinget är Norges
representant.

Ö s t b e r g  Nuv. stortinget är revolutionärt. Derföre ingen förhandling – Fog för
Wieselgrens förslag – Initiativ bör tagas från Norge – vi böra ej bedja att få förhandla –
Wilkor

1/ Nytt stortings uttalande 
2/ Norska stortinget bör begära afveckling
3/ Handels och sjöfartsförh. Mest gynnade nation
4/ Grisbådarne
5/ neutral zon

K l i n g s p o r . Brist på statsmän

B o n d e  – Inst. med Billing ang. Wieselgren Den största olyckan vore en mobilise-
ring, ty sätter man luntan till krutdurken springer den lätt i luften. Den som kämpar för
äran är underlägsen den som kämpar för sitt lands oberoende. Inga vilkor, ty krig kan
möjligen deraf komma –

B l o m b e r g  – replikerar

4 juli 

W a l l d é n  En kränkning har tillfogats svenska folket. Någon upprättelse är nödig –
Således vilkor nödiga för godkännande. Wieselgrenska motionen – såsom Afzelius fattat
den – således nytt storting valdt på program af upplösning – Äfven Novembertraktaten
klarerad. Neutral zon, om utredningen visar nyttan. Lappfrågan – Jernvägen.

S ä v e  ang. Novembertraktaten – tror ej på nyttan af neutrala zonen. [R]evolterad af
tanken på skiljedom. Wieselgrenska förslaget dock en reparation – Europeiska länderna
förstå tanken på plebiscit[.] Då man ej vill krig, är bäst fordra ant. plebiscit l. nytt stor-
ting

H j ä r n e  känner djupt den skymf som tillfogats, men hvad kan och bör göras –
Mycket tilltalar mig i Ordf. och Åkerhielms anförande. Wi har rätt att kriga och det är
ett försvarskrig. Lyckligt för båda länderna om en tvångsunion infördes, men den är ej
nu genomförbar – Wi skulle möjligen nu besegra Norge, men svårt beherrska det, der-
före böra vi ej tänka derpå utan tänka på ett mindre mål helst söka nå ett mindre mål –
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Hade vi en fast och målmedveten regering, så – men då nu ej så är få vi fundera[.] Det
toge sig nog elegant ut, att sjelfva göra som Frih. Bonde föreslår, men skulle blott tolkas
som svaghet. 

Farligt om de utl. makterna finge den uppfattningen att det kunde göra med oss
hvad de vilja. De ridderliga Friherrarne, Frih. Bonde Frih. Bildt och Frih. De Geer[.]
Reg. har opåkalladt talat om aldrig krig vore möjlig 

Då Reg. protesterade, skulle den genast mobiliserat både här och flotta – En defensiv
åtgärd. Wi måste öfvergifva passiviteten. En blott formell upprättelse i Wieselgrenska
genren är för mig alldeles otillfredsställande. Ej värdt sätta in någon särdeles kraft derpå.

Hvad göra – först mobilisera tillräckligt skäl af de norska rustningarna – Af alla möj-
liga skäl nyttigt mobilisera – därigenom undvikes krig och vår försvarskraft stärkes –
dyrt, men väl använda pengar. Man bör ej genast fixera de vilkor och ej uppsätta ett
ultimatum. 

Reg. vill dets. som Stortinget att Sverige ska börja sina 
Regeringen utser delegerade deraf helst ett par från utskottet att mottaga de förslag

som från Norge kunna framställas för bevarande af Rikenas integritet – Om Norge ej
skulle göra något få vi se till hvad senare bör göras. Skarp motivering med omnäm-
nande af de vilkor, som voro önskliga från vår sida – 

Wilkoren – åtskilliga af regeringens äro mest af intresse för Norge – kanske skönjas in-
flytande
Gränsfästningarnes slopande, äfven Kongsvinger och Fredrikssten. För att göra det lätt-
tare för Norge är skäl att göra det ömsesidigt. Från Sverige bör man uppmana Norge.
Gränsfästningarne böra vara slopade, innan vårt godkännande gifves (Generalstabens
kontroll)
Naturligen bör något fordras om Novembertraktaten, men ej som Blomberg.
Skiljedomstraktat har jag intet emot.

D a n i e l  P e r s s o n . Skall man tänka på historien – då krig – Referendum – detta
dock ännu en rättighets- och lagkränkning. Och om Norge ej vill, skall då krig tilläm-
pas? Nytt Storting? äfven det opraktiskt. Blombergs rättsliga tillvägagående kan han ej
heller vara med att gilla –

Gränsfästningarne raseras? Så fredsvän jag är, är jag dock försvarsvän. Är det klokt fordra
rasering. Kungl. Propositionen dock den bästa lösningen – Mera mod i afhållsamhet
och Sverige skulle stå i ovansklig ära om gjorde upp sakerna utan vapenkraft

P e r  P e r s s o n  Ej skäl klaga. Bestämt mycket fel äfven på vår sida – Fröet till kata-
strofen 1814, då föreningen var dålig och jag aldrig har förstått den politik som då ledde
våra öden. De förslag, som jag ej anser realisabla vill jag ej tala om t. ex. återställande af
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unionen med maktmedel. Ej något att vinna genom referendum? nytt storting – Ej hel-
ler ren passivitet – Frih. Bondes förslag – karlavulet förslag – tilltalar mig – men då mås-
te hel mobilisering vara färdig då underhandling göres – Det andra förslaget är
underhandling med Norge och att säga vilkoren – då ej nödvändigt mobilisera genast,
om ej förhandlingarne visa nödvändigheten deraf.

Äfven små folk djupt förargade. Inga orimliga vilkor böra uppställas

De vilkor jag vill uppställa äro
1/ ordade riksgränsförhållandena. Neutral zon – taga bort gränsfästningarne
2/ Norge bör ej ega rätt afstå land till någon annan makt
3/ Lappfrågan
4/ Ordnandet af trafiken på Ofotenbanan, hvilket är lättare göra nu än framdeles.
5/ Infriandet af löftet om Bohus läns banans fullbordande. Andra äro mindre vigtiga.

I throntalet har kungen afsagt sig Norska kronan.

L i n d b l a d  – upplösningen en fait accompli. Inst. med P. Persson i beklagande att så
mycket redan är gifvet på hand. P. Perssons vilkor alltför bleka. Jag är vän af fred, men
något måste göras – Vi måste ställa oss på rättslig ståndpunkt.

Ant. referendum l. nytt storting derigenom moralisk upprättelse. Wi måste verksamt
protestera, ty annars tror Norge för framtiden att vi aldrig skola göra något. Krigisk
möjlighet föreligger således men otroligt. Tidsutdrägt nyttig.

H e n r i k s s o n  I ett anfallskrig är enthusiasmen mindre och derföre svårt besegra
Norrmännen. Det olyckligaste att utgjuta blod. Inst. med Friherre Bonde, men ej med
den mening som v. Ordf. deri inlagt.

C a r l  P e r s s o n . Aldrig så svårt begära ordet. En sådan förvirring i åsigter måste
göra en förvirrad – Jag vill ej mobilisera för småsaker, då man ej vill göra det för det sto-
ra. Småfolket i Vestergöthland ville gerna klå norrmännen men då man får höra hvad
en mobilisering med dess reqvisitionslagar vill säga, då tystnar krigshotet. De Geers mo-
tion synes bäst – Ang. svensk Prins synes det honom vara fördelaktigt

P e t t e r s s o n ,  A l f r e d  – Har aldrig kunnat vara med om talet, att det vore bäst
vara med af unionen – Jag kan ej se bort från den ståndpunkten att Svenska folket kän-
ner sig kränkt – 

Ena vägen är sjelfuppgifvelsens politik såsom i De Geers och Lindhagens motioner
och äfven i Regeringens –

Andra vägen vore att från svenskt håll uppställa vissa vilkor för erkännande Dessa vil-
kor af verklig politisk natur men man bör ej ställa dem för högt men inga ekonomiska
småsaker. Man måste vara beredd att hålla på dessa vilkor 
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S t a a f f  Den hufvudsakligaste indignationen riktar sig mot sättet hvarpå revolutionen
gjorts. Om Stortinget vändt sig höfligt till de svenska statsmakterna hade situationen va-
rit annorlunda – Derföre är det något viktigt, att upprättelse lemnas. 

Dock krig oriktigt, äfven om ej vilkor godkännas – Stamfrändskapen gör särskildt ett
krig med Norge svårt – Tror ej att vi kunna eröfra Norge[.] Åberopar Rappe –

Situationen bör ej utdragas på längden[.] Somliga vilkor böra gerna uppställas för
godkännandet af ex. Lappfrågan, Narvik

De Geers motion nästan bättre än regeringens – Men då ingen upprättelse. Man
skulle anhålla, att de ville låta en nämd af 5 de yppersta män uttala sig om Stortingsbe-
slutet af 7 juni varit korrekt[.] Om Norge afslår, då upprättelse genom detta erkännande

v. K r u s e n s t j e r n a  Ingen upprättelse i det Wieselgrenska förslaget. Ingen heller i
Bondeska förslaget. Man kan ej gerna tvinga N[.] Som vilkor böra uppställas

1/ Gränsfästningarne
2/ Lappfrågan
3/ Möjligen Bohusläns banan? 

5 juli 1905.

B e r g e n d a l . Inst. med P. Persson – Intet krig. Konungen har ju afsagt sig kronan –
Wapenmakt skulle behöfvas för att återföra Norge på rättens väg – Riksdagen bör afgif-
va en ljungande protest som kan höras från Skagerack till Lyngenfjord – Medgifva att
underhandlingar föras, sedan Storting derom anhållit. Wanliga vilkor, men ingen skilje-
domstraktat. Komma ej kommissarierna öfverens, bör Riksdagen begagna sina Sveriges
maktmedel.

B i e s e r t  Klokast följa regeringens förslag. C. Persson uttalat den riktiga folkstäm-
ningen – För dyrt att slå till. Skiljedomstraktat för alla tvister, absolut alla – Neutral zon
önskas af hela gränsbefolkningen, som varit störd af det riksspektakel som de åskådat de
sista åren – Transitotrafiken bör säkerställas – cellulosa

H e d l u n d . Hvarför har ej Generalstaben och Flottstaben sagt förut, hvilken föränd-
rad ställning vi få genom unionsupplösning. Hade så skett, hade vi ej stått der vi stå nu.
Möjligt att en neutral zon ej skulle vara så bra för oss. Trondhjem och Narvik inmarsch
möjligt.

Generalstaben tycktes mera än något annat hålla på en fästning vid Narvik – Sannt
att svår kränkning egt rum[.] Norrmännen ha varskott oss och ha sökt vinna sitt mål på
det för oss minst sårande sätt
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L i n d m a n  – Repliker mot Hedlund och Staaff i militärt hänseende. Wi kunna
blockera Christiania bugten, Trondhjem och möjligen Bergen – Wi skola ej ordna sjö-
fartsförhållandena ss. vilkor, ty der har Sverige trumfen på hand.

Ö d m a n . Wi skola upprätthålla unionen. Släppa vi unionen skola vi ej tala om vilkor.
Unionen kan ej upprätthållas utan vapenmakt. Regeringen är den nu m. illa ställd.
Norge är som en förbrytare som begått ett brott

De utl. makterna vänta att vi skola häfda vår rätt. En sådan ekonomisk kris rasar i Norge
att de äro svaga. Tvångsunioner ofta bra – England och Skottland. Sverige och Norge
likna ett skepp fast kölen ligger i vädret, hvilket tyder på hafveri – En kapten är nöd-
vändig på alla skepp.
1 akten Erbjuda Norge att upprätthålla unionen på full likställighet
2 akten – Om de säga nej får man tala om hvad som skall sägas

R e t t i g  – Laisser-aller systemet regerar i vårt land – Då Norge lånade i vintras, borde
vi tagit motsv. mått och st[.] Brodinska motionen bäst. Den som vinner tid, vinner allt.
Ej farligt med att de utländska makterna skola erkänna Norge 

3 vilkor –
1/ Gränsfästningarnas slopande
2/ Lappfrågorna
3/ Nov. traktaten –
Makt bakom – ty vi måste sätta oss i respekt –

6 juli

Ang. unionens bibehållande med vapenmakt.

Z e t t e r s t r a n d  Unionsvän, men omöjligt

P . P e r s s o n  Instämmer, då det enda möjliga lätt vore maktmedel.

Å k e r h i e l m  Unionen är väl värd att upprätthållas med maktmedel – Tar man saken
fr. ekonom sida. vore det fördelaktigare med krig betvinga Norrmännen – Vackert an-
förande

S ä v e  – vilkor ej tillräckliga för att gifva oss satisfaktion – Därföre bäst upprätthålla
unionen. Inst. m. Åkerhielm.

B o n d e  Känslolöshet att vilja framkalla krig. Alltid ovän till krig.
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B l o m b e r g . Will ej upprätthålla unionen. Men af många och helt andra skäl än Ba-
ron Bonde

H j ä r n e . En helt annan anda inom Svenska folket nödvändig om man skulle tänka
på maktmedel
Norge bör behandlas med kraft och klokt. Delar ej Bondes optimism. Nu vore det
jemf. lönlöst upprätthålla unionen.

P a l m s t i e r n a . Wi skulle segra, men vi kunde ej krossa dem tillräckligt

v. K r u s e n s t j e r n a . Unionen bör ej med makt upprätthållas

Å k e r h i e l m . Frih. Bonde är känd såsom de starka ordenas man då han får rikta dem
mot andra.

P. P e r s s o n . Hoppas, att vårt beslut måtte något komma att aftvå den skymf vi lidit.

S t a a f f  absolut på fredens ståndpunkt

Wieselgrens motion, Brodin, Trana

B i l l i n g  – De stora unionsvännerna kunna ju hoppas på en reaktion i Norge och
derföre tycka om Wieselgrenska tänkesättet. För de andra skulle det kännas som en sa-
tisfaktion. Jag anser att deri kan ligga en sanning, men vill ej gerna gå längre än förklara
det önskvärdt

Skulle en verklig satisfaktion ernås borde samma Storting i någon mån ändra sitt
beslut.

Det tillkommer ej Sverige att visa Norge den väg, på hvilken Norge kan komma till-
baka till lagliga former.

A f z e l i u s . Vi vill vara af med unionen, men vi vill hafva säkerhet om Norges vilja.

L i n d b l a d : Uppskof till nästa riksdag förändring i Wieselgrenska motionen endast
första punkten – laglig regering eller nyvaldt storting – allmänna meningen får mogna –

T a m m  Man bör ej bygga för mycket på vår diplomatiska makt. Fara i dröjsmål, ty
annars erkännes Norge af de utl. makterna 

P a l m s t j e r n a

B o n d e

B l o m b e r g  Riksdagen beslutar att gifva sitt bifall till unionens upplösning, om Nor-
ge genom ett nyvaldt Storting uttalar sin önskan –
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P e t t e r s s o n , Fr., Em. Bättre en sådan hemställan, än vilkor som man ej kan enas
om.

H j ä r n e

B o n d e

H a n s  A n d e r s s o n  Skulle gärna vara med om ett uppskof, om det skulle kunna
leda till unionens bibehållande – Ett nytt storting skulle nog blott bekräfta och då vore
förödmjukelsen större. Wi skulle blott hjelpa Norrmännen

B i l l i n g  1/ ej uppskof för uppskofvets egen skuld
2/ Bäst ej uppskof – endast uppskof ett verkligt intresse 
3/ Om intresset motiverar uppskof, är ej farligt för de utländska makterna

Sättas vilkor upp, så kunna de ej ändras af nästa Riksdag. Bestämd skilnad mellan vilkor
och Önskemål. Är Blombergs förslag ett bestämdt vilkor eller ett Önskemål.

L i n d b l a d  mot Hans Andersson Folket här behöfver uppskof –

S t a a f f  Folkstämningen är så stark i Norge, att utgången är säker.

H j ä r n e  Uppskofvet lämpligt för Sveriges intressen. Ett rent formalistiskt vilkor
olämpligt.

P e t t e r s s o n ,  A l f r e d  –

Z e t t e r s t r a n d  Nya val skulle kitta ihop Norrmännen.

Å k e r h i e l m  En möjlighet förefinnes i att unionen kan upprätthållas gm

7 Juli.

B i l l i n g . Först tilltalade mig De Geers motion, men nu är jag afgjord motståndare
dertill. Fullst. eftergifvenhet mot Norge och det beröfvar Sverige kraft att genomdrifva
vilkor –
Mera gjordt, än Norge begärt

Ang. K. Propositionen och K.P.M.
3 grupper af vilkor
1/ hvad som bör uppställas som vilkor för vårt erkännande af revolutionen i Norge –
2/ förhandlingsämnen om hvilka utskottet bör i någon form tala.
3/ afvecklingsfrågor, hvilka äro bara lappri, som böra stoppas i sumpen.
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Till 1sta Gruppen höra sådant som afser, att för Sverige bereda någon ersättning för
hvad Sverige förlorat i politisk trygghet
1 Neutral zon
2 Novembertraktaten – dessutom Lappfrågan

2dra Gruppen som böra nämnas Transitofarten mellan Sverige och Norge

3dje gruppen Sjöfartsförhållanden, der Norge har den större fördelen –
En annan sak som bör talas om är skiljedomstraktaten, hvarom jag anser att man ej nu
bör förhandla –

B o n d e  Reg. har ej gifvit något ordentligt uttalande om den neutrala zonen, ty Ge-
neralstabens uttalande oklart. Denna fråga bör blifva fråga för underhandlingar
Men saken är för oklar – Alla vilkor äro lappri saker –
Lappfrågan kan man underhandla om och sjöfartsförhållandena kunna behandlas som
kompensation.

P a l m s t j e r n a  inst med Billing i hufvudsak. Ej klar på neutrala zonen men Svenska
folket vill hafva en känsla af upprättelse och skulle vilja nöja mig med det minsta möjli-
ga –

Lappfrågan nödvändig.
Ett vilkor till skulle han önska. Att i någon form få en begäran om Skiljsmessa.

A f z e l i u s  neutrala zonen är en rent militärteknisk fråga – Lappfrågan viktig

H j ä r n e  Riksdagen vill med anl. af K. Prop. anmoda Reg. att utnämna delegerade
för att mottaga de förslag som af norska delegerade kunna lemnas ang. rikenas integritet
och blifvande trygghet.

Wi böra akta oss för att så fixera vilkoren, att vi ej kunna något pruta.
Neutral zon onödig – de nya gränsfästningarne böra bort –
En bättre utredning i denna punkt.
En fästning vid Narvik vore nyttig.
Ang. Nov. traktaten böra båda rikena förbinda sig att ej afstå land. Men ingen förplig-
telse till försvar –

P. P e r s s o n  Ej för rent bifall till K. Mts förslag. Ej heller till Hr. Lindhagens motion
– Hvad Frih. De Geers angår, är det för fördelaktigt för Norge – Man måste taga han-
syn till sinnesstämningen i Norge. Afslag på alla motioner

B o n d e  Ang. föredragningssättet

Z e t t e r s t r a n d  på Billings skäl ej bifalla till De Geer. Hellre K.Mt.
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S t a a f f . Helst K.Mts förslag

B o n d e  – Skulle gerna vara med om Hjärnes förslag och tacksam mot Hjärne –

B l o m b e r g  Avslag å Lindhagens, De Geer’ och K.Mt äfven om mitt förslag af i går
ej skulle

C a r l  P e r s s o n  – I det stadium som frågan nu är, ansluter jag mig till K.Mt.

A f z e l i u s  – De Geers ställning hvarken klok eller manlig –

B i l l i n g  – Det ser i K. Prop. ut, som om Reg. skulle taga initiativet till en uppgörel-
se, som dock faktiskt blefve definitiv trots Riksdagens formella rätt att pröfva –

K r u s e n s t j e r n = Billing, om De Geer –
= P. Persson – K.Mt
Sverige är villigt underhandla

[Odaterat.]

P. P e r s s o n s  modifikationer.
1/ 50 millioner ½ som lån ½ som kreditiv
2/ ej fri dispositionsrätt åt Reg. utan samma bestämmelser som med St. Kred. – Dessa
dock ej tillräckliga, utan större säkerhet behöflig – helst uti riksdagsbeslut –

P a l m s t j e r n a  – bif. till motionerna – Nödvändigt med kraft bakom ordet, annars
gifva ej Norrmännen sig alls – Samma bestämmelser som för lilla kreditivet 

T a m m  – Ett nej kan förutsättas. Wi måste vara beredda att möta nya förolämpningar
Lånet bör upptagas såsom försvarslån – Detta som en varning mot Norge –

C a v a l l i  Riksgäldskontorets ställning m. god. 

H e n r i k s s o n  Jag kan ej förstå nödv. af krigslån, då man ej vill uppehålla unionen
med vapenmakt – Skulle möjligen vilja bevilja en kredit på 50 mill.

B l o m b e r g  Ej fråga om krigslån – förh. kräfva att gifva pengar till Reg. för rikets
försvar.

H j ä r n e  Besl. om de 100 mill. är det vigtigaste af alla – Det norska öfvermodet skulle
växa om ej någon makt finnes bakom ordet.

P. P e r s s o n

Å k e r h i e l m  –
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P a l m s t j e r n a  –

P. P e r s s o n  –

B o n d e

S t a a f f  ant. direkt till K.Mts disposition – bereda möjl. för Riksdagen att hålla medel
till K.Mts disposition. Högre belopp än kreditiven, men ställda till Reg-s disposition 50
mill. tillräckliga 

Tamm
1/ Wi för vår del upphäfva unionen
2/ Inga underhandlingar med Norge innan förhållandena der blifvit konstitutionellt
ordnade
3/ Riksdagen anmodar K.Mt att ink. med förslag med fullst. ordnande af vårt försvar
och i detta hänseende ställer den till K.Mts förf. 100 mill.

Medlens utgående beroende af Riksdagens beslut.
P. Persson, Palmstierna lilla kreditivet – afstår
Blomberg 50 mill. = lilla kreditivet
Blomberg 50 mill. = stora kreditivet
Zetterstrand – Riksgälds kontoret afstår
Staaff afstår
H. Tamm afstår

Rättslägen i 1 punkten 87 – 125 –

De Geer 78 – 132 Nej
Sjö – uppskof nytt storting, ny riksdag – 88 – 125 Nej

Zetterstrands förslag = K.Ms maskeradt – 110 ja – 101 nej

Trapp = minoritetsförslaget – 95 (98) – 119 nej
Utskottet 104 – 112

Björlins amendement: att kammrarnes ledamöter ville uttala sin tillslutning i hufvudsak
till minoritetens yrkande, dock så, alternativen storting efter nya val eller ock folkom-
röstning på ett eller annat sätt angifvas som vägrar för det säkrare uttryck för uppfatt-
ningen i Norge, som bör af Norge lämnas.

Omröstningar i II Kam. 19 Juli 1905
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Punkten 3.
Staaff förhandlingspunkt i st. f. vilkor
92 ja mot 119 utskottet

Hellman 1/gränserna orubbade 2/dipl. och kons. utgifter civillistan betalas till upplösn.
beslutits 
98 ja mot 102 nej

Punkt 8
Staaff afslag mot anslag till disp –
64 ja – 146

100 mill – mot 50
121 ja mot 83 nej ( 50 )

Zetterstrand Riksgälds kont. 50 mill att af Riksdagens
48 ja ( utskottet ) 158 nej.

21 Juli.

P. P e r s s o n  Hufvudvigten 8de punkten. 25 mill. Konungens förfogande, 75 till
Riksdagens. Tiden går och man väntar på Utskottets förslag – Sammanjemkningsförslag
med hänsyn äfven till minoriteterna inom Riksdagen.

Billings förslag i 2dra punkten och 2dra Kammarens förslag i 8de punkten.

P a l m s t j e r n a  – 100 mill. till Riksdagens förfogande – ett slag i luften.

L i n d b l a d  Bäst minoritetsförslaget fr. 1 Kammaren
2dra punkten och 8de punkten i 2 Kam.

P. P e r s s o n  Man kan ej vara belåten att i förväg lemna Regeringen dispositionsrätt
öfver alla dessa millioner. Man vet ej, hurudan Regeringen blir –

S t a a f f  Både betryck och förtryck har han känsla af, då han måste gå med på v. tal-
mannens förslag. Folkomröstning nödvändigt, men detta endast en förbättring i 1 Kams
förslag. 2 Kammaren skulle ödmjuka sig i denna punkt, ej då för mycket om 1 kam.
gåfve med sig i 8de punkten. Dock detta en stor sjelföfvervinnelse för 2 Kam.

D. P e r s s o n  Ren uppoffring fr. min sida, om jag skulle gå med om det Billingska
förslaget –

A l f r e d  P e t t e r s s o n  Krafvet att 1 Kam. går med på 2 Kammarens ståndpunkt i
8de punkten måste vidhållas
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v. K r u s e n s t j e r n a  Biträder v. Ordfs yrkande

D. P e r s s o n  Bifall till Hr Hjärnes förslag.

Lars Åkerhielms anteckningar från särskilda utskottet 
sommaren 1905

Lars Åkerhielm företrädde första kammarens majoritetsparti i sär-
skilda utskottet. Han yrkade på att unionen skulle återställas och re-
videras, om nödvändigt med vapenmakt. (Riksdagen arkiv).

Den här avskriften av Lars Åkerhielms anteckningar från särskilda utskottet vid första urtima
riksdagen 1905 har gjorts utifrån originalhandlingarna. Dessa är handskrivna med Åkerhielms
egen piktur. Den är svårläst. Bokstäverna är små och inte alldeles lätta att tyda. Han skriver ex-
empelvis l. dvs. ”eller” ungefär som ett frågetecken eller en tvåa. Förkortningar används i mängd,
t.ex. fklara = förklara, sdn = sådan, s.=sig eller sin, fslag=förslag, fanleda=föranleda, a.=att.
kma=komma, d. l. d.= det eller det. Övergång till ny dag eller eftermiddag samma dag markeras
aldrig. Dessutom är, någon enstaka gång, stenografiska tecken inskjutna. 

LÅ använder mycket ofta tankstreck (–) i stället för punkt (.) eller nytt stycke. Vi har i åtskil-
liga fall tagit bort tankstrecken och ersatt med punkt och i några fall nytt stycke.
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Originalanteckningarna (41 sidor) förvaras bland Lars Åkerhielms papper, volym 2:2, Riks-
arkivet, Stockholm i en mapp med titeln ”Presidenten Herr friherre Lars Åkerhielms hemliga
anteckningar från Särskilda utskottet vid 1905 års urtima riksdag ang. unionsupplösningen med
Norge.”

Lars Åkerhielm var ordinarie ledamot av särskilda utskottet där han representerade Majoritets-
partiet i första kammaren.

 

1/7 

P . a  behålla unionen (olika skäl sff. gör det omöjligt). Norges eröfring – efter fdragen
råda t. det, om d. vore möjligt.

[E]j rättsl. upplöst – faktiskt
[S]å fort som möjligt – främm. makter

[U]ppgöra endast hvad som är nödvändigt – små saker efteråt – knappast möjliga –
upprättelse. Ultimatum. Svar inom 8 dar eljest marschera.

4 p–5 p? Nov. trakt.

N. skall begära upplösn. af unionen. 
Fästningarne?

Folkomröstning nej Ingen Be på Norges Tron.

[Följande anteckning från kabinettssekreterare Eric B Trolles föredragning i särskilda
utskottet den 1 juli har Åkerhielm kastat ner på ett separat blad. Det har här infogats där
det kronologiskt hör hemma]. 

Bd ”osjelfvisk ridderlighet”

trygghet genom unionen
– utan vänskap

”inget dröjsmål”, ”inga villkor”

23/6. Kon o Reger. icke uppehålla unionen med maktmedel – om förslaget antages –
(”allié”)

Amerika erkänner ej = Sverige
Ryssland – ej = (bet. ej vapenm)
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15/6
Tyskland d:o
(när man i Sv. syntes afstå? fr. användande av maktmedel, kunde man ej dröja ad infini-
tum)
8/6.

hederligh. i alla traktaten försäkradt 16/6 att Sv. ej skulle använda maktmedel

[Österrike-Ungern] Falkenberg
Maj. – med om den öfvertyg., att unionens ej skulle uppehållande m. vapenmakt ett
olyckl. rättsgrepp.

T r o l l e  Tidigare inskr en enstämmig opinion i Sverige, att unionen ej skulle m makt-
medel upprätthållas.

[Anteckningar från Trolles föredragning slutar här] 

B - g  Fördel f Sverige på gr af den skada unionen medfört ur inre synp. – att unionen
upplöst Unionen kan ej uppehållas.

Upprättelse i ngn mån nödig Ingå i förhandlr, så vida Norge derom gör hemställan[.]
Vilkor: ej ngt sdnt, utan m. bestämd föresats a. genomdrifva det. Ur sdn synp. under-

kännes Rs 7 första, af Regns endast d. 8e af ngn betyd. 

B l - g  I hufvuds. ansluter sig till de 2 föreg. talarna. Framst. skall göras fr. Norge. [E]j
bif. prop., Sv. afvaktar framst. fr. Norge om unionsupplösn. Vilkor endast af ringa uppf
o afse politiska frågor

1 novembertrakten – veta om den blir gäll. f Sverige (sk. f. Sverige)
2 lapparnes rättsställning – fortfaran giltigh af en traktats bestämm (1751)
3 neutrala zonen

F r i h .  B – e vill att k. ej skall uttala s. om en prins B. på Norges tron. (unionens upp-
lösn förm i s sjelf. Olika statsförf. Olika stora folk. D. större dominerar, d. yngre miss-
nöjd, 

En omöjligh – (ingen i Sveriges rike s. vill uppehålla unionen).
Sv:s rätt o ära? Äran ej kränkt gnm Norges åtgär.
Ej d. fören. brytes o vi äro delar af samma hälft – fred i vard skap. Ej framkalla nat.

hat = räcka fram s. hand – icke att ge en örfil tillbaka. Måste finna oss deri – ej finna
ngn rättslig grund f aftal – Norges G.l. föredrar upplösning

Som N. brutit – förklara vi R.A. förverkad. Uppdraga åt Reg. att med en blif. Reg.
i Norge träffa aftal om unionens afveckling
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v  K - a  misströstar om det goda förh. mell länd, tror att en union skulle bli lycklig f
Sverige, äfven om den kunde uppnås på fredlig väg – upplösa unionen – uppha R.an.

N. blir ej en vänlig granne – snarare motsatsen. Dföre sådana vilkor s. påkallas ur vårt
polit. läge – (ej för oss bejakande o omöjl. a antas af Norge) Inga småvilkor – inga lan-
dafträd. vilkor 

Sista p. i Reg. P.M. – d. fördelen att deri ligger ngn upprättelse, om gränsfästn. för-
svunno –

Ej fordran på att Norge skall begära förhandling 
Vilkoret skall hållas på – Bakom vilkoret makt i bestämd föresats att häfda detsamma.

L i n d m a n  först undersöka om unionen bör bevaras l. icke. – Skulle man komma
dhän, att den ej bör bevaras, då obetingadt för att Sveriges ära skall häfdas. – En uppgö-
relse fullt ärofull f Sv. ft. – Upplösn. skall komma t. stånd under fullt lagl. förh. Norge
återgå t status quo ante, o förhandl. sedan.
Bakom en sdn fordran skall ställas makt.

S ä v e  1) unionen upphålles m. maktmedel
2) och förslag s eljest bäst bevarar Sveriges ära. – Wieselgrens motion. 

H a n s  A n d e r s s o n  Tveksam, om en union bör påtvingas norrmännen. N. håller
i så länge som möjligt. – Sv. folk eniga om ett försvarskrig – ej ett anfallskrig (anf.krig
ofta ett försvarskrig) Sv. folket ej villigt börja ett anfallskrig för en chimère, Ryssarna
[oläsligt ord] tvinga med vapenmakt
Kallt – ej känslor
Ej troligt, att N. vilja underhandla om unionens upplösning – men annorlunda om
Reg. bemyndigas uhandla om afveckling.

3/7

Uppläsn. af motionerna 1 o 2 i 1 Kam, 1–4 i 2 K.

P e t t e r s s o n ,  F  E  Alla synp. borde kma fram, – en ny föruts, som ej nämnts – de
förut? Vilkoren små saker – 
frågan skall ses ur affärsmässig synp.
Ej brådska 
afvakta nya val 
underställa frågan om upplösning nya val i N. o Sv.

C a v a l l i  begär upplysn af statsmin. m. anl. af art. i Sth.Bl.
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T a m m  

S t a a f f

Z e t t e r s t r a n d  (skandinavism./ – ej omöjliggöra en bättre ställning

1 m vapenm. kufva N o åstadkma en helstat (utsks. yrk. v. sammaledes).
2 m. vapenm återupprätta unionen, m unionens uppehållan m. vapenmakt. (ej derföre
att d. tillkommit gm vapenm!)
3 uppskof t. nästa riksdag. Förlorat den triumf vi har på hand
4 Wieselgrenska
5 N. göra framst.
6 de Geerska
7 Regeringens} u:handla om lappfrågan, järnv.frågan, afveckln af de gemens inst.,
intern[ationella] konv.r

A f z e l i u s  friktioner – svårigheter
främm. makters ställning
tanken i den Wieselgrenska motionen. Edert beslut är olagligt, stort valdt på ant pro-
gram, ett ssk. för denna fråga valdt storting 
ej framtvinga m. vapenmakt (framtvinga upplösning)
eventualiteten – N. vägrar, utl. makter erkänna i förväg – kan på förh. f:vissa s. om ifall
N. går med.
2:dra vägen Sv. vara med, men uppställa vissa vilkor – vara med under 2 föruts. 1) a.
vilkoren innebära ett svenskt intresse – o 2 a. Norge kan gå in på dessa – vilk måste
genomföras.
ej skiljedom
neutral zon – ej sakkunskap nog –

Kardinalpunkt
nov.traktaten
transitotrafiken – ftjenar beakt
Grisbådarne fakt. gränsen uppställes f all framtid
Gränslapparne en lifsfråga f lapparne – erkännande a 1751 års traktat icke uppsägbar –

T a m m  framtidstanke ny union – N. gå igenom stor förödmjukelse o Sverige visa sig
starkt – ej prim. militär-ekonomiskt.
Ej krig –
Då endast 2 vägar 
1) imper. politik (räknar m. interessen)
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2) folkl d:o (räknar m. folkets känslor och uppfattn) verkan på Norge i Sverige, folkom-
röstning (kräfva hvad ? för de önska revolutionen) När man icke vill för det stora
använda vapenmakt – skall man icke göra det för det lilla.

R.a. upphs. Vårt erkännande, men ingådt ingen öfverensk med dem, s trampat ära och
heder

vi underhandla först med en legitim regering – o ger så vårt erkännande till rätt efter
ett konstituerande förhandl. ingår i förh. först en makt, som är legitim.

O m  f ö r h a n d l , inga vilkor som genomdrifvas m. vapenmakt.

O r d f ö r a n d e . Skall unionen upplösas, måste vi hafva motsvarigt värn af vår v.
gräns – ngt annat i st. f unionen. N. måste lösa sig ut ur unionen – säkerh. åtg. 
N. ej utan vårt medg. afstå ngn del t. annat land i (ingår på vilkor, s. vi o storth fast-
ställa?)
Lappfr.
Trans. frågan
[H]emställa hos Reg. t. förslag om d. vilkor s. måste af oss fordras t. skydd. af vår vestra
gräns. – f. vårt värn.
Möjligh. för oss att afstå fr. unionen under f. oss betryggande former.

B l o m b e r g  Ordfns hemst. ansluter s. t. hvad Blomberg sagt om nov. traktaten.

A f z e l i u s  N. ej protesterat mot 1751 års traktat, men vid hvarje förnyelse af Lappla-
gen vägrat erkänna framhållit, a. aftalet icke finge sägas ss. erkännande af att vi äro
bundna gm. traktaten.

W a c h t m e i s t e r  ej m. vapenmakt tvinga N. qvar i unionen[,] ej heller med vapen-
makt göra om unionen.
Norges tillväg. så kränkande, att ej kan vara med om upplösn. utan vilkor.

Vilkor af reell innebörd
1:o gränsfästn. – direkt hot mot oss – ej de som afse försvaret af Norge Christiania, utan
ligga närmare gränsen. Kan gerna kallas ss. en neutral zon.
2:o flyttlapparne, en sak f. vår nat. ära
[S]amtid. med dessa vilkor hel el. delvis mobilisering, visa allvar med hvad vi vilja –
afser värn f. landet mot ett folk s. mobiliserat f. oss – mobil:en nyttig, räcka upp vår
hand f. nationen –
[H]emställa, om chefen f. L.Dep. vill framlägga siffror hvad en mobiliser. kan kosta –
äfven snar utredn. om den neutrala zonen.
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[3/7 eftermiddag]

[Enl. Clasons stenografiska debattreferat vidtar överläggningarna för den 3 juli här. Men
det markeras inte alls av LÅ].

C a v a l l i
1) Krig} ytterkant [sic!]
2) eftergift} ytterkant [sic!]

Sverige f.n. afhålla s. fr. ett anfallskrig
Eftergift – h. e. upplösn af R.a – o sedermera förh. – svaghet, slapphet. Nej. Godkänner
ej löftesbrottet – göra ingenting

B i l l i n g  opponerar mot Ws förslag – det n.v. St. laglig repr. – fastän fattat olagl. be-
slut – godtar ej imperativt mandat.

Ö s t b e r g  för Wieselgrens motion (antagl. dock ej för folkomöstn., utan f. ett ny-
valdt St. T.).
N. skall komma m. begäran om förh.r.
Ej medgifvande åt KM att träffa aftal.
Ej nöd. lemna medgifvande t att ingå i förhandlingar.

Gå in på skilsmessa under följ. vilkor:
1) nytt S. Ting uttalar s. f. upplösning
2) N. St.T el. Rg begär erkännande o förh. om sättet f. afveckl. af de best. förb.
3) vissa best. vilkor
a) handels- o sjöf. förh. (beh. ss. mest gynnad nation)
b) Grisbådarne
c) neutral zon o gränsfäst

W a c h t m e i s t e r  (en man som ej är riksd.man, men senast i Rg) – 1814 union
vestra gräns skyddad
[E]j uppehålla unionen m. vapenmakt
[Ö]fverensk. mel. länderna att ej ingå öfverensk. m. andra länder, utan att ha konfererat
m. hvarandra – ej ingå aftal s. kränker hvarandras intrn. – Skiljedomstolen i Haag – dep.
af 25 … 

K l i n g s p o r :

B o n d e : mot folkomröstning – framför inga vilkor. Ra förverkad[,] upplöst[,] ingå i
f.h m. laglig Rg om afveckling.
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B l o m b e r g :  ej folkomröstning – N skall begära. [F]ramst.ande af det n.v. storting-
et, om d finner d. berättigadt. – el af ett nytt storting.

B i l l i n g :  upprättelse i ngn form.

[Enligt exempelvis Sam. Clasons, Wåhlins, Stuarts och Hjärnes anteckningar startar
överläggningarna den 4/7 i och med nedanstående inlägg av Walldén. Åkerhielm mar-
kerar inte på minsta sätt denna övergång mellan 3 och 4 juli i sina anteckningar].

W a l l d é n :  en djup kränkning tfogad Sv. rätt samt [oläsligt ord]. Kräfver ovilkorli-
gen ngn upprättelse. [U]nionens upplösn. – f. Sverige sämre ställning, s. kräfver att
rikets trygghet möjligast tillgodoses. [B]ifall t. upplösn. fästa vilkor (ej förödmjukelse
f. N)

i 1:a afs. tanken s. ligger t. grund f Ws motion – gifva s. bif. t under föruts. genom ett f.
detta ändamål valdt St.T fklarar el. beslutar unionens upplösning.

i 2:a afs. (Sv:s trygghet)
Nov. traktaten – klarerad i den af ordf. angifvna riktn.
Neutrala zonen, om utredn visar den nyttig och möjlig
Lappfrågan
Obehindr. trafik på de norra jernv:a

S ä v e :  vilk om nov. traktaten af utomo. betänkl. innehåll. [E] ej uppställa detta vilkor
(kan vara en sak f. Reg. att klareras).
ej skiljedomsvilkor (binda oss, ej N.).
[Ej] neutrala zonen – (vi få nog bygga upp Eda m.fl. skansar f. vårt skydd).
[F]aller tillbaka på W:s motion – nya val 06 – l. plebiscit.

H j ä r n e :  Kallblodighet vid öfverläggn. om de olika förslagen
obestridl. rätt a. näpsa rättskränkn. äfven m. vapenmakt – ej anfalls- utan fsvarskrig –
unionen kan ombildas t. en bättre union – ingen må vändas mot en tvångsunion. –
Lyckl. både f. Sv. o N. om unionen blefve uppehn – I vårt land är f.n. en tvångsunion
icke genomförbar. De militära fdragen icke tillräckl. f. a. genomföra – besegra – ej
beherrska o organisa N – Efter en sdn exekution kan Sv ej bjuda N. sdna fördelar s.
skulle försona N med tvångsunionen –

Skadar ej vår prestige om vi ej nu m. vapenmakt betvinga N. Detta alternativ lemnas
ur räkningen.

Ett mindre mål måste uppställas. En större framgång om vi lyckas genomföra målet,
utan användn af vapenmakt. Ej – lika m. B – med en ridderlig gest lemna unionen fr.
oss. Dermed åstadkommes ingen vänskap. N. tolka d. endast ss. svaghet. Och gå vi t. oss
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i utlandet. Nedsättande f oss f. vår prestige ge sig blott, utan äfven farlig f. våra intressen
o sjelfständighet. Utl. makterna komma att förgapa sig på våra intressen. 

Regs protest utan värde – protester värda endast åtlöje om ej makt bakom. – Påfvens
protest mot Kyrkost., pågår ännu.

Reg. borde omedelbart i samarb. m försv.staben mobiliserat hela arméen o flottan- f.
främ. makter tkännagifvit, att hoppades vapen ej nöd; men, om äfven antydt att vi
kunde släppa unionen, vi måste fordra garantier. Reg. i hög grad försämrat vår ställning.

Förhåller vi oss helt passivt – inskr. sig Rdgn t. att äfven bara protestera – då erkän-
nande snart utifrån – men om vi uppträda aktivt o vidtaga några åtg., blir ett erkän-
nande en aktiv åtg. mot oss – ej antagligt. Ingen stormakt går i förväg.

Så snart som möjligt ur den här passiviteten o gå t. pol. akt. Vi ha ej tid att sitta här i
utsk. en månad o söka komma öfverns om ett gemens. utlåt.

En blott o bar formell uppgörelse gm a. Sverige kan begära upplösn. gm folkom-
röstn. el. nya val, af föga värde. Vi skola ej hjelpa N. att få lag o rätt återställd. Utl. mak-
terna ej intresser. af sådana formfrågor. Ej sätta in ngn ssk. kraft f. att få en sdn formell
uppg. Vi böra häfda våra reela intr. i form och sak. – Dermed häfdar vi äfven vår ära.

1) mobilisera (tillräckl. motiv i d. n. åtg.) f. att visa, a. Sv. vill o orkar ngnting. Äfven
nytt. m. afs. på s. mil. ställn. (fbygga krig, understödjande f. en uppgör. m. Norge) – vår
försvarskraft stärkes undan f. undan – Kostar penningar (synnerl. väl använda)

2) beröring m. Norge – ej officiel förb.

3) men ej fixera hvad vi vill uppnå – ändå mindre offentl. angifva hvad vi vill – ej ulti-
matum.

4) ej med om K. prop, ett slags erkännande af Stort. ss. laglig myndigh. – ej värd inbju-
da upprorsmännen t. förh.

Reg. bemyndigas att genom delegerade (gerna ngra fr. utsk) att från Norge mottaga de
förslag s. Reg. väntar fr. N., till garantier f. i h. unionen upplöses – (ej sändebud, parla-
mentärer ml. krigförande parter)

Bryr ej N. sig härom – då kunna möjl. vi taga upp frågan.
I motiver. i de mest skarpa ordalag protesterar mot det norska unionsbrottet – i

motiv omnämna vissa punkter o önskemål fr Sv. man fäster vigt vid men ej så bestämda,
a man fixerar (då ultimatum). 

Förh. bedrifvas så, a. ingenting skriftl. ges förrän i sista stund. Förh. afse att

N. skall framställa ett förslag om garantier – fr N. Stort. el. ett ant [?] sätt ej ngt aftal
mel. de [?] [oläsligt ord] delegerade. Sv. sedan antaga förslaget
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Vilkoren – mer af int. f. N. (sjöf. förb. o intern. konv.) – kunna stå öfver t. efter
erkännandet. Likaså Grisbådarne o upplösn. af gemensamh. Må tagas med om N. begär.

Vilkoren s.f. Sv. äro af vigt [äro] af pol. milit. art.
1:o neutrala zonerna – d.v.s. slopandet af fästn., icke blott skansarna, utan äfven de nya
bef. v. Fredrikssten och Kongsvinger. – f. att underlätta. f. N. att gå m, vi gå in för att ej
befästn inom en viss radie. – uppmuntrar N att lägga befästn på andra håll – mot Tysk-
land o Ryssland (Vardö – Narvik) – Slopade, innan Sv. erkänner.

Andra punkter göres beroende
2:o nov. traktaten – ej direkt. vädja t. denna traktat. Skulle kunna ge anledn t. interven-
tion – fpligta oss mel. Sv. o N ömsesid. i den riktn. nov. trakt. innehåller.
3:o ej mot skiljedomstraktat – generell t.o.m. utan ngt undantag – absolut beroende af a
N går in på fästn. slopande.

(Narviksfrågan vigtig – men underordnad gränsf. Smtraf.frågan förenas med en slags
neutralisering af Narvik).

Vägrar N. att förhandla – då Rgn formulera sina fordringar – då likväl ej genast ss.
ultimatum – så a. vi kunna medgifva ngn prutn. l. tillägg – icke [ett ord som börjar med
ut, kanske utl?] i afs ngn enda [oläsligt ord, pu? fu?]. 

Först på ett långt senare stadium öfverlägga om makt skall användas.

D .  P e r s s o n : Alla eniga om a. Norge begått brott mot grundl., kon. o Sverige.
Och söka göra vårt bästa f. att få frågan löst så att vår ära bl. häfdad – Sv. högsinnad och
kristlig nation.

Ej fatta sdna beslut s. tillfoga oss en större skymf – uppställa sdna vilkor, s. kan foga
oss en större skymf – el. hvad värre är krig.

Ej folkomröstning – N vidtagit tillräckl. många olaglighet. f. att vi ej skola uppmana
dem t. sådant.

Ej nytt storting – endast uppskofspolitik – under tiden erkännes N. – vi stå åter med
skammen igen.

[U]ppdrag af Reg. a. underhandla m. N. när Norge d. begär. Ej lyckl. – hjelpa d. att
legalisera.

Vilkoren: gränsfästn – neutral zon – undrar om klokt, att vi afhända oss rätt att
befästa vår gräns.

[F]. K.Ms prop – men skarpare precisera N: s lagbrott.
[E]j feghet – fordras mer mod att behärska sig, så att man ej för oss in i oberäkneliga
faror.
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P .  P e r s s o n :  [E]j uppehålla unionen m. maktmedel – svårigh. a. hålla det norska
folket i schack.

[E]j folkomröstning }ingenting a. vinna på
[E]j nytt storting }ingenting a. vinna på

Passivitet – låta N. smaka på s. svårigh. afslå KMts prop. – ej tillrådligt – Norge blir er-
kändt. Erkänner en stormakt följa nog de andra. Sednare en dag säger N., vi behöfva ej
ngt erk af Sv.

Bondes förslag: upph. af Ra, underhandl. sedan. Förslaget utan värde, om ej mobilise-
ring bakom – hur sednare kunna underhandla m. ngn framgång, sedan vi kastat unio-
nen öfver bord, och utan att vi mobiliserar.

Underhandling m. Norge om unionens upplösning o afveckling. [Ä]fven det försla-
get fordrar någon Kraft bakom sig – men vi behöfva ej rusta oss fortare än som framgår
af de förda förhna.

Vilkoren – ej sdna som äro orimliga. Ej ngt enda som vi ej fordra a. Norge skall gå
m. [möjligen ”in”] på.

1:o ordnade riksgränsförh: neutral zon (ej Fredrikssten s. har en annan uppg.) (mot N. o
Ryssland omöjl. a. försvara oss)
2:o N. förbinda s. ej afträda land t. annan stat.
3:o ordn. af lappfrågan
4:o trafikfrågan (Ofotenbanan)
5:o Bohusbanans framdragning i N.
+ andra mindre vigtiga frågor

[4/7 tisdag eftermiddag]

[Eftermiddag tisdag den 4 juli börjar här, enligt Harald Hjärnes anteckningar; Åker-
hielm markerar inte denna övergång]

L i n d b l a d :  Ej en alltför blek och blodfattig uppgörelse som ej tager hänsyn t. opi-
nionen. Stämn. i de djupa lederna är så upprörd, att den ej bör lemnas obeaktad. Nöd.
allt godt skall göras, f. fredens bevarande – men man måste handla så att vårt folk har
känning af att något är gjordt, om ock nu endast blir en kraftig prot. 
Ställa oss på laglig grund.
Ej referendum
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När både Grundlov o Ra är af grundlagsnatur, fordra att upplösn ej tages, utan ngt af
g.l.vilkor uppfyllts. Valämnen höras. Tviflar ej på res. men rätt fordra respekt f. lag.
Moral. upprättelse.

Uppskof – Tidsvinst alltid vinst. Den hetsiga stämn i Sv. hinner lägga sig.

H e n r i c s s o n :  Velat betrakta unionen ss. en lifsfråga, nu är unionsbandet brutet,
ser ingen utsigt a. få det återknytet. Att återställa den med makt, tror han ej går – Och
om det skulle gå, ej till lycka f. de två folken. Ej krig.

Uppskof ej lyckligt. Om främ. makter erkänna, förödmjukelse f. Sv. Ansluter s. t.
Herr Tamms anför., ansluter sig t. Bondes förslag.

C .  P e r s s o n :  Inkonseqvenser i KM. yttr 7/2 o nu i Prop.
När man ej vill mobilisera f. unionens upprätth. – det stora – hvarför då mobilisera

f.små mål! Ställa vilkor, när man ej tror s. m. vapenmakt kunna tvinga N?
Vill enas om sdna vilkor, s. P. tror ej leda t. krig. 
Hur möjl. underhandla m. N. innan det blir en ordnad stat?
Förefaller ss. de Geer hade rätt att det första som bör göras är att upph. Ra. 
Secundogenituren – har sitt stora värde.

P e t t e r s s o n  i  P : a :  Unionen en lifsfråga (större uts f. Sveriges bestånd i sjelfstän-
digh.).

Kan ej se bort fr. det förh. att Sv. folket känna s. kränkt. Sveriges framtid o hvad
inflytande den politik vi föra, kan få på denna. 

2 vägar
Den ena den rena sjelfuppgifvelsens – godkänna d. skedda – o sdn afveckla. Så De
Geers o Lindhagens politik. Äfven Rgns nära sjelfuppgifvelsens politik. Också vilkor af
Reg. mer l. mindre futtiga t. a. våga. Skulle man välja mel. Frih Bondes yrk el att först
underhandla om ngra småsaker, hellre för den förres –
Den andra – uppställa vissa vilkor. [A]nsluter s. t. en sdn väg – De måste uppställas med
en viss fsigtigh. – böra vara vilkor af polit. innebörd o syfta åt sm håll som unionen,
bereda trygghet åt Sv. – Kan ansluta sig till de flesta af v. ordfns vilkor (dock samtrafi-
ken en ekonom fråga). Men man måste hålla på vilkoren.

S t a a f .: Sv. f:s känslor m anl af N. statskuppen – hufvudsakl indignationen vändt s.
mot sättet. – D. hufvuds. orätter fr. Ns sida ligger i sättet. Om efter sanktionsvägr. N
ingått m en hemställan om upplösn., kunde m. [oklart ord, skall det vara m. ?] ha svarat
ja el. fordrat ännu ett storts uttal. Om Sv. svarat absol. nej, då ej knat uttala det skarpa
ogillande som nu –
Sättet – brutaliteten
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Ngt riktigt i Sv. folkets behof af upprättelse – o ngt farligt i a. dta behof skulle h. o h.
åsidosättas.
Men främmande f. min tankegång – krig, vara s. f. unionens uppehållande l. f. a. häfda
vissa vilkor Afgörande f. honom.
Andra synpunkter dock beredas
Kons rätt t. krig? Rätten t. reqvisitioner begränsad! Endast när det gäller a. upprätthålla
neutr. el. börjadt el. befaradt krig – Krigiska strävand. efterträdes af efterräkningar i att
dessa icke alltid finna samma tolkare som –

Krig ett äfventyr – {Refors ord 92.
{Norge då väl borde.

Krigiska medel böra undvikas.
Af högsta vigt, att krisen skall utsträckas.
Hvilket tillstånd: äro vi fpligtade förhandla om det kommer en krigskonflikt
Obetydl. ställning f främ makter. Kan – Konung o N fortf maktpol vigt. som klarerar –
Vissa saker tala f. Regs prop.
Lappfrågan godt att fhandlas under det tryck, s. ligger i Ns önskan om erkännande
Narviksfrågan godt att fhandlas under det tryck, s. ligger i Ns önskan om erkännande
[V]issa andra – lika väl när som helst.

Tveksam om polit. vilkor – i en mindre form göra om hvad som gjordes 1814 –
under en pression, s. gör att båda staterna icke komma att känna s. ss. handl. utesl. i sitt
intr.

Neutr. zonen – vänta vi på utredning – Men måste tänka på, att icke Kon. blir kom-
prometterad – gränsfästn. tkomna unionen och med sanktion af Kon.

Kan vara med om Reg. prop. I ett par fall vissa förslag. Äfven tilltalande i de Geers
förslag – kan j. öfvertygas att inga vilkor finnas s. behöfva föreg frh. föredrager de
Geers.

Kan sägas – man får då ingen upprättelse. Skiljedom? I detta fall otänkbart vädja t en
skiljedom men d. skulle vara möjl, att vid sidan om d. öfriga beslut sades, Sv. rätt s.
djupt kränkt och det bjuder N. att sjelf, om det tilltros kunna försvara s. sjelf, göra det
inför 5 de yppersta män. Frågan t dessa 5, är N:s handl att egenvilligt bryta förtjent af
nationernas gillande? – Ej vilkor, endast ett rent erbjudande.

v .  K r u s e n s t j e r n a : Ej krig
[U]nionsupplösning
[U]nderhandla om vilkoren först
[V]ilkoren – vi kunna fordra att genomföras. Skola gifva Sv. uppr. [R]eella fördelar
[E]j med om Wieselgrenska i form av folkomr. el. nytt stort. (ej uppr., då utg i den fak-
tiskt gifven)
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[E]j med om Bondes – ingen satisfaktion
[E]j med om fordran att Norge begär upplösning – kan ej fullfölja detta yrk med krig.
[F]ästn. borttagande, en reel fördel, en upprättelse.

Lappfrågan
[B]anans framdrag ö Svinesund
[M]akt bakom

B o n d e  När utredandet om d neutr. zonen?

[5/7 onsdag]

[Onsdag 5/7 börjar här, enligt Harald Hjärnes anteckningar. Wåhlins anteckningar och
Sam. Clasons stenografiska anteckningar markerar också 5/7. Åkerhielm noterar inte
denna övergång till nästa dag]

B e r g e n d a h l  i sma riktn. som P Persson

B i e s e r t  C P ..litet hvar vill slå till men d kostar f. mycket. [F]ölja den K. Prop –
försöka afvända de vådor s. elj. kna följa m unionsupplösn.

Hufv. vilkor
[S]kiljedomstraktat – generell
[E]fter gränsen råd. mening – att fästn. raseras i ev neutral zon[.] [D]agl visiter f. a.
utforska hv. Sv. har f. [oläsligt ord].
Transitotrafiken (fullt lika mycket i N. som S. [oläsligt ord, inti? indi?])
skeppn i N. hamnar.

H e d l u n d : Neutr. zon måste väl utsträckas öfver hela landgränsen. Nansens [?] barn-
dom [?] uppe i Trondhjemstrakten. [O]m en fästn. kom t. stånd i Narvik på vårt initia-
tiv o under vår kontroll, äro vi då ej skyld. att biträda vid dess försvar.

N. gått t. väga på d. f. Sv. minst sårande sätt.
Böra ej vilkoren först uppställas?

Sedan alternativen: 1) underhandla 2) upphäfva el [1]) upphäfva Ra. 2) underhandla

L i n d m a n  Militär öfverlägsenhet. [S]jöfartsförh. – ordnandet af dem är en trumf på
vår hand.

Ö d m a n  Upprätthålla unionen. 
Släppa vi unionen – skola vi icke tala mycket om vilkor – och blir endast kraften o
makten – icke aftalen s. sedermera hafva nya betydelser.
907



X. Första urtima riksdagen 1905
Missnöjet i N. så stort – att nog vapenmakt ej behöfves utan endast ett kraftigt uppträ-
dande fr. Sv. = N. bör få besinna sig – vi vilja ha ännu ett svar fr. Er. 
[D]ela förh. i 2 akter [det står faktiskt ”aktier”]

1) erbjuda förh. om ny union på likställighetens grund. De säga icke nej
2) skulle det sägas nej – då tids nog förhandla
3) gränsf. slop., lapparne, 55 års trakt fbinder s. a. ej afstå t. frande mark.

R e t t i g  Laissez allersystem – forsterlandskänslan skall förquäfvas.
[F]ör d. Brodinska motionen – enade uppf flera talare haft
[N]är norrmännen börja känna [?] Sveriges af d. föreställn– hinner man sig [?]
[S]stormakterna skulle ej erkänna, om Sv. begärt, att ej göra det (först förh. om unio-
nens upprätth. … vinner tid) – vinner allt
[U]pplöses unionen – skola vi så mycket om möjl. säkerställa oss.

[1)] gränsf. slop.
[2)] lapparne, 55 års trakt [?]
3) fbinder s. a. ej afstå t. frande mark

B i l l i n g  
1:o unionens upprätthållande
2:o förh. föregå R.a. uppl. – el. tvärtom [?]
3:o d

[6/7]

[Här börjar 6/7, enligt Clasons stenografiska anteckningar. Åkerhielm har inte markerat
denna övergång till ny dag].

[Åkerhielm har inga anteckningar från en kort tvist i utskottet om föredragningsord-
ningen. Därefter har han också helt hoppat över ett avsnitt i sakdebatten, nämligen det
som handlar om frågan ”Bör unionen af Sverige vidmakthållas?” Möjligen kan detta
bero på att Åkerhielm själv varit väldigt engagerad i detta spörsmål; tills. med Teofron
Säve var han ju den som tydligast förespråkade unionens upprätthållande, med vapen-
makt om så krävdes. Kanske gjorde detta att han ägnade sig åt meningsutbytet, inte
uppteckning av vad som sades i debatten. Anteckningarna börjar med debatten om
Wieselgrens motion och andra yrkanden på uppskov]

Gemensam diskussion: Wieselgren mot. 1
Unger mot. 1
Trana mot. 1
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Räf mot. 1
Bonde mot 1

Wieselgrens motion
F .  E .  P e t t e r s s o n : ej ense i saken – men grundtanken tilltalande – ej förhasta oss,
med lugn följa händelsernas utveckling – sympati f. motionerna, men ej följa W i detal-
jer

B i l l i n g :  som vigt. f. mot ligger tanken a. man i en el. annan form fordra el. upp-
ställa krafvet skulle ge ett nytt o kanske sådant uttryck f. sin mening uttryckt i 7/6 be-
slutet, förstår väl, att d. s. ha denna förest o önskan a. unionen må kunna upprätthållas,
fäster afs. v. ett sdnt uttal. kan hända. 
En viss upprättelse!
Uppställa det ss. kraf, ej tillräckl. skäl –
Lagbrottet består ej i a. 1905 års stortinget fattat beslutet – utan i a. N fattat ett olagl.
beslut o i sättet. [L]ogiskt fordra, att den n.v. ändrar sitt beslut[.]
Afslag (instäm i motiver).

A f z e l i u s : Vi skola ej kontrollera a. Norge iakttager laga former; men ej anser, att
genom detta revolutionära beslut N. ej uttalats; kan hvilken form som helst skapas f. ut-
tal. s. Sv. godkänner om N lägger i dgn s. vilja på d. l. d. sättet, att vi med om att upp-
lösa unionen. Ej plebiscitet men. att ett Stort. väljes på denna fråga.
Rimlig begäran – förvissa oss om att blott lagbrott. 
Icke sätta maktmedel bakom – om vi stode i support m Rg., skulle vi inom kort bli för-
vissade att om främ. makter ej erkänna förrän N. gjordt hvad som begärts – I denna
riktn. ansluta s. t. Herr W. motion.

L i n d b l a d : Den nu saml. Rdgen ställer upp det, tager f.n. den ståndpunkten – en ny
Rdg får behandla 
förslagsvis W. = m. ändr förrän norska folket gm en lagl. reger l. ett nytt storting förkla-
rat s.= = förening.

T a m m : Det n. v. Stort. motarbeta allt hvad det kan – Om det nya St.T kommer t.
ett annat resultat, ansvar f. den n.v. Reg o Stort.
Ett kraf på N. s. måste kännas ganska hvasst, kanske hvassare än hvarje annat.
Om N. vägrar, hvad då? Sändebuden mäkta ej uträtta mycket. Ej säker, att påtryck-
ningarna gå åt ant håll, i st utöfva tryck på Sv. Vi vilja ha handel och vandel gående. Vi
ha ej mer än ett intresse. Sv. tidn. pressen svarar mot utl., sympatierna i utl. gå öfver t.
Norge. 
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Norge blir under uppskofvet erkändt. Gör ej så mycket, Sv. gör, att sympatierna gå
ifrån sig. 
Ej bygga på en opinion i utl. Man känner så litet om oss.
Utmatta Norge. Men hur hos oss?
Sympatierna ligga nu starkt f. Sverige – vända sig – vill ha fred här.

P a l m s t i e r n a :  Om det är början t. missnöje i N. – svarar N nej. – Svarar de ja o
St.tinget bekräftar, ny förödmjukelse.
Kanske svarar ej alls. Hvad då?
Ej upprättelse om 2. Storting. – [F]ordrar uppr i mildaste möjl form. [A]tt N begär
upplösn. – och göra sitt [?], villiga a upplösa på sdna vilkor
Urtima sitter i flera veckor o kan ej fslå något ant än uppskof.

B o n d e :  Norge har redan begärt förhandl. – i Storts framst. till KM (utdrag ur Ung-
ers motion). Ej ngt uppskof.

B l o m b e r g : Skr. aflåten icke t. KM, utan t. den afsatte N. Konungen. [A]nsluter s.
t. Afzelius
[F]klarar s. villig f. sin del bif. om Ns önskan om unionens upplösning bekräftad genom
beslut, fattadt af nyvaldt Norskt storting – och under vilkor.

A f z e l i u s :  kan ej instämma m. h. d. – vill ej ha obetänkt uppskof, utan vi fatta be-
slut.

P e t t e r s s o n  [ F r e d r i k ]: sluter s. t. Aii yrkande.

H j ä r n e  Om en framställning skall göras, i den form Afzelius föreslagit. – Om Norge
afslår, då går ej an att = – [K]lokaste vända s. t. Norrmännen m. en framst. som de an-
taga – men ock att de äro benägna inlåta sig i förh. om vilkoren för unionens upplösn.
– Ej beslut af nytt Storting – utan att Reg. egde mottaga förslag fr. Norge om de garan-
tier – ej nu genast uttala oss, om vi äro villiga gå in på upplösning (i motiver. brännmär-
ka) – först se hvad N har att bjuda oss på.

Under förh.en kan det möjl. vara lämpl. fordra, att vilkoren skola bekräftas att ett
nytt storting.

Endast det, att vi nu skulle genaste fordra bekräftelse af n. St. skulle genast ställa oss i
en ogynnsam dager. Utlandet sätter icke värde på en så formalistisk åtg.

B o n d e :  St. T ”hemställer t. Sveriges statsmakter”

H a n s  A n d e r s s o n :  ville gerna biträda Ps framst. – så vidt d. kunde leda t. unio-
nens uppehållande. Men när han ej tror det, o unionen i alla fall sdn den nu är, icke
önskar a. behålla den.
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Ej ge Stortinget d. upprättelsen – genom att ett annat storting rektifierar.
[M]ob. 

D .  P e r s s o n  instämmer.

B i l l i n g :  vill ej vara med om uppskov f. uppsk. egen skull. [B]äst att icke uppskof
göres och bör göras endast för så vidt man dgnm ser ett verkligt intresse tgodoses. Om
ett tillräckl vigt intresse motiverar uppskofvet, tror jag icke är farligt m. häns t. de
främm makterna.
– icke uppställa ngt vilkor, s. nästa Rdg faller ifrån
– bestämd skilnad mel. vilkor – s. genomdrifvas o önskemål – s. bero på förhandlings-
ämnens beskaffenh.
– är Blombergs och Aii yrkande vilkor el ej? (Konditionen om – o under vilkor)

L i n d b l a d :  replikerar

S t a a f f :  formalism, när ingen har hopp om ett annat resultat

[A]fslag. – 

[F]rågan bör få en hastig, afklippande lösning –

H j ä r n e  uppskof önskligt just m. Sv:s intr. – om saken ngn tid hålles gående, större
utsigt att våra intressen tillgodoses.
om uppskof, starkare vilkor
uppskof bör motiveras gent emot utlandet – detta motiveras gm att vi hafva förh. m.
Norge

P e t t e r s s o n , A l f r :  hans ståndp. t. uppskofsfrågan kommer a. bero, hur formule-
rade förslagen kunna bli 

Z e t t e r s t r a n d : Reg (syns inte), Storting får lida?

Alla gilla, att steget är taget, men ej sättet.

Å k e r h i e l m : = Afzelius

Yrkanden 
1 afslag på allt
2 som Wieselgrens – yrk. af Lindblad
3 Afzelii & Blombergs yrk
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7/7

KM Prop
De Geers motion } i ett smnh.
Lindhagens motion } i ett smnh.

B i l l i n g :  De Geer, Bonde, Tamm, går alla ut på att R.A upph. [T]illtalad i viss
mån, i synnerh när det sättes i smb m. Tamms yrk, a. ej ingå i förh med ett revolutio-
närt storting. Men vid närmare öfverväg. en deciderad motståndare t. fslgt. Ett slikt [så-
dant?] beslut innebär ett erkänn. af N o dermed Sv. ställdt i sma ställn, som hvarje
annan stat – dermed äfven också alla förh. om vilkor evt. – fullst. eftergifvenh. åt N. –
Går ej an a. vi gå d. vägen m. hänsyn t stämn. o N. – betager Sv. all möjligh a. utöfva
press på N för att få fram hvad s. utsk anser önskel. [E]n större eftergifvenh., än N. sjelf
tänkt sig. Folkstämn. intensitet – o har ett så starkt mor. [berätt]igande a. omöjligt bort-
se från.
Afgjordt mot De Geers motion
K. prop. Hemställer, om ej f. klarh. i. öfverläggn, det bör observeras o skilnad göras
mel. det s. hittills kallats vilkor. Bör skiljas icke blott i 2 utan i 3 grupper.
Till 1a gr. [H]v. som skall fordras ss. vilkor f. erkännandet af d. pol. ställn. i Norge –
mer l. mindre kategor. affattade, Svs intressen det dominerande.
2a gr [F]örhandlingsämnen – båda rikena gemens o ungefär lika mycket intresserade.
Derom bör i u. bet. talas.
3e [A]fvecklingsfrågor, i dem Ns intresse öfverväger. [B]ara lappri. [E]j polit. L. stor
betyd. [B]ör ej talas i U. bet. utan stoppas in i ”sumpen” – åtsk andra frågor kan forts.
kma under öfverväg. [svårtolkat slut]

1:o gr:
 – allm best. sdnt s afser att åt Sv. bereda ngn anl. f. den fredstrygghet, s. Sv. mister gnm
unionens upplösning
– den neutrala zonen m. frågan om gränsfästen
– novembertraktaten o hvad dermed kan sammanhänga
– lappfrågan.

2:o gr
– transitofarten

3:o gr
– sjöfarten – N. intr. öfverväg.
– 1 p i Reg formen
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Ett ssk. uttalande ang. skiljedomssaken – härom bör m. hvarken afhandlas m. Norge
vare sig om en allmän l. en begränsad

B o n d e :  utvecklat sig i motsatt riktning m. Billing
[H]vilkendera vägen man bör gå, kan bero på vilkorens beskaffenh.
[E]gendoml. komma m. ett vilkor om Nov.traktaten. Anses af Frankr. endast ss ett his-
tor. minne.

P a l m s t i e r n a  [E]j bif. De Geers motion, ej heller Lindhagens d:o. Ej heller KMs
förslag, då innefattar en öppen fullmagt att gå in på hv. som helst.
– Ur upprättelsesynp. fordras raserandet av befästn – som skjuta in på Sveriges område.
taga d. minsta möjliga – ske under svensk kontroll
– nov. traktaten
– Lapp. nödv. taga in
– ngt vilkor om begäran rör. erkännande

A f z e l i u s  [A]nt. den formella el. den reella – behöfver dock ej vara ngt förödmju-
kande f. N. – endast detta a. Sverige vill ngt o Norge får gå in på det. Kunna vilkor
uppställas så fixa och färdiga a. d. kunna utesluta all förhandl. – måste ställas upp i prin-
cip – vilkor för[h]as igenom 
[N]eutr, zonen – Kan finna s. i den ömsesid. förpligtelsen. [H]emställer om man ej
kunde ett förberedande utlåtande till i morgon – muntl. förh. med personer, t. hv. vi
hafva förtroende.

Nov. traktaten. Sv. o N pligta sig en hvar – a. med vestm. ingå en traktat af motsvar
innehåll som detta – 

H j ä r n e :  [M]indre tilltal. i den K. prop. – ingå i förh ”m. norska stortinget” – på
förhand gifvit på hand erkännande af N. – det högsta a. delegerade f. N. få komma hit
o öfverlägga m. deleg. härifrån ss. förh. mel. två krigför. parter. Utbyta KM:s ffar.sätt –
a hemställa, m. anl. af KM: s prop (m. afsl. å Kgl. prop) a. Rdgn måtte medgifva att KM
måtte utnämna delegerade a. mottaga o pröfva sdna förslag s. Rdgn väntar fr. norsk sida
f.d. h. [för den händelse?] Rdgn gifver s. samtycke t. unionens upplösning
Billing i fråga om indeln. af fslagen.
[F]asta vilkor [I] första bet. bör ej uppställas fixa vilkor – nämna emnena men ej fixa. Ur
vår ståndpunkt, då blir ultimatum
[N]eutral zon inom hv. fästn ? eller skansar icke få byggas – icke för hela gränsen men
dock mot Vermland o Bohuslän – taga bort de nya starka anläggn v. Fredriksten och
Kongsvinger.
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Grundligare utredning – den fr. Gen. staben ofullständig, emedan der icke vidrördes,
hur det kan bli, om Norge framdeles träda i förb. m. främm. makter o vill bygga opera-
tionsfästningar mot Sverige.

Väsentlig försvarsfråga – vi kunna i krig, om N. är neutralt, få våra förnödenheter
öfver Norge – derföre viktigt få ändpn m. Trondhjem o Narvik innefattade.

Nov.traktaten ej med om Afzelii förslag – båda rikena ingå de ömses. förpligtelser att
gent emot hvarandra ingå öfverensk. enl. art. 1.
(skiljedomstraktat af vigt)

P .  P e r s s o n :  begränsar s. till de 3 föredragna förslagen
[E]j för KM:s förslag – (möjl. angifva l. kan innebära d. hufvudriktn hv. man bör gå).
Ej heller f. Lindhagens d.o. 

B o n d e : först vilkoren – o sedan förslagen – KMs prop tänker s. också vilkor. Kan ej
förstå, hur man kan diskutera KM prop. utan att tala om vilkoren. Kronlunds motion
sammanhänger mycket nära m. KMs prop.

P e t t e r s s o n

Z e t t e r s t r a n d :  ansluter s. t. Bs uppf. a. antag. af De Geers motion … [M]ot den.
Men ansluter s. i hufvudsak t. det K. förslaget (uppr. dels ngra ord i Stort. skr. – unions-
förh. är icke upplöst – i utl. starkt markeras, a. det är d. sätt S. fått ett yrk i N. uttal, häri
upprättelse åt den sv. folkstämn). Sdn vilkor – genom denna möjligt ej nödv. kalla våra
yrk f. vilkor. Vigten genom ordningsföljden o motiver.

[F]. bif t. KM:s prop.

S t a a f f :  vissa skäl s. tala > [mer?] den väg KM vill gå, än [för] De Geers

B o n d e : Skulle gerna ansluta s. t. Hjärnes förslag. Rdgn måste besluta, att, som N.
brutit unionen, denna fklaras förverkad, och fhandlas om afvecklingen.

B l o m b e r g :  afslag å såväl De Geers och Lindh. motioner s KM:s prop.

C a r l  P e r s s o n : ej för De Geer. 
[F].n. sluta s.t. KM:s fslag.

A f z e l i u s :  De Geerska ståndp. vare s. klok l. manlig.

B i l l i n g :
afslag å De Geers
d:o å Lindhagens
d:o å KM, redan derföre att den medger KM a. taga initiativ[.] [V]ill
ej ge Reg. fullm. f. vilkorlig uppgörelse
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v K r u s e n s t j e r n a :  [S]ma utvecklingsgång som Billing; ej med om De Geers för-
slag; ej heller obetingadt godkänna KM:s förslag; vissa vilkor är vilkor sådan vigt fattas,
att de böra best. uttalas.

S t a a f f : ense om Hj. att inga vilkor böra fr. början formuleras. Kan ej godkänna Hj.
formulering t. fordran ”mottaga och pröfva” (ej förhandla) ”fr. norsk sida” (lemnadt
öppet från hvilken myndighet skall komma; Reg via nytt [två oläsliga ord] stortinget).
ej vilkorl. uppgör. = ”ingå i förhandling om ordnande af förhållanden etc.
Kan ställa sig på D. K. Prop. smärre brister [oläsligt ord]
A. bör vara in blanco – motiver. bör lemna den garantien.

H j ä r n e  
H a n s  A n d e r s s o n

Å k e r h i e l m  mot De Geers – afsl. el. bif.
Lindhagens afslag
K. Prop. afsl. el. bif.

Reg. P.M.
1:o (afveckl. af d. n. v. diplom. o kons. gemensamh).
afveckl. fråga.

2:o skiljedomstraktat.

L i n d b l a d  – anstå tills fråga derom kommer fr. Norge

D. P e r s s o n  ej klart hvad K.M. menar m 8e p.

Z e t t e r s t r a n d  afskrifves.

B l o m b e r g  d:o. Man vet ej hur den rättsl. anordningen i N. blir

B o n d e  afföres.

H j ä r n e  ej afslutas forml. förrän N. blir en suverän stat – men ej med om a. dna fråga
ej kommer med under de nu afsedda förhna , ej ss. vilkor l. yrk. fr. sv. sida, men med ss.
förh. ämnen.

B i l l i n g  man kan väl ej alldeles gå förbi den.

S t a a f f  ej h. o h. undanskjuta denna fråga, stöd f. [oläsligt ord, synes börja på til eller
tilgr]. antydas ss. sdn, ej generell l. undantagslös o fmål f. framtida förb.

W a c h t m e i s t e r  derom bör man yttra s. mycket litet – bör komma fr. N. sida
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ej upptagas ss. vilkor
antagas i sammanh. m. 
ngt säges i motiver.
bör komma fr. N. sida

3:o [Grisbådarna]

Å k e r h i e l m  – tages upp i smh. m. d. neutr. zonen (tillfredställd om det tages ss.
förh. vilkor)

P e t t e r s s o n  [ F r e d r i k  E] –

W a c h t m e i s t e r  ss. förh. vilkor.

v K r u s e n s t j e r n a  ej upptages.

P. P e r s s o n  – om det är vi s. ej fiska. [E]j skäl a. taga upp frågan

P e t t e r s s o n  F E vi har rätt till, vinna v. domstol – kan se ut som vi begära det ss.
en grace.

P e r s s o n  instämmer m. Å.

Ö d m a n  nödv. få afgöra en regler. fråga s. står öppen – bör ordnas.

B i l l i n g  i den 2a l. 3e frågan – N. förmånen att den tages upp
skiljedom 
en småsak
mycket bekymmer i S. N.
Aerefölelsen [oläsligt ord]

A f z e l i u s  ej afvecklingsfråga – en bestående tvistefråga med Å och CP

B e r g e n d a h l  ss ett fhandl.ämne

P a l m s t i e r n a  Utsk. ej behöfver tala om det – mot.

S t a a f f  mot.

[4:o F]lyttlapparne

B l o m b e r g  uppställas bl. villkoren

H. A n d e r s s o n  d:o

C P e r s s o n  förhandlingsämnen
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A f z e l i u s  d:o (tillkalla Lappf. Burman)

S t a a f f  en ingått i s[c]hemat, att vilkoren = vilkoren, bakom hv. skall ställas vapen-
makt.
bl. förhandlingsämnen? 
ss. ngt gifvet (då taga flyttlapparne) 
ss vigtigt etc

P. P e r s s o n  klassen kunna vi f tillf. lemna å sido
[K]anske i en andra klass?

L i n d b l a d  3 klass

H e n r i c s s o n  förh. punkt

B o n d e  ej vilkor

P. P e r s s o n  höra Burman

P a l m s t i e r n a  i den första kategorien

W a c h t m e i s t e r  höra Kronlund

Z e t t e r s t r a n d

L i n d m a n  bland vilkoren

P e t t e r s s o n , A l f r , under den första kategorien

B o n d e  – förh. ämne

B i l l i n g  ej ssh redog – vill skydda lapparne

H j ä r n e  bland vilkoren.

A f z e l i u s , men ej k:majt. formuleradt förslag, erinrar man studerat hvad som f:kom-
mit i frågan.

O r d f . eniga om att frågan bör upptagas – olika mening, om bör bli ett vilkor el. förh.
ämne.

Samtrafik [och mellanriksbanor]

B i l l i n g  – – – i 2 afd. trafiken i allmänh. (ej blott Ofotenbanan)

P. P e r s s o n  benägen a. ställa det i första rummet.

L i n d b l a d  i allt hufvuds. samma uppf. som P Pn
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B i e s e r t  i allt väsentl. instämma m. vice ordförande. [M]ycken trafik öfver andra le-
der än mellanriksbanorna. [L]eda vatten i annan riktning

H j ä r n e  ansluter s. vice ordf

P a l m s t i e r n a  icke m särsk. pålagor
tiden f. aftalet

Å k e r h i e l m  förh. frågan

L i n d m a n  i fråga om trafiken i allmänh. behöfs utredning f. a. kunna säga ngt
Ofotenbanan ssk. fråga – bör ställas i 1sta hand l. åtm. för den malmqvantitet, som
omnämns i kontraktet, bör ingen afgift få läggas utöfver den i kontraktet omnämnda;
eljest kunna Norge genom a. lägga afgiften i N. göra det omöjligt f. Sverige att lägga på
en exp.tull o Sverige bör dock vara mer berättigad att lägga på exp.tull, eftersom det är
Sverige s producerar varan.

H j ä r n e  bör veterl. begränsas 
på huru lång tid – på viss tid m. uppsägn.

S t a a f f  om de ställas på uppsägn bra litet värda[;] om ställas[,] åtm. på lång tid –
[T]ransitofrågan – ss. vilkor l. förh. ämne[.] [S] sk. p. tänka på enskilda anordn. f.
gränsborne – Lindmans yrkande.

B o n d e  öfverläggn. i [oläsbart ord, ser ut som vengne eller uegne].

8/7

Sjöfartsförhållanden

Z e t t e r s t r a n d

B e r g e n d a h l  1868 års f.f. om rätt f. norrmännen att i Sv. drifva näring.

B l o m b e r g

B i l l i n g  ej taga upp dessa frågor
ej upptagas i bedt

Traktater o konventioner
Konventioners tillämpning mel. Sv. o N. inbördes – öfverenskommelse härom

B l o m b e r g  förpligta sig inbördes N. o Sv. m. afs. å Nov.traktaten.
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H j ä r n e  gardera ett eng. intre 
ömsesid. fpligtar mel. Sv. o N. 
[I marginalen står skrivet ”Kond. traktater”].

B l o m b e r g  fpligtar Sv. a. = använda s. krigsstyrka f. Norge 
förhandl. m. England

A f z e l i u s  Storpolit. fråga
Nov. traktaten omformas t. en förpligtelse för. Sv a. hjelpa utan att få behålla det. –
andra möjligh. = Blomberg – nu går dessa bort? afpligta S.a. inträda i sb.

v  o r d . Nov. trakt:s värde?
Frankrike glömt dessa?
England
vilkor att Norge ej afstå område = att Norge fordra ngt dylikt, då blir en ömsesidig
förbe

B i l l i n g  gå ö. vår horisont[.] Att visa [det står vi sta eller vista] försigtighet – iakttaga
den största försigtighet, hellre säga f. litet, än f. mycket – ssk. koncentrera s på frågan
om nov. traktaten. [F]kommer om d. önskvärdaste, att icke orden ”nov. traktaten”
måtte fkomma i vårt bet.
[I]nskränka s. a. säga a. faller af s. sj. att förh. måste vidtagas på gr. af de förpligtelser, s.
framgå af gemens. öfverenkr åläggande oss mot främm. makter.

B o n d e  främ inblandn. – ej kasta in storpolitik

A f z e l i u s  ente. cordiale – m fpligtelse a. hjelpa hvarandra

P e t t e r s s o n  en öfverensk. – ej afstå ngt område[.] [U]pplåta en hamn – inleda oss i
förvecklingar

S t a a f f  försigtighet. [M]ycket betänksam i fråga om Hd Hjärnes önskemål.

D. P e r s s o n

Neutrala zonen

Kronlund PC
Norge betala bidrag t. unionsupplösn – uppta bl afveckl. frågorna

[V]ilkor utöfver P.M

P a l m s t i e r n a  viss tidp. inom hv. man ska svar fr. Norge[.] [I]nom 15/9.
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S t a a f f  sammanh. m maktmedel – när man ej vill det, bortfaller vilk

Ö d m a n

P. P e r s s o n  Bohusbanans sammanbindning – upptages ss. vilkor –

H. A n d e r s s o n  vill ha det s. förhandl. fråga

D. P e r s s o n  – ligger näst utom vår befogenh

O r d f . erinrar om Baumg motion 3

P a l m s t i e r n a  – ej upptagas

P e t t e r s s o n  Fr åt samma håll som P-a

P. P e r s s o n  modifierad t. afvecklingsfråga

Z e t t e r s t r a n d  bör icke upptagas – men vill icke motsätta sig den [N]oga betän-
kas, innan vi sätta ngt som vilkor

T r a p p  begagna uttrycket ”vilkor l. ej”

T a m m  ej vilkor åtm.
[H]vad menas ”vilkor” – sdna s. oeftergifl. skola upprätthållas el ej?

10/7 [måndag]

8:o (neutr. zonen) [och gränsfästningarna]

B i l l i n g  fördel f. Sv. – ej afgör. betydelse f. vårt krigsläge
gränsfästnas betydelse ej afgör. f. Bs ställn. t. frågan – frågan har en mycket stor moralisk
betydelse – a. få upp ett vilkor s. tager hänsyn t. folkstämn – intet af hvad som fslagits,
hv. som skulle lugna stämn s. att ställa dta vilkor.

Om vi ej uppställa detta vilkor, hafva vi ej ngt vilkor a. uppställa – allt annat smått o
utan polit. betyd.

Ingen skada f. Norges verkl. intressen – ej mötas m. bestämdt nej 
Formulering ”neutral zon” att föredraga ur flera synp. ssk. dföre att det område f.

förhandlr
Yrkar på vilkor om neutral zon – inom hv. ngra krigsfästen el andra anordningar f.

krigsbruk [ej] må finnas.

B o n d e  ej tal om neutral zon – d. enda möjl. ett ställa fästns slopande ss. vilkor – ing-
en vet, hvad man menar m neutral zon!
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fäst:nas slopande – endast möjl de små – eljest får man nej. [E]j ngn f. Sverige stor bety-
delse – ej ngt lifsvilkor

D. P e r s s o n  ej f. mycket normeras af folkstämn.
[D]ock= Billings fordran på ngn upprättelse
[V]älja mel. neutral zon – l. fästns slopande – det senare skulle folket förstå att d. vore
en uppoffr fr. Norges sida.

Kort tid att säga detta, h. 1 månad1

= ”raserande af gränsfästningarna”
”neutral zon”?

L i n d b l a d
i outredt skick, reagerar mot ngt s. tillkommit under unionen o ger vederbörande ett
klander? 

[I] sakens n. v. skick (ej absolut vilkor)

Gm cirkulärbrefve?? [Vems?] 1 +
försl. t. bifall 100 +

T a m m  ss. B framställer det en af d. fordr. s. senare framställes på underhandlingars
väg – en möjligh a. reglera frågan utan att gripa till d. yttersta medlen.

[O]m Norrmännen ej gå in på Kongsvinger – vi bygger emot på sv. sidan

F  E  P e t t e r s s o n  för.

H a n s  A n d e r s s o n  tveksam, om den föreligg. frågan – 
Kongsvinger gammal fästning[.] 3 mil. – möjl. a. behöfva lägga inom 3 mil
södra delen af gränsen
Fredrikssten också gmal fästn
fordrar de fästnes slopande 
[I marginalen står skrivet ”bygga andra”]

S ä v e  tveksam om lämpligt f. oss fordra en neutral zon.
Norge bättre anfall mot Sv. (försvårar en uppmarsch mot oss, fara om lätt kunna
samlas o ordnas mot gränsen)

B l o m b e r g  antingen slopande af de nya befästningarna v. Örje, Urskog o Kongs-
vinger el. neutral zon vid sydl. gränsen upp emot Charlottenberg.

H j ä r n e  få bort så många fästnr som möjligt – dföre ej bestämdt vilkor

1I kanten har LÅ skrivit: ”uppoffr. af penningar o [oläsbart ord]”.
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Fråga om ställa det i form af en neutral zon.
Saken lämpar s. bäst f. verkliga förhandlingar

S t a a f f  om frågan beröres – ej vilkor i första kontakter – utan först efter förhandline
bestämma om det skall blifva vilkor.

A f z e l i u s  för Billings förslag.

P a l m s t i e r n a  Torneå elf (krigshot)
[O]m de äro vända mot oss landstiga i Bohuslän!
[Y]rk. att åtskilliga under senare år uppförda befästningar raseras.

v K r u s e n s t j e r n a  kardinalp. a. fästn. raseras.
[F]ordran på slopandet – o att sedermera anspråk på ömsesidighet framkommen fr.
Norge

L i n d b l a d

W a c h t m e i s t e r  Europa tänker om oss

H a n s  A n d e r s s o n  går med Palmstierna

Z e t t e r s t r a n d  om utl. skall gå i den riktn., måste detta betraktas ss kardinalpunkt.
[M]. Billing l. Palmstierna.

C a r l  P e r s s o n  dför enade s. m. Palmstierna

P e r  P e r s s o n  närmast sympati f. Palmstiernas förslag – sdnt det senast formulerats.

Z e t t e r s t r a n d  Kan vara med om Ps förslag om raserande af vissa gränsfästningar –
men vill stryka senare delen – talet om neutral zon.

B i l l i n g  enar sig i Palmstiernas.

B o n d e  om vilkor bör det vara bestämdt – ej vissa.

P e t t e r s s o n , A l f r  med på P.as

S t a a f f  C Ps mer ultimatumartad än Bs – mer böjd för Bs
lyckligare att icke formulera ngt yrk. om gränsfraser

C a v a l l i  = f. Billing o Ps förslag.

Anslagsmotionerna
Z e t t e r s t r a n d  föreslår uppskof tills öfr. frågor bl. afgjorda.

S t a a f f  d:o
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D. P e r s s o n  först definitiva beslut – U. säga s. framdeles skola afgifva utl.
fslå, att i smanh m fattande af defin. beslut, anmäla hos Rdg, att U skall f.kalla deras yttr
s. om anslagsmotionerna. 

B i l l i n g  behandl. af frågan fortsättes inte nu, men att t.ex. 4 personer f. a. taga i öf-
verväg., om ngn ändr. i Rgäldsreglementet erfordras o i sdnt fall afgifva förslag t. sdn
ändr.

C a v a l l i  anslag ./. a. [tre, fyra oläsliga ord].

/uppskjutes = Billing

A f z e l i u s  i smanh. m. samtrafiken – frågan om begagnandet af vattendrag, s. äro ge-
mensamma för S. o N.

provisor. beslut
[Följande är skrivet på ett odaterat, särskilt blad men med Åkerhielms handstil:]
Ur sådan synpunkt synes i främsta rummet böra blifva komma i betraktande den situa-
tion, som skapats derigenom att Norge under de senare åren utefter gränsen från trak-
ten vid Kongsvinger söderut till Svinesund anlagt en serie af befästningar, hvilka måste
uppenbarligen otvifvelaktigt och helt eller delvis riktade mot Sverige. Om detta påver-
kar tillvaron af dessa befästningar helt eller delvis hafva sin betydelse endast helt uteslu-
tande eller hufvuds till hufvudsaklig del med hänsyn till eventuella krigiska
förvecklingar med Sverige. Om tillvaron aftillvaron af dessa befästningar kunnat betrakt
anses af vissa för Sverige innebära en mindre fara, så länge utrikespolitiken varit för båda
länderna gemensam, är det uppenbart, att förhållandet blir ett annat, i händelse unionen
upplöses. Ett kra Det krafvet måste derföre från svensk sida uppställas, att ifrågavarande
befästningar slopas och att Norge förbinder sig att icke sedmera ersätta desamma med
andra åtminstone raseras till den omfattning som de kunna innebära ett krigshot huf-
vudsakligen riktade mot Sverige, och att Norge förbinder sig att icke för framtiden på
ifrågavarnde gräns ersätta desamma med andra, som innebära ett krigshot mot Sverige.
[Slut på det särskilda bladet].

14/7

P a l m s t i e r n a : förslag – 
upph. R.a. o upplösa unionen
framst. fr. N.
Rdgn fklarar s. beredd uppls. Ra.
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Z e t t e r s t r a n d  – förslag
Rd måtte medgifva KM1 må med N St ingå i förhandlingar för åstadkomma[nde] af
den ifrågasatta uppgörelse[n] = hvilken lämpl bör förb. endast af delegerade
äfvensom fklara = deraf godkändt
= att sedan underhandlingar i ämnet och resultat deraf godkän af Rd o St samt St med
anmälan derom gjort framställning om un upplös blifva beredd lämna ett sådant med-
gifv.2

[I marginalen till ovanstående har LÅ skrivit till: ”icke binda oss under alla eventualite-
ter utan bero om att vi blifva ense om vilkoren”]

B l o m b e r g : 

L u n d e b e r g  ansluta i sak t. Billings förslag
sjelfklart3 synes utskottet vara att från Sv. sida icke något initiativ bör tag (för en upplös-
ning eller) för att bereda erkännande åt den politiska ställning hvari N. genom revol.
kommit. Men om Ras upphäfvande från N framkommer anhållan om förhandling (för
att af Sv. erhålla sådant erkännande) anser utskottet att Sverige bör därtill ställa sig till-
mötesgående.

alt. Afzelii förslag

T a m m  = B el. A.

B o n d e  – om enighet – sluta s. t. Zetterstrands fslag

D. P e r s s o n  t. Zetterstrands fslag – men bör heta – begäran om R.as upphäfv:e.

H j ä r n e  = B.

S t a a f f  = helst ingenting – för enigh. skull = Z – men helre ”RAs upph.” än ”unio-
nens upplösning.”

B i l l i n g  ngra ändringar –

P e t t e r s s o n  – B – vidh. s. ställn från i går

B o n d e  – Europa, [här är några stenografiska tecken inskjutna] N. redan begärdt i sin
skr.

S ä v e  = Pettersson.

C P e r s s o n  = Palmstierna?

1Stenografiska tecken uttydda av Carl Johan Petersson.
2Stenografiska tecken uttydda av Carl Johan Petersson.
3Stenografiska tecken uttydda av Carl Johan Petersson.
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C a v a l l i  sma riktn som Pettersson

P. P e r s s o n  = Carl Persson

H. A n d e r s s o n  f. Z-d.

Votering
1) Zetterstrand – ///// ///// // = 12

Palmstierna – ///// ///// / = 11

2) Billing – ///// ///// //// =14
Zetterstrand – ///// //// = 9

Skiljedomsfrågan

B o n d e : mildare – ej nu fråga – utan tagas i öfvervägande framdeles. [O]mot.
[onöd ?] nu gå in på en sdn traktat som kan lika väl afslutas framdeles.

S t a a f f  – ej ställa s. afvisande – Sdn traktat bör finnas mel. länderna. [V]ill, att Utsk.
uttalar s. sympati f. skiljedomstraktat.

H j ä r n e ej rent afvisande, fslaget må komma fr. Norge.
ej att föreslå Norge ett allmänt

Billing o Staaff skrifva fslag till i morgon – (ej ngt om önskvärdheten)

Sista pk å 1sta sidan

S t a a f f  strykes – o endast bibehålles tanken i början, omformulerad i mildare form.

B o n d e  1 Kam. största vigten v. a få ett förnyadt uttal. af. d. norska folkviljan.
2 Kam. – emot – fanleda onöd. uppskof. Utsätta Sv. f. ny förödmjukelse –
erkänn af andra makter.

[B]eslut a. upph. Ra., under vilkor a. detta framdeles bekräftadt af N. på sätt, det finnes
lämpligt – ny framstde fr. Norge – sdn bekräftelsen kommit – underhandlingar om pkr
efteråt.

[B]etänklighr i ny urtima riksdag – rösta – när nya riksd.män äro valda.

H j ä r n e  båda kamrarna ense om att erkännande ej skall komma förrän förhna slut. –
Bondes fslag möter båda kamms mening. 
I ett ärende … 
Dels Zs = ”ingå med Norge – ifrågasatta uppgörelser – äfvensom fklara – egt rum o
resultatet deraf godkänts af Stort. efter nya val.
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= att Rdgn måtte medgifva, a. KM må m. Norge ingå i förhandling f. åstadkomm. af
den ifrågasatte uppgörelsen, hvilken lämpl. bör förberedas gnm delegerade från de båda
länderna, äfvensom förklara, att, sedan underhandling i ärendet egt rum och resultatet
deraf godkänts af stortinget efter nya val, samt stortinget, med anmälan därom, hos
Rdgn gjort framställn om Sveriges medgifvande till riksaktens upplösning upphäfvande
och unionens upplösning, Riksdagen är beredd att lemna dylikt medgifvande efter att å
sin sida hafva godkänt underhandlingens resultat.

[I marginalen vid Hjärnes uttalande ”att Rdgn…” har LÅ skrivit till följande: ”hufvud-
saken förhandlingarna börja nu genast. – ” och under ett pennstreck: ”Stryka vilko-
ren.”]

158 . 48

t. 3 p.– tillägg i 2 K
reglerade gränser} 102/98. – enl. Lindblad skulle säker majoritet för första delen – 
diplom o apanage t. 
upplösningen} 102/98. – enl. Lindblad skulle säker majoritet för första delen – 

[Som vi nu försökt visa, står orden ”102./.98 – enl. Lindblad skulle säker majoritet för
första delen – ” till höger om ”reglerade gränser” och ”diplom o apanage t upplösning-
en”].

L i n d b l a d  yrkar nu, a. gränserna skola fastslås där de nu faktiskt äro

8 p
H e  {större delen enl. 2 K 

{mindre delen enl. 1 K

Z d  bäst gemens voter –

H . A n  önskl. äfven här kma t. enigh.

[På separat blad, sidan 41:]

Zd
att Rdgn måtte medgifva, det KM må med n. stort. ingå i förhandling f. åstadkom-
mande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör förberedas gm delegerade
fr. båda länderna, äfvensom förklara, att sedan underhandling i ämnet egt rum och
resultatet häraf godkänts af Riksdag och storting, samt stortinget, med anmälan derom,
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hos Riksdagen gjort framställning om Sveriges medgifvande till riksaktens upphäfvande
och unionens upplösning, Rdgn är beredd att lemna ett dylikt medgifvande.

Pn o P-a
förrän ett nyvaldt stort. el. f. ändamålet ssk ink. konst. församling eller efter det folkom-
röstn. i fråga om unionens upplösning egt rum, framst. i sdnt syfte skett fr. Norge. Men
framkommer sdn framst. bör Sv. vara beredt a f. sin del upphäfva riksa. o fklara unionen
upplöst så snart öfverenske blifvit träffad f. ordn. af de förhn, i afs. å hvilka vid en upp-
lösn. af unionen sdnt ordnande må finnas erforderligt.

P-a
förrän framst. i detta syfte skett f. N – men göres, bör vara beredt a. f. s. del upphäfva
Ra. o upplösa unionen, så snart sdne vilkor blifvit aftalade, som m hänsyn t. Sveriges
intresse betingas deraf att N. hädanefter blefve en främmande makt.

Bg
referem om stöd i folkmen. – slut. utslaget – vår sak att välja formen

D. Anhållanden och promemorior utväxlade 
mellan särskilda utskottet och regeringen i juni 

och juli 1905

28 juni

Anhållan av särskilda utskottet hos regeringen om upplysningar 
rörande norska och svenska militära åtgärder

Denna anhållan är skriven i långhand med Sam. Clasons handstil. Det handskrivna originalet
återfinns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.
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P.M.

1. Hvilka åtgärder hafva under de senaste åren vidtagits i Norge för att öka landets mili-
tära styrka för försvar eller anfall till lands och sjös?
2. Hvilka särskilda mobiliseringsåtgärder hafva under innevarande år där verkställts?
3. Hvad har från svensk sida åtgjorts eller planlagts för att till lands och sjös möta ett
eventuellt anfall från Norge?
4. Hafva med anledning af det ändrade krigspolitiska läge, som en dylik konflikt skulle
medföra, några mobiliserings- och uppmarschplaner för armén och flottan medhunnits,
eller inom hvilken tid kunna sådana vara färdiga?
5. Huru långt har anskaffningen af nödig utredning, ammunition m.m. för armén och
flottan fortgått med därtill anslagna medel, och hvad återstår för att kunna effektivt
mobilisera armén och flottan?
6. Hvilka förändringar i vårt krigspolitiska läge och hvilka ytterligare anordningar för
vårt försvar skulle en upplösning af unionen medföra?

Stockholm den 28 juni 1905. 

29 juni

Regeringens PM ”rörande frågor, som vid eventuell förhandling 
med Norge böra blifva föremål för uppgörelse”

Denna PM från regeringen till särskilda utskottet omfattar 8 punkter plus bilagor. I samtiden kal-
lades den ”åttapunktspromemorian”. Den tillhandahölls utskottet den 29 juni 1905 som ett del-
svar på utskottets anhållan hos regeringen föregående dag, enligt § 9 särskilda utskottets protokoll.

Promemorian förvaras i Hjalmar Westrings samling, volym 1 ”Minnesanteckningar från stats-
rådstiden 1902–1905”, E 6388, Riksarkivet, Stockholm. Mer bestämt ligger den i ett konvolut
med påskriften ”Regeringens P.M. till Särskilda utskottet vid 1sta urtima riksdagen 1905 i fråga
om unionsupplösningen”. 

Första delen av promemorian, där de 8 punkterna presenteras i komprimerad form, finns även
i en maskinutskrift i Arne Wåhlstrands avskriftssamling, NC 891:64–65, UUB. Wåhlstrand
har skrivit av från en version som finns bland Fredrik Wachtmeisters anteckningar i Herredagskof-
ferten, UUB. Hos Wachtmeister handlar det om en maskinskriven kopia på folioark, säger
Wåhlstrand. Med blyerts har Wåhlstrand noterat på sin maskinavskrift: ”Obs! Enda påträffade
ex av denna reg:s viktiga PM”. Wåhlstrand har uppenbarligen inte observerat den fullständiga
kopian i Westrings samling. 
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1) Afveckling af den nuvarande diplomatien och konsulära gemensamheten (se särskild
P.M. bil 1).
Norges bidrag till kabinetts- och konsulskassorna hafva utbetalts för tiden till den 1 juli
1905. Skall från Sveriges sida framställas anspråk på bidrag för ytterligare någon tid,
hvilket dock knappast synes böra ifrågasättas, lärer förhandling härom böra äga rum. I
hvarje fall bör förhandling ske om Norges skyldighet att för framtiden bidraga till de
från kabinetts- och konsulskassorna utgående expektantslöner och pensioner.

De å vissa platser för beskickningarnas behof förvärfvade fastigheter tillhöra samtliga
svenska staten.

Förhandling bör vidare äga rum angående delning af gemensamma kontorsinventa-
rier vid konsulaten, angående delning af gemensamma konsulatarkiv samt om lämpligt
förfarande med den för generalkonsulatet i London förhyrda byggnad. Ifrågavarande
förhandling synes böra uppdragas åt särskilda sakkunniga, och för närvarande synas
endast böra aftalas om sättet för sådan förhandlings förande samt huru eventuella tviste-
frågor skola lösas (skiljedom).

2) Skiljedomstraktat (bilagor 2–4).
Enligt regeringens mening bör afslutas skiljedomstraktat i hufvudsaklig öfverensstäm-
melse med här såsom bilaga fogade traktat med Schweiz, för lösande af tvister, som
framdeles kunna komma att uppstå. I sådan traktat synes dock böra särskildt framhållas,
att eventuella tvister om gränslinjens rätta sträckning enligt gällande gränstraktater mel-
lan rikena skola falla under traktaten. Vidare bör tagas i öfvervägande, om icke bestäm-
melsen angående anlitande af skiljedomstraktaten i Haag i förevarande fall är mindre
lämplig och hellre bör ersättas med bestämmelser om särskildt organiserad skiljedom-
stol.

3) Grisbådarna
Tvister mellan Sverige angående gränslinjens sträckning vid Grisbådarna (se KMts prop.
No 70 till 1904 års riksdag) bör enligt regeringens mening vid den förestående uppgö-
relsen antingen i sak afgöras eller formligen hänskjutas till skiljedom.

4) Flyttlapparnes ställning och rättigheter (se särskild P.M. bil 5).
Då de för närvarande gällande bestämmelserna om de lappar, som med sina renar flytta
mellan Sverige och Norge, upphöra att gälla vid 1907 års utgång, bör aftal träffas till
tryggande för tiden därefter af de svenska lapparnes flyttningsrätt inom Norge.

5) Samtrafiken å mellanriksbanorna (se särskild P.M. bil 6).
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Sådant aftal bör träffas, att ömsesidig trygghet vinnes mot transitogods’ beläggande med
oskäliga afgifter.

6) Sjöfartsförhållandena mellan Sverige och Norge (jfr K. prop. No 66 till 1897 års riks-
dag). 
§ 1 i gällande förordning torde för den tid den är afsedd att gälla, d.v.s. till den 15 maj
1906 kunna bibehållas oförändrad under förutsättning att motsvarande norska bestäm-
melse under samma tid förblifva oförändrad. Beträffande tiden efter den 15 maj 1906
torde förhållandena böra ordnas genom särskild traktat, dervid måste iakttagas, att
norska undersåtar ej erhålla större förestäden än nu tillkomma mest gynnad nation.
Sådan traktat torde ej behöfva ingå i den nu förestående uppgörelsen.

Öfriga bestämmelser i förordningen tarfva ej uppgörelse.

7) De Förenade rikena hafva anslutit sig till åtskilliga mellan ett flertal stater afslutade
konventioner, hvilka äro afsedda att gälla äfven mellan Sverige och Norge inbördes.
Ex.: den i Paris den 20 mars 1883 afslutade konventionen till skydd för den industriella
äganderätten; konventionen i Haag d. 14 november 1896 angående vissa till civilpro-
cesser hörande ämnen.

Då i särskildt fall olika meningar uppstått, huruvida på detta sätt ingångna konventio-
ner gälla mellan Sverige och Norge inbördes, synes, till förekommande af framtida olika
tolkningar inom de bägge rikena, önskvärdt att formlig öfverenskommelse ingås om
deras tillämplighet i sådant hänseende.

Beträffande myntkonventionen mellan Sverige, Norge och Danmark erinras, att
Norges tillträde till denna från början mellan Sverige och Danmark ingångna konven-
tionen skett i sådan form, att tvifvel ej kan uppstå om dess tillämplighet mellan Sverige
och Norge inbördes. (se sv. författn. saml. 1876 N:10).

Unionsupplösningens inverkan på traktater, som de Förenade rikena samfäldt afslutat
med främmande stater, är uppenbarligen ej något föremål för förhandling mellan
Sverige och Norge sins emellan. Emellertid torde intet tvifvel råda därom, att dessa
bestämmelser traktater behålla sin giltighet i förhållande till Sverige. (Ang. lagstiftnings-
frågor bifogas särskild P.M. bil 7).

Neutral zon på ömse sidor om gränsen.
Förhandling därom bör äga rum, så snart en sådan åtgärd kan anses ur svensk militär
synpunkt önsklig, hvarom utredning pågår.
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BIL. 1.

P.M.
Sveriges och Norges gemensamma utrikesbudget för 1905 upptager kabinettskassans
utgifter till 696,850 kr, däraf Sveriges andel utgör 497,800 kr och Norges andel
199,050 kr, samt konsulskassans utgifter till 787,000 kr, till hvilken samma de båda
rikena bidraga lika med 313.500 kr hvartdera. Konsulskassans utgifter bestridas dels med
kassans andel af de vid de lönade konsulaten inflytande expeditionsafgifter, hvilken
beräknats till 25,000 kr eller 12,500 kr för hvartdera landet, dels med direkta statsanslag
762,000 kr, däraf hälften, 381,000 kr, blifver på hvartdera riket. Med afseende derå, att
Kungl. Majt icke äger rätt att deponera öfver de å de norska anslagen uppkomna bespa-
ringar, hvilka återbetalas till norska statskassan, beviljas af Stortinget för tillfälliga och
oförutsedda utgifter ett anslag af Stortinget för tillfälliga och oförutsedda utgifter ett
anslag af 28,000 kr, hvaraf 12,000 kr till kabinettskassan och 16,000 kr till konsulskas-
san. Norges sammanlagda bidrag till utrikesbudgeten för innevarande år utgör alltså
620,550 kr, däraf 608,050 kr direkta statsanslag och 12,500 kr expeditionsafgifter.

De för närvarande från kabinetts- och konsulskassorna utgående expeditionslöner
och pensioner utgöra:

[Slag] [Totalt] Sveriges andel Norges andel
från kabinettskassan (se bil A) 29,000     – 20,500 8,500
från konsulskassan (se bil B) 21,600     – 10,800 10,800

Summa 50,600 31,300 19,300

Om berörda expektanslöner och pensioner delas på Sverige och Norge efter deras na-
tionalitet, som uppbära beloppen, erhållas följande siffror:

[Slag] [Totalt] Sveriges andel Norges andel
från kabinettskassan 29,000     – 23,000 6,000
från konsulskassan 21,600     – 12,000 9,600

Summa 50,600 35,000 15,600

Genom en sådan fördelning skulle, såsom af ofvanstående siffror framgå, totalbeloppet
af Sveriges utgifter för ifrågavarande ändamål komma att ökas med 3.700 kr om året
från 31,300 kr till 35,000 kr.

BIL. 2.

Hj. L. Hammarskjölds d 31 januari 1903 med tillägg d 2 juni s.å. afgifna V.P.M. till ut-
rikesministern ang. afslutandet af generella skiljedomsaftal med främmande stater.
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BIL. 3.

Skiljedomstraktat mellan Sverige och Schweitz

BIL. 4.

Skiljedomstraktat mellan Danmark och Holland.

BIL. 5.

Lappfrågan. (denna prod. af Husberg).
Af de lappar, som bebo nordligaste delen af den skandinaviska halfön, flytta en del mel-
lan Sverige och Norge sålunda, att de tillbringa vintertiden inom svenska lappmarken
men sommartiden å norskt område. Dessa flyttningar hafva ägt rum sedan uråldriga
tider, och när år 1751 en traktat afslöts om reglering af riksgränsen, blef lapparnas flytt-
ningsrätt erkänd och, genom den s.k. första kodicillen till nämnda traktat, närmare reg-
lerad. I denna kodicill förklarades lapparna i Sverige och Norge berättigade att årligen
med sina renar flytta öfver gränsen in i det andra riket samt att där begagna land och
strand till underhåll för sig själfa och sina renar; och upptogos i densamma därjämte de
särskilda föreskrifter, hvilka de kontraherande makterna, till närmare bestämmande af
den medgifna rättigheten, i funno vara af nöden. 

De bestämmelser, som sålunda kommo till stånd, förblefvo en lång tid framåt de
enda, som gällde för de internationella lappförhållandena. Stadgandena i kodicillen voro
emellertid i sina viktigaste punkter lika korta som obestämda; särskildt gällde detta i
fråga om beskaffenheten af och omfånget af den lapparne för deras renar tillagda betes-
rätt. Detta medförde helt visst inte under tiden närmast efter fördraget någon kännbar
olägenhet. Tillräckligt utrymme fanns den tiden i båda rikena för både lappar och
bofaste. Men i den mån jordbruket vann utbredning inom nordligaste delen af halfön,
blef sagda brist i lagstiftningen en källa till ständiga stridigheter, särskildt inom Tromsö
amt; för den jordbrukande befolkningen låg en särskild anledning till missnöje i svårig-
heter att på laglig väg bereda sig ersättning för skada, som af lapparnes renar förorsaka-
des. Behofvet af en ny lagstiftning i ämnet framträdde därför allt mera. Förarbetena för
en sådan började år 1843 genom en af svenska och norska män bestående kommitté,
hvilken utarbetade ett förslag, som dock ej ledde till någon åtgärd. En senare kommitté,
tillsatt år 1866, afgaf ett förslag, som, delvis omarbetadt, framlades år 1871 för genom
kungl. proposition för Riksdag och Storting. Frågan föll då i Riksdagen och förslaget
blef vid sådant förhållande ej af Stortinget förelagt. År 1879 upptoges förhandlingar, på
initiativ från norsk sida, mellan de båda ländernas regeringar, och sedan dessa förhand-
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lingar ledt till ett nytt förslag, blef detta framlagt för Riksdag och Storting år 1882.
Någon lag kom dock sagda år icke till stånd, men följande år, 1883, tillkom efter beslut
af Riksdag och Storting den lagstiftning, som för närvarande gäller.

Denna lagstiftning består af tvänne lagar en svensk och en norsk, den svenska af den
6 juni 1883 och benämnd Förordning rörande de lappar, som med renar flytta emellan
de förenade konungarikena Sverige och Norge, den norska af den 2 juni samma år. De
trädde båda i kraft den 1 januari 1884, men deras giltighetstid blef icke obegränsad.
Den svenska förordningens 30§ innehåller nämligen: ”Denna förordning träder i kraft
den 1 januari 1884, från hvilken dag motsvarande bestämmelser komma att lända till
efterrättelse jämväl i Norge. Den förblifver gällande i femton år från nämnda dag. Har,
innan denna tid gått till ända, ny gemensam lag ej blifvit i bägge rikena antagen, skall
första bihanget eller kodicillen till gränstraktaten af 7/18 oktober 1751, som medan
denna förordning är gällande blifver utan verkan, åter träda i kraft.” Den norska lagen
har motsvarande bestämmelse, men till denna bestämmelse blef i den norska lagen
fogadt ett så lydande tillägg. ”Härmed är dock intet afgjordt med hänsyn till spörsmålet,
huruvida något af rikena har rätt att frånträda denna kodicill.” Denna bestämmelse
skulle syfta på den mening, som någon gång uttalats i Norge, att detta rike ej längre
vore bundet af vid 1751 års kodicill, emedan Sverige genom Finlands afträdande beröf-
vat sig möjligheten att tillämpa denna kodicill i samma utsträckning, som kunde ske vid
kodicillens antagande. 

På grund af kungl. Propositioner till Riksdag och Storting åren 1898, 1901 och 1904
har sedermera den ifrågavarande lagstiftningens giltighet blifvit förlängd, hvarje gång
med tre år. Den utlöper alltså, enligt senast vidtagna bestämmelser, med år 1907. I sam-
manhang med besluten om förlängningen har från norsk sida upprepats förbehållet
därom, att intet skulle vara afgjort med hänsyn till spörsmålet därom, huruvida något af
rikena har rätt att frånträda kodicillen.

Den nu lämnade redogörelse visar, att snart nog den tidpunkt kan emotses, då ett
ämne af betydande vikt kan blifva föremål för tvist emellan rikena. Den nu gällande lag-
stiftningen går, såsom sagdt, till ända med år 1907. Blir dessförinnan öfverenskommelse
om dess förlängning ej vunnen eller eljest samstämmighet mellan rikena i ämnet ej
ernådd, skall kodicillen af 1751 träda åter i kraft. Frånsedt den stora bristfälligheten i
dennas bestämmelser, förekommer härvid den betänkligheten, att Norge synes vilja till-
mäta sig befogenhet att, om det så finner för godt, genom ensidigt beslut sätta den-
samma ur tilllämpning och sålunda på egen hand stifta lag angående de svenska
flyttlapparnes rättsliga ställning i Norge. Man har så mycket större anledning att upp-
märksamma detta förhållande, som under senare åren inom Norge en kommitté varit i
verksamhet för att förbereda ny lagstiftning i ämnet. Denna kommitté har afgifvit, för-
utom förberedande utkast, sitt slutliga betänkande, men detta senare har icke offentlig-
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gjorts och hålles fortfarande hemligt, beroende detta, enligt hvad som blifvit
justitiedepartementet under hand meddeladt, därpå, att kommittéen i sitt betänkande
intagit vissa aktstycken, som skulle vara af natur att icke få offentliggöras.

Fråga blir då hvad som från svensk sida nu bör i detta ämne fordras. Härutinnan
kunna olika alternativ tänkas. Närmast ligger att yrka på den nu gällande lagstiftningens
permanens, så att denna skall gälla till dess genom sammanstämmande beslut i bägge
båda rikena dess ändring eller upphäfvande vidtages. Detta torde vara det för Sverige
fördelaktigaste. 

Ett annat alternativ är att kvarstå på den nuvarande lagstiftningens ståndpunkt och
vidhålla att, därest denna upphör med utgången af 1907 eller den senare tid, intill hvil-
ken man nu ej kan påstå dess ytterligare förlängning, 1751 års kodicill skall åter träda i
kraft. Därvid synes dock icke få lämnas sväfvande den frågan, huruvida någotdera riket
har rätt att ensidigt frånträda kodicillen, utan lärer i sådan händelse den fordran böra
uppställas, att åt denna kodicill gifves karaktären af ett ömsesidigt för framtiden bin-
dande aftal.

En ytterligare ståndpunkt, som i ämnet kan ifrågaställas, är den, som Kgl. Majt intog
i sin till 1882 års riksdag aflåtna proposition, hvilken dock i denna del sedermera icke
vidhållits. Enligt denna proposition erkändes i princip, att hvartdera riket skulle kunna
framdeles hvart för sig stifta särskild lag i ämnet, men det förbehållet uppställdes, att
sådan särskild lagstiftning skulle hvila på vissa uttryckligen angifna grunder. I afseende å
uppställande af dylika grunder skulle ledning kunna hämtas af de bestämmelser, som i
nyssnämnda proposition af KMt föreslogos i 29 § af det då framlagda förslaget.

Att, alltefter den väg man i detta ämne väljer, tillämpning kan eventuellt ifråga-
komma af skiljedomsförfarande är påtagligt.

BIL 6.

P.M. angående malmtransport Kiruna – Riksgränsen – Narvik.
(denna P.M. af Westring)

I. Luossavaara – Kirunavaara aktiebolag.
Rörande transporten från Kiruna till Riksgränsen gäller kontraktet den 2 juli 1898
emellan svenska staten och bolaget. 

Ifråga om transporten från Riksgränsen till Narvik gäller kontraktet den 7 (11) okto-
ber 1898 emellan norska staten och bolaget. I det senare kontraktet stadgas hufvudsakli-
gen följande:

Norska staten åtog sig anläggning af en järnväg från Narvik till Riksgränsen i anslut-
ning till den svenska järnvägen Gellivare-Riksgränsen. Staten förband sig vidare att mot
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den godtgörelse, hvarom nedan sägs, för bolagets räkning årligen frakta dels från Riks-
gränsen till Narvik intill 1,200,000 tons järnmalm eller däraf förädlad produkt och dels
från Narvik till Riksgränsen hvad för bolagets drift erfordrades af byggnadsmaterialier
och bränsle. Bolaget skulle till staten betala 1o alla utgifter för järnvägens drift och
underhåll, utom hvad som härrörde uteslutande af persontrafik, postbefordran och
annan godstrafik än den förut omnämnda, och 2o 3,8% å anläggningskostnaden, och
skulle däraf till amortering beräknas skillnaden mellan detta belopp och hvad norska
staten finge betala i ränta för och till banbyggnaden upplåtna penningar. Bolaget skulle
dessutom ersätta förlust å ”annan trafik”. Dessutom bestämmelser om hyra för upplags-
platser och kajanläggningar m.m. Kontraktet, som icke kan uppsägas från bolagets sida,
skall gälla intill dess anläggningskapitalet blifvit amorteradt eller till och med tre år efter
det staten uppsagt detsamma, dock att uppsägning ej får ske förrän 20 år efter det banan
öppnats för trafik (1903). Tvister i anledning af kontraktet äro underkastade Konungens
afgörande.

På bolagets framställning att få bestämd frakt för ytterligare en malmkvantitet af intill
300,000 tons har arbetsdepartementet i skrifvelse den 3 juni 1905 i afseende å det nya
fraktkontrakt, som det således skulle blifva fråga om att upprätta, meddelat. Fraktafgif-
ten skulle tills vidare utgå med 75 öre pr ton. I öfrigt borde meddelas bestämmelser till
betryggande af de intressen, som vore förenade med en eventuell järnindustri och gruf-
drift i det nordliga Norge. Sålunda borde det betingas möjlighet för eventuella norska
järnverk att till förbrukning häfva en bestämd kvantitet malm årligen hos bolaget till
dettas minimipris. En allmän bestämmelse härom borde intagas i kontraktet, men fast-
ställandet af kvantitet och närmare villkor kunde uppskjutas. Departementet förutsatte
vidare, att bolaget skulle hålla tillgång öppet för norskt tonnage att under för öfrigt lika
villkor konkurrera om malmtransporten från Narvik.

II. Andra malmbolag.
Tuollavara aktiebolag har under de senaste åren fraktat malm öfver Riksgränsen till
Narvik, ehuru i mycket små kvantiteter (1904 – 7,149 tons). Härför har bolaget så väl
inom Sverige som inom Norge fått betala samma pris per ton, som, efter uträkning
Kirunabolaget enligt kontraktet fått betala. 

Svappavara har sökt koncession å järnväg från Svappavara till Kiruna för att därifrån
vidare transportera malm öfver Riksgränsen till Narvik. Denna fråga är ännu ej afgjord,
då bolaget icke kunnat förete bevis om fullgörande af de præstanda, som enligt KMts
och Riksdagens beslut skulle utgöra förutsättning för att koncession skulle kunna bevil-
jas. Någon transport för detta bolags räkning har således ännu ej kommit till stånd, men
afser bolaget transport i rätt stor omfattning.
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För att betrygga de svenska intressen, som här äro i fråga, synes lämpligen böra före-
slås ett aftal af det hufvudsakliga innehåll, att Norge förbinder sig att icke å gods, som å
mellanriksbanorna transporteras för att omedelbart utföras öfver norsk hamn och såle-
des endast transiterar norskt område, lägga tull eller annan sådan pålaga, ej heller
bestämma frakt-, hamn-, och dylika afgifter till högre belopp än som gälla för norska
varor eller till sådana belopp, att de icke rimligen kan anses utgöra endast frakt-, hamn-
och sådana afgifter utan tillika innebära särskild pålaga, samt ej heller för transporten
uppställa villkor af den art, som omförmälas i arbetsdepartementets skrifvelse den 3 juni
1905. Ett sådant aftal bör naturligtvis vara ömsesidigt, så att Sverige åtager sig motsva-
rande förpliktelser mot Norge. Tvister om aftalets tillämpning böra afgöras af skilje-
dom.

BIL 7.

P.M. ang. lagstiftning som beröres af unionsförhållandet.

Grundlag.
I 39 och 43 §§ regeringsformen förutsättes, att Konungen under vistelse i Norge äger
utöfva riksstyrelsen i Sverige.

Fråga om ändring af denna bestämmelsen kan ej förekomma å urtima riksdag. Att
dessa bestämmelser kvarstå till dess de kunna blifva i laga ordning upphäfda, synes icke
kunna medföra någon olägenhet.

Strafflagstiftning.
I 8 kap. strafflagen stadgas för förräderibrott, riktade mot Norges rike eller författning
enahanda straff som för dylika brott mot Sveriges rike eller författning. Jämväl för brott
riktade mot rikenas förening. (Se §§ 1, 4, 5, 6, 9, 12, 23 och 24).

9 kap 9 § förlänar Norges riksstyrelse och riksförsamling enahanda skydd som Sveri-
ges riksstyrelse och riksförsamling åtnjuta.

10 kap. 4 och 5 §§ förläna norska ämbets- och tjänstemän enahanda skydd som
svenska ämbets- och tjänstemän åtnjuta.

Samtliga dessa bestämmelser torde efter unionens upplösning böra ändras, men här-
med synes utan olägenhet kunna anstå till till [sic!] nästa lagtima riksdag. Någon för-
handling med Norge härom kan ej ifrågasättas.

12 kap. 9 och 18 §§ förläna åt norska allmänna handlingar, stämplar och märken
samma skydd som svenska.
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Beträffande allmänna handlingar gäller vad nyss är sagdt ang. upphäfvandet; dock
vore det ej här omöjligt att bibehålla ett särskildt skydd för norska handlingar under för-
utsättning af ömsesidighet (förhandling i sinom tid).

Beträffande norska allmänna stämplar och märken kan med mera skäl ifrågasättas för-
handling om fortfarande skydd. I 10 § af 12 kap. förutsättes nämligen att Konungen
äger förordna, att främmande stats allmänna stämplar och märken skall njuta samma
skydd som svenska mot förfalskning eller missbruk, och med föranledande häraf hafva
en mängd konventioner afslutats med främmande stater rörande skydd för frimärken
och andra frankostämplar.

Dylik förhandling torde emellertid kunna anstå till dess lämplig tid infaller (förhand-
ling i sinom tid).

KF d. 1 juni 1819.
I denna förordning stadgas, att om svensk undersåte begått förbrytelse i Norge och där-
efter afvikit till Sverige, den brottslige skall antingen, på behörig framställning från
norsk myndighet, gripas och utlämnas eller ock instämmas, för att i bägge händelserna
svara efter vid norsk domstol och efter norsk lag.

Förordningen innehåller därjämte dels regler, huru utleverering skall tillgå och kost-
naden ersättas, dels föreskrifter om laga stämningstid till inställelse vid norsk domstol,
dels bestämmelser att vissa arter af straff (ärans förlust, fridlöshet, landsförvisning) skola
då de ådömts i Norge, blifva tillämpade äfven i Sverige (i denna del är förordningen
numera utan all betydelse, då nämnda straffarter äro afskaffade både i Norge och
Sverige), dels bestämmelser om skydd i Sverige mot förfalskning af norska mynt och
sedlar (i denna del är förordningen också utan betydelse, enär svensk strafflag, liksom
norsk, numera i det hänseendet likställt alla främmande mynt och sedlar med svenska),
dels slutligen meddelande af bestämmelser af motsvarande innehåll äro gifna i Norge
(norsk förordning af d. 11 sept. 1818).

Bestämmelserna i 1819 års förordning, hvilka till sin lydelse afse utlämnande af
svenska undersåtar allenast, hafva analogiskt tillämpats med afseende å utlämning af
norska undersåtar, och med hänsyftning på denna praxis äro i K. Cirk. d 27 mars 1849
föreskrifter i administrativ väg utfärdade ang. kostnaden för aflidna norrmäns hemfors-
lande. Jfr också Fångv.styrelsens cirk. d 2 april 1863 och d. 28 febr. 1865; K Cirk d 21
juli 1857.

Ang. förslag från Norge till Sverige af häktad person se Fångv.styrelsens cirk. d. 28 febr.
1895, K Br 11 okt. och Fångv.styrelsens kung. d 24 okt.1893.

De bägge ifrågavarande förordningarna – den svenska och den norska – ersätta
sålunda en utlämningstraktat.
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Bestämmelserna om utleverering och instämmande af svenska undersåtar till norsk
strida bestämdt mot den eljest allmänt gällande regeln, att ingen stat utlämnar egna
undersåtar. Med hänsyn härtill torde den nuvarande ordningen icke böra bibehållas.
Förordningen är med afseende på sitt innehåll otvifvelaktigt af allmän lags natur och
dess upphäfvande kräfver alltså riksdagens medverkan. Å andra sidan närmar den sig,
såsom byggd på förutsättning af ömsesidighet och innehållande en hänvisning till detta
förhållande, till en traktat, och med hänsyn härtill torde dess upphäfvande böra föregås
af förhandling med Norge. Sådan förhandling torde också böra omfatta frågan om för-
ordningarnes ersättande med en formlig utlämningstraktat, då en sådan traktat otvifvel-
aktigt är behöflig mellan två länder med så lång gemensam landgräns. Det kan dock
näppeligen böra ifrågasättas att upptaga förhandling härom tillsammans med förhand-
lingar om unionens afveckling. Dels är frågan af jämförelsevis underordnad vikt, dels
kan det ej ligga någon våda uti att ännu någon tid bibehålla den nuvarande ordningen. I
nödfall kan Sverige utan vidare upphäfva förordningen. (förhandlingar).

Näringslagstiftning.
På näringslagstiftningens område hafva norska undersåtar i flera afseenden en fördelakti-
gare ställning än andra utländska undersåtar. Denna deras ställning releras hufvudsakli-
gen genom K.F. d. 4 juni 1868 om utsträckt frihet för K.Mts norska undersåtar att här i
riket drifva näring. I denna förordning stadgas.

1o Norsk undersåte är berättigad att utan särskildt tillstånd i riket vistas och sig bosätta.

2o Norsk undersåte är berättigad att reda i skepp för såväl inrikes som utrikes sjöfart,
med villkor att hufvudredaren är svensk undersåte och här i riket bosatt (annan utländsk
undersåte äger väl också reda i skepp, men i intet fall får sådan utlännings andel sträcka
sig utöfver 1/3 af fartygets dräktighet. Jfr 1 § sjölagen ang. villkoren för fartygs svenska
nationalitet.

3o Norsk undersåte är, utan särskildt tillstånd, berättigad att i Sverige besitta fast egen-
dom, under villkor, om ägaren icke är här bosatt, att alltid hafva ett i orten bosatt om-
bud (annan utländsk undersåte måste för att få förvärfva och besitta fast egendom erhålla
särskildt tillstånd af Konungen).

4o Norsk undersåte, som är i Sverige bosatt och mantalsskrifven, får under samma vill-
kor som svensk undersåte, här i landet idka handel eller annat näringsyrke (annan ut-
ländsk undersåte måste skaffa sig särskildt tillstånd af Konungen, hans rätt blifver i hvarje
fall i viss mån begränsad).

5o Till besättning å svenskt fartyg få norrmän hyras utan inskränkning till visst antal.
Norsk man kan antagas till skeppare, styrman och maskinist å svenskt fartyg, med vill-
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kor att han fullgjort de för hvarje fall stadgade kunskapskraf. I öfverensstämmelse här-
med äro också stadgandena i K.F. ang. befälet å svenska handelsfartyg affattade.

I ingressen till 1868 års förordning framhålles, att den meddelas med afseende å de för-
måner och den näringsfrihet, som i Norge tillkomma svenska undersåtar.

De företrädesrättigheter, som norske undersåtar sålunda åtnjuta på näringslagstift-
ningens område, torde efter unionens upplösning ej kunna kvarstå, enär de kunde gifva
andra stater, som genom traktater betingat sig att blifva behandlade såsom mest gynnad
nation, anspråk att få åtnjuta samma företräden. Med hänsyn därtill att de motsvaras af
enahanda företräden för svenska undersåtar i Norge, torde förhandlingar böra föregå
deras upphäfvande, i ändamål att upphäfvandet må äga rum samtidigt samt redan för-
värfvade rättigheter åtnjuta en likformig behandling. Klart är väl, att upphäfvandet med
föregående förhandling svårligen kan medhinnas i sammanhang med den nu förestå-
ende uppgörelsen; någon våda af dess uppskjutande till nästa lagtima riksdag lärer i allt
fall ej förefinnas (förhandling).

Hvad nyss är sagdt om nödvändigheten att, med hänsyn till traktater med andra sta-
ter, upphäfva norrmäns företrädesrättigheter gäller äfven stadgandet (i K.F. d. 12 maj
1905 ang. sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge) att norska fartyg skola
i Sverige behandlas såsom inhemska, samt det stadgande (i K.F. d. 16 maj 1884 om
bevillningsafgifter enligt för särskilda förmåner och rättigheter), enligt hvilket norrman
äger utan särskild bevillning idka handel med norska produkter, och slutligen måhända
äfven den i lagen om aktiebolag (40 §) samt lagen om registrerade föreningar för eko-
nomisk verksamhet (23 §) åt i Sverige bosatta undersåtar medgifva rättigheten att vara
ledamöter i styrelse för aktiebolag eller förening.

Sjölagen.
Ett upphäfvande af de åt norska undersåtar beviljade företräden i fråga om rätten att
reda i skepp torde jämväl böra föranleda ändring i sjölagens bestämmelser i 1 §, att
skepp anses såsom svenskt, när det till 2/3 äges af svenska och norska undersåtar i fören-
ing.

Andra bestämmelser i sjölagen, som angå norska undersåtar, äro:
§ 34, som ålägga befälhafvare å svenskt fartyg att medtaga norskt sjöfolk, hvars hemsän-
dande det åligger konsulerna att besörja.
§ 98, som stadgar rätt för norsk sjöman att i vissa fall blifva fortskaffad till norsk hamn på
redarens bekostnad, i andra fall på bekostnad af allmänna medel; samt
§ 322, som ålägger svensk domstol att, när befälhafvare å norskt fartyg anmäler sig till
afläggande af sjöförklaring enligt 317 §, anställa undersökning ang. orsakerna till
olyckan och insända protokollet till kommerskollegium.
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Samtliga dessa §§ (34, 98 och 322) innehålla föreskrifter, att berörda bestämmelser skola
gälla äga tillämpning, så länge motsvarande bestämmelser gälla i norsk sjölag. Ehuru
anledning att bibehålla den efter unionens upplösning ej torde finnas, synes de dock ej
böra upphäfvas förrän efter förhandling vid inträffande lämplig tidpunkt (förhandling).

Omedelbar korrespondens mellan myndigheter.
Enligt K.br. d. 31 juli 1818 skola vederbörande ämbetsverk och ämbetsmän i Sverige
och Norge i alla ärenden omedelbarligen med varandra inbördes skriftvexla.

Denna ordning är åberopad eller tillämpad i åtskilliga lagar och författningar t.ex.
handräckningslagarna, förordningen d. 1/7 1819 m.fl.

Någon allmän föreskrift om omedelbar korrespondens mellan svenska och annan
främmande stats myndigheter finnes icke, men däremot förekommer sådan omedelbar
korrespondens i ett par fall i särskilda frågor. Se Deklaration mellan Sverige och Dan-
mark ang. fattigvård d. 13 o 26 juli 1888, samt 1860 års lösdrifvaretraktat mellan
Sverige och Ryssland. Dylik ordning är ej sällsynt främmande stater emellan. Något
hinder för dess bibehållande mellan Sverige och Norge efter unionens upplösning synes
ej finnas. Särskild öfverenskommelse torde dock erfordras, hvadan förhandling i ämnet
synes böra i sinom tid upptagas (förhandling).

Legalisering af norska myndigheters intyg.
I en mängd författningar göres beträffande intyg från norska myndigheter undantag från
den eljest allmänneligen tillämpade regeln att främmande myndighets intyg bör vara af
svensk beskickning eller konsul legaliseradt, d.v.s. försedt med intyg, att myndigheten i
fråga enligt sitt lands lagar är behörig att meddela intyg af sådan art. Se t.ex. lag af d. 1
juli 1898 om anteckning i kyrkobok af utrikes slutna äktenskap; lag d. 5 maj 1899 ang.
verkställighet af utländsk domstols belut; K.f. d 8 juli 1904 huru utländsk myndighet
undersåte må styrka behörighet att träda i äktenskap; K.k. d. 31 dec 1895 ang. hand-
lingar, som skola företes vid sökande af patent eller reglering af varumärken.

Denna anordning har gifvits närmast sin grund däri, att diplomatisk och konsulär
representation i Norge ej funnits, men har väl ansetts möjlig på grund af den närmare
kännedom om norska myndigheter och deras behörighet, som antagits vara för handen
hos den svenska ämbetsmannakåren. Något hinder mot ordningens bibehållande synes
ej förefinnas. Förhandling härom behöfs gifvetvis icke.

De kungörelser, som utfärdats d. 16 nov. 1877 ang. skydd för norska undersåtars lit-
terära äganderätt, d. 4 febr. 1881 ang. skydd för norska undersåtars konstverk samt d. 20
febr. 1885 ang. skydd för norska varumärken, beröras icke af unionsförhållandet i annat
hänseende än att detta gifvit anledning till att förhållandet mellan bägge länderna ord-
nats genom till ändamålet lika förordningar i stället för genom traktat. Bägge dessa för-
fattningar kunna bibehållas, men förhandling i ämnet torde vid lämplig tidpunkt böra
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upptagas. Fråga har af annan anledning varit uppe att revidera det ömsesidiga skyddet
för litterär äganderätt.

Vittnesförhör i Norge.
KBr. d 20 maj 1824 stadgar ang. afhörande i Norge af därstädes boende person, som vid
svensk domstol åberopas såsom vittnen och ej vilja godvilligt inställa sig här. Bestäm-
melsen synes endast åsyfta brottsmål. Någon anledning att upphäfva bestämmelsen
torde ej finnas; i hvarje fall icke sålänge Norge icke vägrar att anställa begärda vittnes-
förhör.

Beträffande vittnesförhör i tvistemål gäller Haager-konventionen af 1896, som
Norge såväl som Sverige biträdt och som är afsedd att gälla äfven mellan rikena inbör-
des. En formlig förklaring af om denna konventions tillämplighet vore emellertid att
önska i sammanhang med uppgörelsen. Samma önskan förefinnes beträffande vissa
andra internationella konventioner t.ex. de bägge unionerna till skydd för litterär och
industriell äganderätt.

K.F. d. 28 november 1884 ang. kommissionärer för anskaffande af tjänstehjon och an-
dra af anställning inom eller utom riket. För anskaffande af anställning inom Norge gäl-

annat främmande land. Någon anledning att
i hvarje fall kan ändring ske utan vidare när som helst.

Fattigvårdslagstiftningen
Se särskild P.M.
Äfven om[,] på sätt i det af jordbruksdepartementet afgifven pm i ärendet ifrågasättes[,]
förändring i nu gällande ordning bör komma till stånd torde i hvarje fall frågan härom
icke vara af den art, att den bör ingå i den nu förestående uppgörelsen, utan kunna tills
vidare anstå.

P.M.
I anledning af framställning fr. Norge d 28/12 1840 om en ömsesidig öfverenskom-
melse mellan Sverige och Norge i fråga om godtgörelse för fattigvård, som i det ena
riket lämnats person från det andra, hvilken framställning d. 15/12 1841 af KMt öfver-
lämnats till behandling af en då existerande kommitté för reglerande af vissa unionella
förhållanden, utfärdade KMt d. 15 febr 1855 förordning ang. behandlingen af frågor
om ersättning för understöd, som af fattigvårdssamhällen i ett af de förenade rikena
Sverige och Norge lämnas nödlidande person från det andra riket, som ännu är gäl-
lande. Enligt denna K.F. förskotterar hvartdera rikets statskassa – under förutsättning att
vissa formella föreskrifter blifvit af vederbörande iakttagna – åt fattigvårdssamhälle inom

För anskaffande af anställning inom Norge gäller icke samma förbehåll som beträffande 
ändra dessa bestämmelser lärer ej finnas;  
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riket hvad som af sådant fv.samhälle enligt rikets fattigvårdslagstiftning utbetalats såsom
tillfälligt understöd åt person från det andra riket. Räkningar å hvad som sålunda under
ett år förskotterats af hvartdera riket växlas året därpå mellan rikena, och sedan dessa
räkningar å ömse håll granskats, uppgöres mellan rikena en likvid för året i fråga och
utbetalas af den ena statskassan till den andra den skuld, hvari enligt likviden först-
nämnda statskassa häftar till det andra rikets kassa. Den utgift, som härigenom ådrages
svenska statsverket – ty Norges fordran har vid dessa årliga likvider alltid varit större än
Sveriges – drabbar dock till sist icke i sin helhet svenska staten; en väsentlig del däraf
uttages, enligt bestämmelsens i ofvannämnda K.F. af vederbörande svenska fattigvårds-
samhällen och inlevereras till statskontoret. Statsverket får vidkännas kostnaden dels
enligt k.k. d 11 maj 1877 om viss ändring i nyssnämnda KF, då fråga är om tillfällig
sjukvård i Norge åt svensk undersåte, och dels då af olika skäl i särskilda fall – såsom att
den i Norge lämnade fattigvården icke betingats af sådana förhållanden, under hvilka
enligt svenska bestämmelser fattigvårdssamhälle är skyldigt att meddela fattigvård, eller
att vederbörandes hemortsrätt i Sverige icke kunnat utrönas – icke något fattigvårds-
samhälle kunnat förpliktas att ersätta de understöd, hvarom fråga är.

Vid likviden för år 1900 fordrades af Norge kr. 7829:07 och af Sverige kr 974:02. Af
de norska anspråken uppskötos för vidare utredning poster å sammanlagdt kr 385:85
och afslogs kr 357:80, och Sverige af sin fordran vidhöll kr 763,65 så betalade Sverige
kr 6,321:77.

För år 1901 fordrade Norge kronor 11,570:13 och Sverige kr 484:17. Af de norska
anspråken uppskötos för kr. 727:09 och afslogos för kr. 840:01, från svensk sida vidhöl-
los kr 747:17 och betalades således kr. 9,528:76.

För år 1902 fordrades af Norge kr 13,873:96 och af Sverige 2,228:68. Af de norska
fordringarna uppskötos kr 2,328:74 och afslogs kr 1682,24. Sverige vidhöll för kr.
2,213:18 och betalade 7,649:80.

I fråga om intet annat land än Norge ersättes af Sverige kostnader för fattigvård åt
svenska undersåtar utom Sverige.

Äfven i afseende å återsändandet till hemlandet af svenskar, som utom Sverige fallit
fattigvården till last, förfares på annat sätt i Norge än i andra länder, i det att en svensk,
som i Norge åtnjutit fattigunderstöd, efter anmälan därom, af vederbörande polismyn-
dighet genast och utan föregående meddelande till eller skriftvexling med svensk myn-
dighet förpassas till närmaste polismyndighet på andra sidan riksgränsen. Om en svensk
undersåte i de länder, med hvilka Sverige träffat öfverenskommelser uti ifrågavarande
afseende, Danmark och Ryssland, fallit den allmänna fattigvården till last, hemskickas
han efter föregående skriftvexling, i vissa fall direkt med svenska myndigheter, i andra
på diplomatisk väg; och hvad beträffar öfriga länder lärer det vara regel, att hemsän-
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dande icke sker utan skriftvexling och medgifvande att ifrågavarande person mottoges
till försörjning i hemlandet.

Det lärer icke finnas någon anledning att, i händelse unionen mellan de förenade
rikena upplöses, bibehålla de bestämmelser i K.F. d. 15 febr 1855, enligt hvilka kostna-
der för understöd i det ena riket åt behöfvande personer från det andra ersättas från sist-
nämnda rike, vare sig de betalas af statsverket eller vederbörande fattigvårdssamhälle,
hvilka bestämmelser tillkommit på grund af det unionella förhållandet mellan landen.
Hvad åter angår frågan om hemsändande från Sverige eller Norge af det andra rikets
undersåtar, som fallit fattigvården till last, kan det ifrågasättas, huruvida icke förordning-
ens bestämmelser böra ersättas med ett aftal mellan de båda länderna, en fråga som
lämpligen synes kunna behandlas i sammanhang med en behöflig revidering och änd-
ring af de oklara och föråldrade bestämmelserna i öfverenskommelserna med Danmark
och Ryssland och i samband med ett eventuellt arbete för ingående af traktater i föreva-
rande hänseende med andra länder. Emellertid synes i fråga om Norge det nu stadgade
enkla förfaringssättet, som i regel gör all skriftvexling obehöflig, böra i hufvudsak bibe-
hållas, då en ofta vidlyftig korrespondens vederbörande myndigheter emellan i dessa tal-
rikt förekommande fall skulle blifva mycket betungande.

 – – – – – – – – 
K Kung. d. 28 maj 1897 ang. varuförseln landvägen mellan Sverige och Norge medde-
lar bestämmelser ang. utförsel från det ena riket till det andra af utländska tullade varor
eller af varor, för hvilka återbetalning af erlagd tull eller tillverkningsafgift ifrågasättes.
Kungörelsen motsvaras af enahanda bestämmelser i Norge. Den nuvarande ordningens
bibehållande torde böra blifva föremål för förhandling. Sådan behandling synes dock ej
behöfva äga rum vid den förestående uppgörelsen.

Några uppgifter angående norska artilleriet

Denna odaterade två sidor långa promemoria är skriven med okänd starkt lutande handstil.
Överst har Christian Lundeberg skrivit ”Bil 6”. En kontroll mot Lundebergs ant. i dagboksform
visar att denna bilaga presenterades och diskuterades i utskottet den 29 juni 1905.

Återfinns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm (bland de
papper som Åkerhielm torde ha lånat av Lundeberg).
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1. Fältartilleriet har 132 7 cm snabbskjutande kanoner med lösa sköldar. Kanonfordonet
[?] är tyngre än det svenska på samma gång sköldarne ej lemna så godt skydd. Ammuni-
tion 500 skott per kanon.

2. Bergsartilleriet består af 4 batterier à 6 kanoner af 6,5 cm.

3. Positionsartilleriet 
Det stationära består af 3 kompanier fördelade på Fredriksten, Örje o Urskog samt
Kongsvinger. Bestyckningen utgöres af:

vid Kongsvinger
4 st 12 cm kanoner, stående i brunnar o försedda med sköldar
6 st 8,4 cm kanoner, stående i brunnar o försedda med sköldar

vid Urskog
4 st 10,5 cm kanoner (moderna) med sköldar
4 st 8,4 cm kanoner (moderna) med sköldar

vid Örje
4 st 10,5 cm kanoner
6 st 7,5 cm kanoner
12 st 8,4 cm kanoner
Befästningarne vid Örje bestå af 4 särskilda verk.

vid Fredriksten
10 st 12 cm kanoner
4 st 7,5 cm kanoner
22 st 8,4 cm kanoner
12 cm kanonerna äro delvis uppställda i pansartorn.

Det mobila positionsartilleriet har följande pjäser
26 st 10,5 cm kanoner (snabbskjutande)
16 st 7,5 cm kanoner (snabbskjutande)
72 st 8,4 cm kanoner (snabbskjutande)
Af dessa äro 16 st 7,5 cm h. på Oscarsborg, och sannolikt kunna ej mera än 6 batterier à
4 kanoner erhålla personal.

Vid fälthären finnas sannolikt 33 st mitraljöser fördelade till kavalleriet.
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30 juni

Anteckningar rörande norska och svenska flottorna

Denna odaterade, två sidor långa promemoria är skriven med okänd handstil. Överst har Lunde-
berg skrivit ”Bil 6”. En kontroll mot Lundebergs ant. i dagboksform visar att denna bilaga pre-
senterades och diskuterades i utskottet den 30 juni 1905.

Återfinns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

I norska flottan användas värnpliktige såsom hufvudstyrka, de fast anställde äro hufvud-
sakligen rekryteringskälla för underbefäl. Till värnpliktige vid flottan tagas sjöfarande,
som nått minst halfbefälenhetsgraden d.v.s. tjänstgjort 24 mån. i utrikes sjöfart eller 20
utrikes 12 inrikes å fartyg af minst 20 ton.1 Tjänstgöringstid i allm. 6 à 7 mån. Materie-
len och organisationen pådrifven sedan 1905.

Materiel: Sverige Norge
1 klass pansarbåtar 11 4
2 klass pansarbåtar 4 4
3 klass pansarbåtar 7 –
Torpedkryssare 5 –
1 kl. kanonbåtar 6 3
2 kl. kanonbåtar – 8
Jagare 1 1
1 kl. torpedbåtar 18 10
2 kl. torpedbåtar 18 19
3 kl. torpedbåtar – 3
Undervattensbåt 1 så vidt man vet inga
Ballongfartyg 1 så vidt man vet inga

Stridsvärde.
De norska 1 kl. pansarbåtarne stå mellan Dristighetens och Ärans klass d.v.s. öfverlägsna
7 svenska, underlägsna de 4 nyaste.

De norska 2 kl. pansarb. (= monitorer) ungefär = våra 3 ombyggda.

1Över talet ”20” har skrivits ett frågetecken.
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De norska 1 kl. kanonbåtarne kunna jämföras med svenska torpedbåtarne. Öfriga ka-
nonbåtar opansrade, likasom de svenska utan egentligt stridsvärde.

Svenska jagaren i allo öfverlägsen.

Våra torpedbåtar i allm. något mindre än de norske, som föra något svårare bestyckning
och alltså kunna anses något öfverlägsne i stridsvärde. Alle norska 1sta kl. och en del 2dra

kl. hafva hafva [sic!] 45 cm torpeder, under det att de svenske med undantag af den un-
der nybyggda, men ej levererade Plejad, hafva 38 cm. Detta betyder, att vid träff läckan
blir något större. Om de kunna gå på längre distans, är ej kändt; äro de af allra modär-
naste slag, är skottvidden cirka 3000 m. De svenskas skottvidd 1500 à 2000. De svensk-
as fart är lika god, kanske något bättre.

F.n. har den norska kontingent, som skulle inrycka 15/6, ryckt in 1/5. Den ti Man
har alltså dubbel uppsättning inne, då den tidigare ej ryckt ut. Ursprungl. skulle rustas 2
pansarbåtar 4 torpedfartyg, men enligt order af d. 18 April ha rustats 4 pansarbåtar, jaga-
ren, 4 torpedbåtar af 1 kl. 2 af 2 kl., hvarjämte 2 andra ligga i ordning + ”Bylgien”?.
Båda amiralerna ha debarkerat; kustfästningarne lära, enligt tidningar, vara bemannade;
mineringen torde däremot ej ha utförts, då därom intet anförts i sjöfartsunderrättelser.

I händelse af unionens upplösning behöfdes

a) vidmakthållande af så stora sjöstridskrafter, som erfordrades för att fylla den uppgift,
som nu tillämnats den norska flottan i vårt gemensamma försvar (alltså en förstärkning
lika med ¾ af Svges nuvarande flotta)

b) anordnande af fullständig örlogsstation å vestkusten;

c) anordnande af för våra största fartyg trafikabel förbindelse mellan Östersjön och Kat-
tegatt.

d) en flotta, afgjordt öfverlägsen Norges och Danmarks förenade flottor.

Ej troligt, att engelsk-byggda fartyg kunna köpas eller hafva köpts. 

4 juli

PM från generalstabschefen Axel Rappe angående 
gränsfästningar och neutral zon

En avskrift av denna tretton sidor långa, opaginerade, för hand skrivna och av Axel Rappe under-
tecknade promemoria, vilken utöver de tretton sidorna löptext också består av en bifogad tabell,
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återfinns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm. Överst på
promemorians första sida har, liksom överst på bilagan, stämplats ”HEMLIG”. På första sidan
har överst i vänstra hörnet skrivits ”afskrift.”

Promemorian är daterad den 4 juli 1905. Enligt Wåhlins anteckningar är generalerna Berg-
mans och Rappes muntliga föredragningar i särskilda utskottet den 8 juli en komplettering av den-
samma. Promemorian måste alltså ha avlämnats till utskottet senast den 8 juli.

Som bilaga återfinns en mycket stor tabell. Den är inte medtagen i föreliggande publikation.

 

V.P.M.
angående de norska “gränsfästningarnas” militära betydelse för Sverige äfvensom
angående den militära betydelsen af en ”neutral zon” på båda sidor om gränsen mellan
Sverige och Norge.

De norska så kallade ”gränsfästningarna” (se bifogad tabell) utgöras af en del permanen-
ta fästen, verk och batterier, hvilka äro belägna i en linje, som från Singelfjorden i syd-
väst sträcker sig längs Fredrikshaldsvattendraget öfver Aspern- och Örje- (på en stor del
kartor kallas den senare Ömarks- och Rödenes-) sjöarna och därifrån öfver Urskog till
Kongsvinger.

Denna linje, hvilken har en längd af omkring 16 svenska mil, löper på växlande
afstånd från riksgränsen. Medan sålunda befästningarna på den högra flygeln vid Svine-
sund endast skiljas från Sverige af detta smala vatten och Örjeås-batteriets kanoner
kunna slunga sina projektiler ända till ett par kilometer in i vårt land, dit afståndet
endast är omkring 5000 meter, så uppgår fogelvägen till den svenska gränsen från
Urskogs-verken till omkring 2 mil och från Kongsvingerbefästningarna till omkring 3
mil.

Bakom denna främre försvarslinje sträcker sig en andra, en bakre sådan, den så kal-
lade ”Glommenlinjen”. Befästningarna i denna äro icke af permanent natur utan bestå
af provisoriska verk, hvilka skola bestyckas först vid krigstillfälle. De skilja sig äfven i
annat afseende väsentligt från den främre linjens befästningar, en skilnad som på det när-
maste sammanhänger med den betydelse, som man i Norge tillagt de båda försvarslin-
jerna.

Såsom framgår af statsverkspropositionen till 1900/1901 års storting – hvilken, hvad
angår frågan om landets fasta försvar stöder sig på 1899 års befästningskommittés betän-
kande – äfvensom af stortingets förhandlingar angående denna fråga hafva de båda
befästningslinjerna väsentligt olika uppgifter. Medan den främre gränsfästningslinjen,
skall häjda en öfver landets östra gräns mot trakten af Kristiania framryckande fiende,
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till dess att armén hunnit verkställa sin mobilisering, uppmarsch och koncentrering, och
sålunda har en förnämligast defensiv uppgift, skola Glommenlinjens befästningar öppna
möjlighet för den egna fälthären att framrycka öfver denna linjen och gripa till offensi-
ven mot en fiende, som närmar sig trakten öster därom.

På tal om de olika fästningslinjernas betydelse säger statsverkspropositionen, därvid
citerande befästningskommitténs betänkande (se Sth. Prp. 1900/1901, nr 91, sid. 30):

”En armé, hvilken som vår icke äger betingelser att gå fienden till mötes och upptaga
kampen med honom i rena renconterstrider, hvarhälst han påträffas i öppna fältet, kan i
bästa fall gå offensivt tillväga på korta afstånd från en säker bas. Från denna synpunkt
bilda de förberedda ställningarna ej blott ett rent offensivt moment i försvarsverket utan
förläna samtidigt åt en litet manöverduglig armé en offensiv kraft, som icke på annat sätt
kan åstadkommas.

Kommittén tror, att sistnämnda hänsyn har tillagts erforderlig vikt vid valet af de
ställningar, som i den här framlagda försvarsplanen äro ansedda som tjänliga för opera-
tioner för fälthären.”

Och vidare tillägges:

”Blott vid de fronter eller ställningar, som under kortare eller längre tid skola skydda
fälthärens mobilisering, koncentrering och uppmarsch, äro de defensiva försvarsbeting-
elserna tillagda hufvudvikten”.

Under den följande framställningen betonas, – fortfarande i öfverensstämmelse med
befästningskommitténs uttalande – att den främre linjens uppgift är att hindra fienden
att besätta stora delar af landet utan att möta allvarligt, på förhand förberedt motstånd.

En liknande uppfattning och ännu tydligare uttalad återfinner man äfven i budget-
och militärkommitténs indstilling angående det fasta försvaret. Den afgörande kampen
med en inbrytande fiende skulle icke ske i den framskjutna Fredrikshalds-vattendrags-
linjen utan i linjen Moss-Vansjö-Glommenlinjen. Den främre linjen hade till uppgift att
uppehålla fienden, medan fälthären mobiliserades och koncentrerades. (se Indst. S. X B
1900/1901, sid. 29).

I öfverensstämmelse med denna uppfattning af de båda befästningslinjernas olika
betydelse har åt Glommenlinjens befästningar i allmänhet gifvits karaktären af offensiva
brohufvuden (Moss, Askim, Fetsund) med på den östra älfstranden framskjutna verk
och batterier, medan gränsfästningarna anlagts hufvudsakligen i defensivt syfte och med
undantag af vid Fredrikssten förlagts bekom respektive vattendrag och sjöar, där sådana
varit tillfinnandes.

En fästningsanläggning i och för sig kan icke tillmätas någon offensiv betydelse. Dess
döda stridsmedel förmå icke utsträcka sin verkan utöfver artilleriets skottvidder. För att
en fästning skall kunna utöfva något hot mot utanför dess beskjutningsområde liggande
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punkter erfordras, att den inom sig sluter lefvande stridskrafter, tillräckligt starka för att
kunna företaga offensivrörelser mot desamma. Ju starkare fästningens krigsbesättning är,
desto längre kunna naturligtvis de offensiva företagena utsträckas.

Hvad särskildt de norska gränsfästningarna angår, hvilkas krigsbesättning af infanteri
endast uppgår till ett à fyra kompanier vid hvarje fästningsgrupp, så är det påtagligt, att
dessa icke förmå utsträcka utsträcka sina anfallsrörelser väsentligt långt utanför respek-
tive befästningars områden. Endast under det första skedet af ett krig, innan ännu fient-
liga trupper hunnit att samlas vid gränsen, kan man tänka sig, att ströftåg af dessa svaga
besättningar kunna utsträckas in i vårt land för att därstädes oroa mobiliseringen, för-
störa kommunikationsleder och undanskaffa förnödenheter m.m. Utan tvifvel kan detta
vålla svårigheter vid den svenska mobiliseringen och uppmarschen, men dylika mindre
ströftåg kunna företagas från norsk sida, äfven om gränsfästningarna icke funnes. Man
kan därför icke säga, att desamma ur denna synpunkt utöfva något egentligt hot emot
vårt land, ehuru de genom att direkt föranleda förläggandet af krigsberedda trupper
invid vår gräns göra dylika smärre företag mera sannolika, än om gränsbefästningarna
icke funnes.

Men ur en annan synpunkt sedda kan man icke frånkänna de norska gränsfästning-
arna en viss offensiv betydelse vid ett krig mellan Sverige och Norge.

Den norska arméns mobilisering försiggår så hastigt, att 1. och 2. akershusske briga-
derna kunna stå uppmarscherade vid Glommenlinjen redan 5. á 6. mobiliseringsda-
garna. På grund af transportsvårigheter dröjer det däremot ända till 15. – 20.
mobiliseringsdagarna, innan de Kristiansandske och Bergenske brigaderna hinna samlas
därstädes (enligt uppgifter i generalstabens militärstatistiska afdelning).

Om gränsen mot Sverige icke vore tryggad af befästningar, vore det därför osanno-
likt, att de först till Glommenlinjen anländande stridskrafterna (enligt uppgift i general-
stabens militärstatistiska afdelning 18 bataljoner, 9 skvadroner och 12 batterier) skulle
våga framskjuta sitt uppmarschområde närmare gränsen. Under skydd af gränsbefäst-
ningarna är det däremot möjligt att redan från början koncentrera dessa trupper ända
framme vid riksgränsen (bakom Fredrikshaldsvattendraget) för att därefter, om förhål-
landena visa sig gynnasamma, öfverraskande inbryta i Sverige.

En dylik invasion kan visserligen blifva ett ganska vanskligt företag, som dock, om
det utföres raskt och i tid afbrytes, kan innebära en viss fara för oss, ity att en sådan
offensivstöt, äfven om den snart skulle häjdas, dessförinnan kunde vålla stor materiell
skada i de trakter den berör och genom landets ödeläggande och kommunikationsmed-
lens förstörande i hög grad försvåra de svenska stridskrafternas framryckning.
949



X. Första urtima riksdagen 1905
Regeringen i Kristiania beslutade den 13 september 1905 om partiell mobilisering i Norge.
Bilden visar norska skjutövningar. (Billedsamlingen, Nasjonalbiblioteket i Oslo).

Att tanken på en dylik offensiv med stöd af gränsbefästningarna icke är utesluten hos de
norska militära auktoriteterna framgår af ett yttrande i 1900/1901 års storting vid be-
handlingen om frågan af landets fasta försvar, i hvilket nuvarande öfversten Spörck gjor-
de sig till tolk för befästningskommittén och framhöll, att de föreslagna befästningarnas
ändamål vore att möjliggöra för armén en offensiv strid, och att kommittén hoppades,
att de skulle vara ett viktigt steg mot målet för försvarssträfvandena, att afgöra kampen
vid den främre linjen och hindra angriparen att föra kriget på norsk grund (se forhandl.
i stortinget 1900/1901 sid. 2462 – 2463). 

I mån som den norska arméns operationsduglighet växer ökas gifvetvis faran för oss
af ett norskt infall i vårt land, och det kan därför blifva nödvändigt att äfven å den
svenska sidan uppföra befästningar till gränstrakternas skydd.

Betraktar man åter frågan ur synpunkten af en svensk offensiv in i Norge är det
påtagligt, att de norska gränsfästningarna för oss innebära betydande militära olägenhe-
ter. Äfven om deras fortifikatoriska styrka delvis, såsom vid Urskog- och Örje-grup-
perna, icke kan skattas synnerligen högt och deras fåtaliga krigsbesättningar kunna
bindas af jämförelsevis svaga styrkor, så vålla de dock en måhända afsevärd tidsförlust vid
den svenska framryckningen och måste de, såsom beherrskande alla för operationer
gynnsamma förbindelser öfver gränsen från Kongsvinger och söderut, ovillkorligen
betvingas. Och detta betvingande måste ske fortast möjligt, emedan en tidsförlust kan
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blifva liktydig med att det gynnsamma ögonblicket går förloradt att anfalla de norska
fälttrupperna, innan de i sin helhet blifvit samlade. För ett hastigt betvingande af gräns-
fästningarna erfordras emellertid ett tillräckligt antal grofva kastpjäser. De 15 cm. hau-
bitsar, som för närvarande ingå i vårt landtförsvar, och hvilka äro afsedda för Bodens
rörliga bestyckning, äro icke tillräckliga ens för detta ändamål, och därför tvingar de
norska gränsbefästningarnas befintlighet till anskaffande af ytterligare dylik materiel.

Man brukar anse, att då det gäller fästningskrig, den angripande bör förfoga öfver
minst dubbelt så många artilleripjäser som den försvarande. Enligt denna beräknings-
grund skulle för bekämpande af endast Kongsvingerbefästningarna erfordras omkring
20 stycken belägringspjäser och för Fredriksstensgruppen ej mindre än 50 á 60 stycken,
hvaribland ett afsevärdt antal grofva kastpjäser (21 cm. mörsare) för pansartornens
demontering.

En sammanfattning af det sagda torde gifva vid handen:

att de norska gränsbefästningarna i och för sig icke utgöra något hot mot Sverige;
att de genom att trygga en norsk uppmarsch nära den svenska gränsen underlätta en
offensiv krigföring från norsk sida mot vårt land;
att de kunna göra gränsbefästningar på den svenska sidan af gränsen behöfliga;
att de minska utsikterna till framgång för den svenska hären vid en offensiv mot Norge;
och 
att de i och för ett sådant krig tvinga till anskaffande af ett belägringsartilleri.

Ur ren militär synpunkt synes det därför önskvärdt, att dessa befästningar icke funnes. 

Hvad åter beträffar frågan om upprättandet af

En neutral zon på båda sidor om gränsen mellan Sverige och Norge,
så förutsätter detta med nödvändighet, att de norska gränsfästningarna skola slopas, och
denna fråga sammanhänger således till en viss grad med den föregående.

För att ett gränsområde ur militär synpunkt skall kunna kallas neutralt är nämligen det
första villkoret, att inga befästningar få finnas inom detsamma och att således redan be-
fintliga sådana måste förstöras.
Bland öfriga fordringar, som böra ställas på områdets neutralitet, må framhållas,

att alla militära öfningar, äfven fältöfningar och rekognosceringar, därstädes måste vara
förbjudna, och
att förläggning af trupper icke får äga rum inom detsamma.

Därstädes befintliga garnisoner och öfningsfält måste således flyttas utom detsamma.
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Hvad beträffar djupet af det neutrala gränsområdet, så måste detta vara i det närmaste
lika å båda sidor om gränsen, så att i händelse af krig marschtiderna för de bakom dessa
områden koncentrerade stridskrafterna blifva desamma för en framryckning till gränsen
från båda sidor. Detta djup bör helst vara så stort, att det neutrala området icke kan pas-
seras af större truppstyrkor under en dagsmarsch, och bör under inga förhållanden be-
stämmas till mindre än 2 svenska mil. Dess utsträckning bör vidare bestämmas med
hänsyn till i närheten af gränsen möjligen befintliga fronthinder af större utsträckning,
så att denna komma att ligga så långt inom det neutrala området, att de ej kunna nås af
elden från utanför detsamma uppförda befästningar.

Med hänsyn till härpå inverkande omständigheter synes den neutrala zonens västra
begränsningslinje på den norska sidan, om hänsyn endast tages till dess södra del, böra
dragas från norr till söder räknadt öfver:

S. Odalen ka – Urskog ka – Mysen ka – Rakkestad ka – Sarpsborg – Fredriksstad.

Den östra begränsningslinjen för motsvarande svenska område skulle i så fall blifva:

sjön Gröcken – Sunne ka – Arvika – Sillerud ka – Steneby ka – Rennelanda ka – Mo ka

– Tärnö ka.

För att båda parterna skola kunna vara förvissade om, att en eventuell öfverenskommel-
se om ett dylikt neutralt gränsområde icke från någondera sidan öfverträdes måste i öf-
verenskommelsen ingå ett medgifvande för hvartdera landet att utöfva kontroll öfver
det andras neutrala zon.

Upprättandet af en dylik neutral zon vid den svensk-norska gränsen skulle för Norge
medföra betydande militära olägenheter, hvaribland rifvandet af gränsfästningarna är
den mäst betydelsefulla. För vårt land skulle en dylik anordning däremot undanrödja de
ofvannämnda med de norska gränsbefästningarna sammanhängande olägenheterna utan
att förorsaka oss något egentligt obehag.

Upprättandet af en neutral zon på båda sidor om gränsen är därför ur svensk militär
synpunkt att förorda men kan på intet vis anses vara absolut nödvändigt för vår trygg-
het.

I detta sammanhang torde måhända med några ord böra vidröras en fråga, som är af en
viss betydelse för vårt lands militära läge.

Om det å ena sidan icke kan vara för oss välkommet, att Norge genom befästningar
invid våra gränser försätter oss i ett ofördelaktigt militärt läge på den Skandinaviska
halfön, så är det å andra sidan en bjudande nödvändighet, att dennas integritet tryggas
mot eventuella eröfringsförsök från en utanför densamma boende makt. Det vore för
Sverige ur militär synpunkt ofördelaktigt, om ännu en tredje nation blefve represente-
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rad på den Skandinaviska halfön, och därför synes det vara i hög grad önskvärt, att
Norge måtte åläggas att medelst befästningar trygga de punkter, som synas kunna blifva
föremål för en främmande makts eröfringslusta. I främsta rummet träder härvid Narvik
i förgrunden.

För att säkerhet må vinnas, att denna, äfven ur militär synpunkt viktiga hamn så vidt
möjligt bevaras åt den Skandinaviska halföns folk, böra därför norrmännen åläggas att
befästa densamma.

För att detta må ske på ett så betryggande sätt som möjligt synes det vara en oafvislig
fordran, att planen till ifrågavarande befästningar, innan den kommer till utförande, skall
underkastas granskning af en kommission, i hvilken svenska ledamöter ingå, och hafva
vunnit dessa ledamöters godkännande, samt att fästningsbyggnaden sker under äfven
svensk kontroll och slutligen, att den utan uppskof kommer till utförande.

Stockholm den 4. juli 1905.

Axel Rappe.
Chef för generalstaben.

Rätt afskrifvet intygar:
Bvatarras Wahlrey.
Kapten.

5 juli

PM från Otto Virgin till särskilda utskottet om kostnaden för 
arméns mobilisering

Denna handskrivna promemoria förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riks-
arkivet, Stockholm.

Promemorian föredrogs i särskilda utskottet den 8 juli av ordförande Lundeberg enligt S Wåh-
lins anteckningar, Hjärnes anteckningar och Clasons stenografiska anteckningar, alla tryckta i
dessa volymer.
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Kostnaden för mobilisering af armén samt för dess underhåll under omkring ½ månad,
mobiliseringstiden däri inbegripen, uppgår enligt beräkning sommartid till omkring 57
miljoner kronor och vintertid till omkring 59 miljoner.

Kostnaden per dag för den mobiliserade armén är beräknad till omkring 200´000
kronor för den tid, under hvilken truppförbanden kvarligga å sina vanliga förläggnings-
orter, men till omkring ½ miljon kronor under uppmarsch och operationer. Häri ingår
icke kostnaden för ersättning af förbrukad materiel, utrustning och ammunition.

Stockholm den 5 juli 1905.

Otto Virgin

6 juli

PM från Louis Palander till särskilda utskottet om kostnaden för 
flottans mobilisering

Denna promemoria förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stock-
holm. Handskriven. Daterad 6 juli.

 

Kostnaden för flottans mobilisering beräknas för en gång till omkring 2.000.000 kronor
samt för dag till 100.000 à 150,000 kronor; denna siffra kan icke närmare bestämmas
med hänsyn dertill att man icke med någon grad af visshet kan beräkna utgifterna för
förhyrande af erforderligt antal transport mfl. sorters fartyg.

Häri inberäknas ej kostnaden för ammunition m.m.

Stockholm den 6 juli 1905

Louis Palander
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Odaterat

Anhållan av statsminister Johan Olof Ramstedt om samtal med 
Christian Lundeberg

Anhållan är handskriven med Ramstedts handstil. Den är odaterad. Den ligger först bland tre
meddelanden från Ramstedt till Lundeberg; det andra är daterat den 7 juli och det tredje den 12
juli 1905. Detta tyder på att anhållan framställts före den 7 juli. 

Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Statsminister Ramstedt får anhålla om ett samtal med Herr Brukspatron Lundeberg i
dag å tid och ställe, som Herr Brukspatron behagar utsätta.

7 juli

Meddelande från statsminister Johan Olof Ramstedt till 
Christian Lundeberg

Meddelandet är handskrivet med Ramstedts piktur. Det är daterat den 7 juli 1905.
Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.
Innehållet tyder på att Ramstedt tillsammans med detta meddelande översände de båda prome-

moriorna författade av Otto Virgin (daterad den 5 juli) respektive Louis Palander (daterad den
6 juli).

 

Ordföranden i särskilda utskottet, Herr Brukspatron Lundeberg.

I anledning af särskilda utskottets genom Eder framställda begäran om upplysning angå-
ende kostnaden för mobilisering af armén och flottan får jag äran härmed öfversända
uppgifter i berörda hänseende.

Stockholm d. 7 Juli 1905.

Joh. O. Ramstedt.
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8 juli

PM om neutral zon från regeringen till särskilda utskottet

Denna promemoria förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stock-
holm. Handskriven. Den är odaterad men lästes upp i särskilda utskottet av Christian Lundeberg
den 8 juli på eftermiddagen.

Ett andra handskrivet exemplar förvaras i Hjalmar Westrings samling, volym 1 ”Minnesan-
teckningar från statsrådstiden 1902–1905”, E 6388, Riksarkivet, Stockholm. Handlingen lig-
ger i ett konvolut med påskriften ”Regeringens P.M. till Särskilda utskottet vi 1sta urtima
riksdagen 1905 i fråga om unionsupplösningen”.

 

P.M

Det särskilda utskottet har genom sin ordförande anhållit om statsrådets yttrande om
den i statsrådets promemoria ifrågasatta anordningen med en neutral zon på ömse sidor
om gränsen till Norge.

I anledning häraf får statsrådet meddela, att med hänsyn till innehållet af det utaf che-
fen för generalstaben i ärendet afgifna yttrande statsrådet väl anser, att inrättandet af en
sådan zon ur militär synpunkt måste betraktas som en bestämd fördel för Sverige och
därför bör sökas genomfördt, men att en sådan anordning dock icke är af den vikt och
betydelse att den bör uppställas som oeftergifligt villkor.

Utskottets framställning till regeringen om upplysningar 
rörande Novembertraktaten och andra traktater

Denna hemställan antogs av särskilda utskottet den 8 juli 1905 och är författad av Christian
Lundeberg. Enligt Petréns svar den 10 juli är den daterad den 7 juli 1905.

Hemställan finns i en inbunden volym (inte en pärm) på Riksarkivet. På ryggen av denna
inbundna volym står det ”1905 Urtima 20 juni – 3 Aug. Särsk. utskottets Prot. och
Handl.” Det finns alltså inte enbart officiella protokoll i denna volym. 
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Till Herr Statsrådet m.m. J.E. Petrén.

Hemställes, huruvida Riksdagens Särskilda Utskott må kunna erhålla upplysningar be-
träffande de förhållanden, som beröras i nedannämnda frågor, nämligen:

1:o Hvilka förpliktelser komma att på grund av Novembertraktaten åligga Sverige efter
unionsupplösningen och anser Regeringen, att i anledning af denna traktat några åtgär-
der i sammanhang med unionsupplösningen erfordras?

2:o Hvilken ansvarighet kan, efter unionsupplösningen, komma att åligga Sverige för
Norges del på grund af andra traktater, som afslutats gemensamt för Sverige och Norge
med annat land?

10 juli

Regeringens promemoria till särskilda utskottet om 
Novembertraktaten och andra traktater

Ett handskrivet exemplar av promemorian förvaras i Hjalmar Westrings samling, volym 1 ”Min-
nesanteckningar från statsrådstiden 1902–1905”, E 6388, Riksarkivet, Stockholm. Handling-
en ligger i ett konvolut med påskriften ”Regeringens P.M. till Särskilda utskottet vid 1sta urtima
riksdagen 1905 i fråga om unionsupplösningen”.

 Promemorian finns också i maskinskriven form i Arne Wåhlstrands samling NC 891, UUB.
På det maskinskrivna har Arne Wåhlstrand noterat: ”Ur Fr. Wachtmeisters papper. Maskinskri-
ven P.M.” Med blyerts i övre högra hörnet finnes följande ant.: ”Afl. af Stats-Råd. Petrén till
utskottet 10/7 05.”

 

P.M.

I skrifvelse den 7 juli 1905 från ordföranden i Riksdagens särskilda utskott har hem-
ställts, huruvida utskottet kunde erhålla upplysningar beträffande de förhållanden, som
beröras i följande frågor, nämligen

1) Hvilka förpliktelser komma att på grund af novembertraktaten åligga Sverige efter
unionsupplösningen och anser regeringen, att i anledning af denna traktat några åtgär-
der i sammanhang med unionsupplösningen erfordras?
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2) Hvilken ansvarighet kan efter unionsupplösningen komma att åligga Sverige för
Norges del på grund af andra traktater, som afslutats gemensamt för Sverige och Norge
med annat land?

Hvad angår den första frågan har statsrådet den uppfattning att, därest Sverige lämnar
sitt samtycke till unionsupplösningen och denna, såsom då med visshet är att emotse,
vinner godkännande jämväl af England och Frankrike, några förpliktelser i afseende å
Norge icke vidare komma att enligt novembertraktaten åligga Sverige. Däremot är den
möjlighet icke utesluten att beträffande Sverige samma förpliktelser och rättigheter,
som gällde före unionsupplösningen, kunna komma att gälla äfven efter densamma; och
torde visshet härutinnan böra åvägabringas genom diplomatiska förhandlingar, som
dock ej kunna slutföras, förr än förhållandena i Norge blifvit slutligen ordnade.

Vidkommande den under 2) upptagna frågan är statsrådet af den åsikt att, efter det
unionens upplösning vunnit godkännande af Sverige och vederbörande makt, med
hvilken traktat af här afsedda slag ingåtts, någon ansvarighet på grund af traktaten icke
kan komma att åligga Sverige för Norges del.

12 juli

Anhållan av statsminister Johan Olof Ramstedt om samtal med 
Christian Lundeberg och Pehr Pehrson i Törneryd

Anhållan är handskriven med Ramstedts handstil. Den är daterad den 12 juli 1905. Förvaras i
Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Statsminister Ramstedt tillåter sig anhålla att efter utskottssammanträdets slut i middag
få ett samtal med utskottets ordförande och vice ordförande antingen i kanslihuset eller
i Riksdagens statsrådsrum.

d. 12/7 05.
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E. Promemorior, yrkanden och förslag inom 
särskilda utskottet (med datum)

Yrkanden i propositioner och motioner vid första urtima 
riksdagen 1905

En odaterad, handskriven pm på ca en sida, nedtecknad med Sam. Clasons handstil.
Promemorian har tillkommit tidigast den 28 juni 1905. Den omtalar nämligen, förutom

regeringen Ramstedts proposition, även samtliga 12 motioner som hänvisades till särskilda utskot-
tet. Den sista av dessa väcktes den 28 juni. I promemorian sammanställs alltså vad särskilda
utskottet skall behandla. Det tycks därför troligt att den satts upp under någon av de första
dagarna av utskottets arbete och troligen senast den 6 juli då utskottet började explicit diskutera de
olika motionerna.

Promemorian förvaras i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6, Diverse handlingar
rörande förhandlingar inom utskottet. PM av utskottet, Riksarkivet, Stockholm.

 

K.M.ts Prop.
K.Mt får ”ingå i förhandling” med stortinget 
träffa villkorlig uppgörelse.

Wieselgren:
Ej förhandling förrän efter folkomröstning. 
Vägras detta, åtgärder för unionens upprätthållande.

De Geer:
Uppsägning af riksakten, därefter förhandling. 

Unger:
Stortinget återkallar beslutet af 7/6, konungen bildar norsk ministär; därefter förhand-
ling. Därpå, sedan enighet uppnåtts, riksaktens upplösning. 

von Baumgarten: 
a) 100 millioner.
b) bevillning.
c) föreskrifter och lagar.
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Lindhagen:
Godkänna unionsupplösningen.

Trana: 
Vägran att godkänna stortingets beslut.
Proposition till nästa riksdag.
100 millioner. 

Räf m.fl.
Uppskof till nästa riksdag; eller
Riksdagen utser ombud, som förhandlar; 
aftal ej bindande förrän efter svenska riksdagens och norska stortingets beslut samt sank-
tioner af K.Mt.

Kronlund:
Före upplösning bindande aftal om gränsfästningarnas slopande; fri samfärdsel; 
transport öfver Ofotenbanan; 
förbud mot afträdelse af land eller mot privilegier åt andra länder. 
skiljedomstraktat
lapparne.

Brodin:
Uppskof till storting och riksdag efter nya val
kreditiv.

Zimdahl:
100 mill.

Bondes yrkande i särskilda utskottet 3 juli om omedelbar 
svensk unionsupplösning

Kort notat, renskriven med bläck i långhand på ett vitt ark papper med Carl G Törnebladhs
propra piktur. 

Finns även i form av en förlaga som verkar hastigt nedtecknad för hand och med blyerts. Stilen
visar att det inte är Törnebladh som hållit i pennan. Här trycks endast den renskrivna versionen.
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Båda dokumenten är odaterade men med namnet Bonde påskrivet. Dateringen är osäker.
Enligt Clasons anteckningar talar Bonde redan den 3 juli om ”mitt yrkande”. Den 4 juli nämns
”friherre Bondes yrkande”. Vi har alltså daterat det till den 3 juli.

Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.

 

Herr Friherre Bondes yrkande:

att Riksdagen måtte besluta att, med anledning däraf, att norska stortinget brutit det be-
träffande unionen mellan Sverige och Norge ingångna aftalet, för sin del förklara riks-
akten förverkad och unionen upplöst samt uppdraga åt Kungl. Majt att med en
blifvande laglig regering i Norge ingå i underhandlingar om ordnande af de förhållan-
den och ingående af de aftal, som af unionens upplösning påkallas, samt för nästkom-
mande Riksdag framlägga de förslag, som däraf föranledas.

Förslag och yrkanden 1 och 2 i särskilda utskottets 
principdebatt 1–4 juli 1905

Detta dokument innehåller två promemorior av sekreterare Sam. Clason. Dessa båda PM be-
nämns av Clason ”Förslag och yrkanden 1” respektive ”Förslag och yrkanden 2”. Förslag och
yrkanden 1 är en handskriven pm på åtta sidor, utförd med Clasons handstil. Här tas inte mindre
än 46 förslag och yrkanden upp. Förslag och yrkanden 2 är på en sida. 

De återger tillsammans de ordinarie utskottsledamöternas propåer i särskilda utskottets princip-
debatt den 1–4 juli. De ordinarie ledamöternas ställningstaganden listas i den ordning ledamö-
terna tog till orda i principdebatten. Den 5 juli tilläts även utskottsledamöternas suppleanter yttra
sig, men denna del av överläggningarna tas inte upp av Clason nedan.

Första delen av promemorian ”Förslag och yrkanden 1” är ett kondensat av de tre fylligare
pm, vilka tillsammans sammanfattar de ställningstaganden som gjordes den 1 juli samt under för-
sta delen av förmiddagsdebatten den 3 juli. Dessa tre fylligare PM finns i det dokument som vi
benämner Särskilda utskottets principdebatt 1 och 3 juli 1905. Den resterande delen av ”Förslag
och yrkanden 1”, vilken omfattar de yrkanden som gjordes under andra delen av utskottets för-
middagsdiskussion den 3 juli, under eftermiddagsdebatten den 3 juli samt under förmiddagsöver-
läggningen den 4 juli, har antingen kondenserats ur ett PM som vi inte har, eller direkt ur de
Clasonska, Stuartska eller Wåhlinska anteckningarna. Nedan markeras i hakparenteser över-
gångarna mellan olika dokument som promemorian sammanfattar. Därvid benämns de tre fylli-
gare promemorior, vilka ovan nämnts som förlagor, PM nr 1, 2 och 3. 
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”Förslag och yrkanden 1” är alltså författad tidigast vid lunchtid den 4 juli. Eftersom den inte
omfattar eftermiddagsöverläggningarna tycks det troligt att promemorian sammanställts vid detta
tillfälle.

”Förslag och yrkanden 2” upptar ställningstaganden gjorda i särskilda utskottet under efter-
middagsdebatten den 4 juli och är alltså författad därefter.

Förslag och yrkanden 1 och 2 förvaras i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6: Diverse
handlingar rör. förhandlingarna inom utskottet. P:M. av utskottet. Riksarkivet, Stockholm.

 

1

Förslag och yrkanden

[Här börjar kondensatet av PM nr 1]
Palmstierna: Norge skall begära upplösning.
Villkor: Lappfrågan (?); Novembertraktaten; Fritt transitogods; Gränsfästningarnas slo-
pande (?).

Icke att upptaga: Skiljedomstraktat. Landafträdelse. Folkomröstning.
Sättet för förhandling: Ultimatum att snabbt besvaras. Makt bakom orden; Septem-

beröfningarna flyttade till nuvarande tid.

Billing: Norge skall begära förhandling.
Villkor: Neutral zon ett uppslag.
Icke att upptaga: Regeringens sju första (?). Folkomröstning.
Sättet för förhandling: Villkoren skola genomdrifvas.

Blomberg: Norge skall begära upplösning.
Villkor: Blott politiska: Novembertraktaten. Neutral zon. Lappfrågan.
Ej att upptaga: Folkomröstning.

Bonde: Riksakten förklaras förverkad; regeringen bemyndigas underhandla med blif-
vande regering i Norge om afvecklingen. 
Icke att upptaga: Regeringens villkor ej värda att ställas såsom villkor. Intet 
uttalande om prinsen. Ej tvångsunion; ej tvinga till förhandling, ej 
folkomröstning.

Palmstierna: Svensk prins till Norge bör uttryckligen afvisas.

[Här börjar kondensatet av pm nr 2]
von Krusenst[j]erna: Först förhandling, därpå upplösning; ej tvärtom.
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Villkor: Gränsfästningarna bort; neutral zon. Lappfrågan. Bohusbanan.
Ej att upptaga: Att norrmännen skola begära förhandling. Nytt storting. 
Folkomröstning.
Sättet för förhandling: Makt bakom villkoren.

Lindman: 1:o) Unionen bör upprätthållas, eller
2:o) I annat fall: Kraf på att Norge skall begära upplösning.
Sättet: Makt bakom villkoren.

Säve: Närmast = Lindman.
Möjligen Wieselgrens motion (folkomröstning).
Senare: Vi invänta laglig regering och nytt storting.
Ej upptaga: Skiljedomstraktat, Neutral zon.

Hans Andersson: Tror ej unionens upprätthållande med vapenmakt skulle lyckas.
Icke att upptaga: krafvet på folkomröstning eller dylikt.
Sättet för förhandling: Bakom reella villkor makt. Följa norrmännens exempel i afs. på
att göra sig i ordning. 

[Här börjar kondensatet av pm nr 3]
F.E. Pettersson: Unionen bör man hålla på.
Uppskof till efter nytt lagtima storting.

Zetterstrand: Först förhandling, därpå upplösning. (Dock möjl. motsatsen) 
Villkor: Lappfrågan. Trafikfrågan. 
Möjligen diplomatisk och konsulär afveckling. 
Möjligen internationella aftal.
Obestämd ang. neutral zon och Novembertraktaten.
Ej att upptaga: Inkorporering.
Unionens upprätthållande med vapen.
Uppskof till riksdag och storting.
Folkomröstning.
Tvinga Norge att begära upplösning.
 – Skiljedomstraktater.

Åkerhielm: Skola vi släppa unionen?
Sättet att förhandla: I hvarje fall makt att genomdrifva vår vilja.

[Vad som härpå följer är antingen en sammanfattning av en PM som vi inte
har, eller av Clasons, Stuarts eller Wåhlins anteckningar]
Afzelius: Förhandling först.
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Villkor: 1:o) Folkomröstning eller nya val eller
2:o) Reella villkor:
a) obligatorisk skiljedom (?)
b) neutral zon
c) novembertraktaten (?)
d) Transitotrafiken
e) Grisbådarne
f) Flyttlapparne.

Sättet för förhandling: Vid 1:o) passivitet, om nekas
      2:o) makt bakom orden.

Ej att upptaga: Tvångsunion eller inkorporering.

Tamm: Uppsäga riksakten, sedan vänta på förhandlingsbud från en norsk legitim reger-
ing. (Möjligen ock underhandling först). 
Ej att upptaga: Tvångsunion. Tvingande till ”lagligt beslut”.

Lundeberg: Skall unionen släppas utan försvar? I så fall: motsvarande trygghet vesterut.
Ingen norsk landafträdelse.
Eventuellt: lappfrågan, trafikfrågan.

Wachtmeister: Förhandling före uppsägning.
Villkor: Gränsfästningarna (=neutral zon). Flyttlapparne.
Sättet: Hel eller delvis mobilisering.
Icke upptaga: Icke gärna tvångsunion.

Cavalli: Vi säga blott nej; afvakta.
Icke upptaga: Anfallskrig. Fullständig eftergift. Icke prins till Norge.

Östberg: Uppskof till efter nytt storting.
Norge skall begära förhandling.
Villkor därvid: Handels– och sjöfartsförh. regleras.

Gränsförh. (Grisbådarne).
Neutral zon.

Klingspor: Begagna tillfället att få vestra gränsen skyddad, möjligen genom hel eller 
delvis inkorporering.

Walldén: Förhandling före upplösning.
Villkor: Norge skall begära det genom ett för ändamålet valdt storting.
Novembertraktaten.
Lappfrågan.
Neutral zon.
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Transitotrafik.

Hjärne:
1) Mobilisering.
2) Regeringen bemyndigas att genom delegerade, som regeringen utnämner antingen
utom eller inom utskottet, ifrån Norge mottaga de förslag, som riksdagen vänta från
norsk sida angående garantier för rikenas intressen och säkerhet i händelse af Sveriges
samtycke till unionens upplösning. 
3) Protest mot unionsbrottet i motiveringen.
4) Vissa önskemål nämnas. Neutral zon; fästningarna slopas; först därefter erkännande. 
5) Stranda förhandlingarna: nya villkor.
Ej upptaga: tvångsunion omöjlig f.n.

Daniel Persson: K.M:ts: förslag.
Villkor: Tagas ur punkterna 1 – 7.
Ej upptaga: Neutral zon tvifvelaktig.
Ej tvinga stortinget att begära
Ej folkomröstning eller uppskof till nya val.
Ej tvångsunion.
Ej villkor, som norrmännen ej gå in på.

Pehr Pehrsson: Förhandling först, underhandling sedan [sic!].
Villkoren: Ordnade riksgränsförhållanden: neutral zon.
Norge afträder ej land till annan stat.
Lappfrågan.
Trafik på Ofotenbanan.
Bohuslänsbanan.
Ej upptaga: Tvångsunion.
Folkomröstning eller vädjan till nytt storting.
Uppskof utan vidare.
Uppsägning först, underhandling sedan, ty det kräfver mobilisering såsom konsekvens.
Sättet att förhandla: Mobilisering ej nödig, men någon kraft bakom.

2

Förslag och yrkanden

Lindblad: Uppskof till nytt storting.
Sättet: Vi får vara beredda på konflikt.
Ej: Folkomröstning.
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Henricsson: I hufvudsak = Tamm.
Ej: Blodig konflikt.

Carl Persson: När man ej vill slåss för unionen, bör man ej slåss för småsaker.
Uppsägning först, förhandling sedan.
Neutral zon tvifvelaktig.
Ej afvisa prinsförslaget.

Peterson i Påboda: Förhandling före upplösning.
Närmast = vice ordförande.
Ej upptaga: Tvångsunion.
Själfuppgifvelse (=De Geers förslag).

Staaf[f]: Antingen De Geers eller regeringens.
Därjämte fritt erbjudande till Norge att underkasta sig utslag af fem ypperste män bland
folken, om stortingets beslut 7/6 att utan hänvändande till Sverige bryta unionen är
förtjänt af de civiliserade folkens ogillande.
Ej upptaga: Tvångsunion.
Villkor som kräfva makt.
Folkomröstning eller nytt storting.
Tveksam om neutral zon eller politiska aftal.
Möjligen nu taga trafikfrågan och lappfrågan.

Suppleanterna:
Bergendahl:

Förlaga 1 till PM ang. inom särskilda utskottet framställda 
yrkanden

Odaterad, handskriven promemoria, Wåhlins handstil, 2 sidor. Kluddig, med överstrykningar
och inskott. Det är en förlaga till en senare renskriven och lätt förändrad version.

Det rör sig om en översikt över yrkanden framställda i särskilda utskottet fram till och med den
5 juli. I marginalen står skrivet a), b), c) etc samt ett personnamn vid varje bokstav. Sannolikt
hänvisar detta till de personer, som lanserat respektive yrkande. Vi har markerat detta med ett
[i.k. a), b), c) etc plus namnet], vilket betyder ”i kanten vid punkten a), b), c) etc namnet NN”.

Denna förlaga förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stock-
holm.
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P.M. ang. inom Särskilda utskottet framställda yrkanden.

I. Förslag till svar å Kungl. Majts proposition:

att Riksdagen måtte för sin del besluta, att en uppfordran ställes till Norge att frånträda
Stortingets beslut af den 7 juni 1905 och att, om denna efterfordran icke efterkommes,
det af Norge brutna unionsförhållandet skall med användande af maktmedel återställas i
en form, som kan finnas betryggande för den skandinaviska halföns trygghet framtid.
[i.k. a) Friherre Åkerhielm:

att Riksdagen, i anledning af Kungl. Majts förevarande proposition, ville besluta att i
skrifvelse till Kungl. Majt tillkännagifva, att Riksdagen icke är villig lämna Kungl. Majt
det begärda medgifvandet, förrän norska folket genom en laglig regering eller ett nytt
storting förklarat sig önska upplösning af den mellan Sverige och Norge i kraft af 1815
års riksakt bestående förening. [i.k. b) Herr Lindblad: Inga namn]

att Riksdagen förklarar sig villig att för sin del bifalla unionens upplösande, om Norges
önskan rörande unionsupplösningen blir bekräftad genom beslut, fattadt af nyvaldt stor-
ting, och under villkor – – – – [i.k. c) Herrar Blomberg och Afzelius:]

att Riksdagen, med anledning af Kungl. Majts proposition, måtte medgifva, att Kungl.
Majt må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som Riksdagen
väntar från norsk sida angående garantier för Sveriges säkerhet och intressen, för den
händelse att Sverige (genom riksaktens upphäfvande) gifver sitt samtycke till unionens
upplösning. [i.k. d) Herr Hjärne:]

att Riksdagen måtte besluta att, med anledning däraf att norska stortinget brutit det be-
träffande unionen mellan Sverige och Norge ingångna aftalet, för sin del förklara riks-
akten förverkad och unionen upplöst samt uppdraga åt Kungl. Majt att med en
blifvande laglig regering i Norge ingå i underhandlingar om ordnande af de förhållan-
den och ingående af de aftal, som af unionens upplösning påkallas, samt för nästkom-
mande riksdag framlägga de förslag, som däraf föranledas. [i.k. e) Friherre Bonde:]

att Riksdagen måtte förklara sig villig att, därest [över detta ord står skrivet ”efter fram-
ställn”] Norge därom gör hemställan om unionens upplösning, medgifva upplösningen,
under villkor etc underhandlingar må föras om unionens upplösning och villkoren där-
för. [De avslutande orden ”underhandlingar […] därför.” skrivna med Stuarts handstil].
[i.k. f) herr Billing]

att Riksdagen måste förklara sig villig att för sin del bifalla unionens upplösande, om
Norges önskan rörande unionsupplösningen blir bekräftad genom beslut, fattadt af ny-

Utgår [sic] 
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valdt storting (= hr Blomberg), och detta tillika gör hemställan om upplösning af unio-
nen och om afveckling af unionsförhållandet (jfr. litt. f) [i.k. g) herr Östberg]

att Riksdagen måtte besluta medgifva, att förhandlingar må föras att för Sveriges del bi-
falla unionens upplösande om unionens upplösande, under villkor etc. – – – [Orden
”medgifva, att förhandlingar må föras” och ”om unionens upplösande” skrivna med
Stuarts handstil]. [i.k. h) v Ordföranden?]

Bifall till Kungl Majts proposition [i.k. i) hr Zetterstrand]

Bifall till frih. De Geers motion. [i.k. k) ?]

Förlaga 2 till PM ang. inom särskilda utskottet framställda 
yrkanden

Odaterad, handskriven promemoria, Wåhlins handstil, 2 sidor. Kluddig, med överstrykningar
och inskott. 

Det rör sig om en översikt över yrkanden framställda i särskilda utskottet fram till och med den
5 juli. I marginalen står skrivet a), b), c) etc samt ett personnamn vid varje bokstav. Sannolikt
hänvisar detta till de personer, som lanserat respektive yrkande. Vi har markerat detta med ett
[i.k. a), b), c) etc plus namnet] som betyder ”i kanten vid punkten a), b), c) etc namnet NN”.

Finns i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden inom särskilda
utskottet, Riksarkivet, Stockholm.

Notera att denna förlaga skiljer sig från den handskrivna förlaga som förvaras i Åkerhielms
samling.

 

P.M. ang. inom Särskilda utskottet framställda yrkanden 

I Förslag till svar å Kungl. Maj:ts proposition:

a) att Riksdagen, i anledning af Kungl. Maj:ts förevarande proposition, ville besluta att i
skrifvelse till Kungl. Maj:t tillkännagifva, att Riksdagen icke är villig lämna Kungl.
Maj:t det begärda medgifvandet, förrän norska folket genom en laglig regering eller ett
nytt storting förklarat sig önska upplösning af den mellan Sverige och Norge i kraft af  

de förening. [i.k. Lindblad]

 1815 års riksakt bestående förening. [i.k. Lindblad]
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X. Första urtima riksdagen 1905
b) att Riksdagen förklarar sig villig att för sin del bifalla unionens upplösande, om Nor-
ges önskan rörande unionsupplösningen blir bekräftad genom beslut, fattadt af nyvaldt
storting, och under villkor – – – – [i.k. Blomberg + Afzelius]

c) att Riksdagen, med anledning af Kungl. Maj:ts proposition, måtte medgifva, att
Kungl. Maj:t må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som Riks-
dagen väntar från norsk sida angående garantier för Sveriges säkerhet och intressen, för
den händelse att Sverige genom riksaktens upphäfvande gifver sitt samtycke till unio-
nens upplösning. [i.k. Hjärne]

d) att Riksdagen måtte besluta att, med anledning däraf att norska stortinget brutit det
beträffande unionen mellan Sverige och Norge ingångna aftalet, för sin del förklara
riksakten förverkad och unionen upplöst samt uppdraga åt Kungl. Maj:t att med en
blifvande laglig regering i Norge ingå i underhandlingar om ordnande af de förhållan-
den och ingående af de aftal, som af unionens upplösning påkallas, samt för nästkom-
mande riksdag framlägga de förslag, som däraf föranledas. [i.k. Bonde]

e) Afslag å den Fullmakt bör ej gifvas åt Regeringen att ingå i vilkorlig uppgörelse om
de förhållanden etc?, men i motiveringen bör ?das, att om från Norge kommer anhållan
om förhandlingar angående (erkännande af den politiska ställning, i hvilken Norge för-
satt sig kommit genom Stortingets beslut d. 7:e Juni) intet hinder möter att ingå i såda-
na förhandlingar, hvarvid ss. vilkor för erkännande bör uppställas:

ordningen att Norge
frågan om riksaktens upphäfvande bör föregås af framställn. fr. Norge om unionens

upplösning ? villk hvarefter tages under och förhandlingar om de villkor hvarpå en
sådan upplösning bör kunna ske

f) att Riksdagen må medgifva att förhandlingar må föras om unionens upplösande,
under villkor [i.k. vice(?)]

1) g) Bifall till Kungl. Maj:ts proposition

2) h) Bifall till friherre De Geers motion.

[Det verkar som om 1) och 2) är inskrivna sedan promemorian i övrigt är färdig; kanske
tänkte Wåhlin i en senare version flytta dessa punkter längst upp i promemorian som en
inledning; det finns nämligen också en sådan version].

i) att Riksdagen må protestera emot Stortingets olagliga åtgärder och vägra erkänna den
nuvarande regeringen i Norge, samt förklara, att Riksdagen icke vill taga frågan om
medgifvande af unionens upplösning i öfvervägande, förrän framställning därom skett
969



X. Första urtima riksdagen 1905
från Norges sida, sedan stortinget efter nya val för sin del beslutit riksaktens upphäfvan-
de;

att under sådana förhållanden Riksdagen icke vill nu lämna Kungl. Maj.t något särskildt
medgifvande i fråga om förhandling rörande villkoren för upplösning af unionen och
därför icke vill bifalla Kungl. Maj:ts till Riksdagen afgifna proposition,

men att Riksdagen däremot må ställa till Kungl. Maj:ts disposition en summa af 100
millioner kronor etc – [i k Östberg] 

+ alla motioner med annan lydelse

PM ang. inom särskilda utskottet framställda yrkanden

Denna odaterade PM är renskriven för hand av John Magnus Stuart. Längst upp i högra hörnet
är namnet ”Sam. Clason” tillagt med annan handstil. Uppenbarligen handlar det om Clasons
exemplar av promemorian. 

Förmodligen är promemorian tillverkad mellan 5 och 14 juli, alltså mellan avslutandet av
principdebatten och fattandet av det provisoriska beslutet.

Denna pm återfinns i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6, Diverse handlingar
rörande förhandlingar inom utskottet, Riksarkivet, Stockholm. I kuvert 7 i samma samling finns
ett annat exemplar av samma memorandum skrivet med Clasons handstil. Detta exemplar är
innehållsligt identiskt med exemplaret i kuvert 6.

Promemorian finns även i:
1. Hugo Tamms samling, 521 H:2, UUB. Där finns den som hektograferad PM på gult folio-
ark. Överst i högra hörnet finns påskriften med bläck ”Hr Tamm. H.” Den hektograferade ver-
sionen skiljer sig inte från den nedan återgivna handskrivna. 
2. Karl Staaffs samling, F 952:13, Fol. Unionskrisen 1905, UUB.
3. Herman Kvarnzelius 1905 papper (ett brunt kuvert med denna påskrift), E 651, Herredags-
kofferten, UUB.
4. Särskilda utskottets handlingar, bruna mappen, Tvåkammarriksdagen, Särskilda utskott,
1 Urtiman 1905, RA. Detta exemplar har i övre högra hörnet påskriften ”Herr Afzelius”.
5. Särskilda utskottets handlingar, bruna mappen, RA. Detta exemplar saknar påskrift. Det
finns skillnader mellan 4) och 5) i särskilda utskottets handlingar.
6. Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, med påskrift i långhand ”S Wåhlin” med
Wåhlins egen handstil, Riksarkivet, Stockholm.

Dessutom finns bland K. G. Karlssons papper, UUB, en avskrift av (eller förlaga till) denna pro-
memoria, i vilken somliga ord förkortats. Vidare har under punkten d) ”Norge kommit genom
970



X. Första urtima riksdagen 1905
stortingets beslut” ersatts med ”Norge kommit genom sitt beslut”, under punkten e) ”upplösning
må kunna ske” ersatts med ”upplösning bör kunna ske” och under punkten f) ”Sveriges säkerhet
och intressen för framtiden” ersatts med ”Sveriges säkerhet och intressen för den händelse att
Sverige gifver sitt samtycke till unionsupplösning”. Dessutom har i stycke h) ”sedan Stortinget el-
ler en ny regering för sin del beslutit riksaktens upphäfvande” ersatts med ”sedan stortinget efter
nya val för sin del beslutit riksaktens upphäfvande” och i samma stycke ”begäran härom i angifna
proposition” ersatts med ”Rd afgifna proposition”.

Det har varit omöjligt att ur Stuarts eller Clasons originalversioner uttolka de sista orden i
stycket g), varför Karlssons avskrift tagits till hjälp och termerna ”bestående föreningen” infogats i
nedanstående avskrift.

 

Hemlig

P.M. ang. inom Särskilda Utskottet framställda yrkanden

I. förslag till svar å Kongl. Maj:ts proposition.

a) Bifall till Kongl. Maj:ts proposition

b) Bifall till friherre De Geers motion.

c) att Riksdagen måtte besluta att med anledning däraf att norska stortinget brutit det
mellan Sverige och Norge ingångna aftalet, för sin del förklara riksakten förverkad och
unionen upplöst samt uppdraga åt Kongl. Maj:t att med en blifvande laglig regering i
Norge ingå i underhandlingar om ordnande af de förhållanden om ingående af de aftal,
som af unionens upplösning påkallas, samt för nästkommande riksdag framlägga de för-
slag, som deraf föranledas.

d) Fullmakt bör ej gifvas åt regeringen att ingå i villkorlig uppgörelse om ordnande af
de förhållanden, i afseende å hvilka vid en upplösning af unionen sådant ordnande må
finnas erforderligt; men i motiveringen bör uttalas, att om från Norge kommer anhållan
om förhandlingar angående erkännande af den politiska ställning, i hvilken Norge
kommit genom stortingets beslut den 7 juni 1905, intet hinder möter att ingå i sådana
förhandlingar, hvarvid såsom villkor för erkännandet bör uppställas: – – –

e) Frågan om riksaktens upphäfvande bör föregås af framställning från Norges sida om
unionens upplösning och förhandlingar om de vilkor, hvarpå en sådan upplösning må
kunna ske.
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f) att Riksdagen, med anledning af Kongl: Maj.ts proposition, måtte medgifva, att
Kongl. Maj:t må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som Riks-
dagen väntar från norsk sida angående garantier för Sveriges säkerhet och intressen för
framtiden.

g) att Riksdagen, i anledning af Kongl. Maj:ts förevarande proposition, ville besluta att
i skrifvelse till Kongl. Maj:t tillkännagifva att Riksdagen icke är villig lämna Kongl.
Maj:t det begärda medgifvandet förrän norska folket genom en laglig regering eller ett
nytt Storting förklarat sig önska upplösning af den mellan Sverige och Norge bestående
föreningen;

h) att Riksdagen må protestera emot Stortingets olagliga åtgärder och vägra erkänna
den nuvarande regeringen i Norge samt förklara, att Riksdagen icke vill taga frågan om
medgifvande af unionens upplösning i öfvervägande, förrän framställning derom skett
från Norges sida, sedan Stortinget eller en ny regering för sin del beslutit riksaktens
upphäfvande;

att under sådana förhållanden Riksdagen må förklara sig icke vilja nu lämna Kongl.
Maj:t något särskildt medgifvande i fråga om förhandling rörande villkoren för upplös-
ning af unionen och derför icke vill bifalla Kongl. Maj:ts begäran härom i angifna pro-
position;

men att Riksdagen deremot må ställa till Kongl. Maj:ts disposition en summa af 100
millioner kronor etc.

i) att Riksdagen må förklara sig villig att för sin del bifalla unionens upplösande, om
Norges önskan rörande unionsupplösningen blir bekräftad genom beslut, fattadt af ny-
valdt storting och under vilkor att

PM ang. inom särskilda utskottet framställda yrkanden med 
Christian Lundebergs noteringar

Odaterad, för hand renskriven promemoria, Wåhlins handstil. Observera att detta exemplar inte
är ordagrant identiskt med det nyss presenterade exemplaret ur Clasons samling, vilket skrivits
med Stuarts handstil. Den har längst upp i högra hörnet påskriften ”Ordf”. Detta måste betyda
att det rör sig om Christian Lundebergs eget exemplar, eftersom denne var ordförande i särskilda
utskottet. 

Förmodligen är promemorian tillverkad mellan 5 och 14 juli, alltså mellan avslutandet av
principdebatten och fattandet av det provisoriska beslutet. Den är inte helt identisk med Stuarts
version.
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Med Christian Lundebergs handstil har i vänstermarginalen invid punkterna c), d), e) etc föl-
jande tillägg gjorts:

c): ”Bonde”
d): ”Billing”
e): ”Ordf. och v. Ordf.” [Ovanför ordet ”och” står ett frågetecken].
f): ”Hjärne.”
g): ”Lindblad.”
h): ”Östberg”
i): ”Blomberg o Afzelius”

Uppenbarligen handlar det om namn på de personer som framställt respektive yrkande. 
Promemorian återfinns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stock-

holm. Sannolikt lånade Åkerhielm materialet av sin vän Christian Lundeberg utan att lämna till-
baka det.

 

P.M. 
ang. inom Särskilda utskottet framställda yrkanden.

I. förslag till svar å Kungl. Majts proposition:

a) Bifall till Kungl. Majts proposition.

b) Bifall till friherre De Geers motion.

c) att Riksdagen måtte besluta att, med anledning däraf att norska stortinget brutit det
mellan Sverige och Norge ingångna aftalet, för sin del förklara riksakten förverkad och
unionen upplöst samt uppdraga åt Kungl. Majt att med en blifvande laglig regering i
Norge ingå i underhandlingar om ordnande af de förhållanden och ingående af de aftal,
som af unionens upplösning påkallas, samt för nästkommande riksdag framlägga de för-
slag, som däraf föranledas.

d) Fullmakt bör ej gifvas åt regeringen att ingå i villkorlig uppgörelse om ordnande af
de förhållanden, i afseende å hvilka vid en upplösning af unionen sådant ordnande må
finnas erforderligt, men i motiveringen bör uttalas, att, om från Norge kommer anhål-
lan om förhandlingar angående erkännande af den politiska ställning, i hvilken Norge
kommit genom stortingets beslut den 7 juni 1905, intet hinder möter att ingå i sådana
förhandlingar, hvarvid såsom villkor för erkännandet bör uppställas:
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e) Frågan om riksaktens upphäfvande bör föregås af framställning från Norges sida om
unionens upplösning och förhandlingar om de villkor, hvarpå en sådan upplösning må
kunna ske.

f) att Riksdagen, med anledning af Kungl. Majts proposition, måtte medgifva, att
Kungl. Majt må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som Riks-
dagen väntar från norsk sida angående garantier för Sveriges säkerhet och intressen, för
den händelse att Sverige gifver sitt samtycke till unionens upplösning.

g) att Riksdagen, i anledning af Kungl. Majts förevarande proposition, ville besluta att i
skrifvelse till Kungl. Majt tillkännagifva, att Riksdagen icke är villig lämna Kungl. Majt
det begärda medgifvandet, förrän norska folket genom en laglig regering eller ett nytt
storting, förklarat sig önska upplösning af den mellan Sverige och Norge bestående för-
ening.

h) att Riksdagen må protestera emot Stortingets olagliga åtgärder och vägra erkänna
den nuvarande regeringen i Norge samt förklara, att Riksdagen icke vill taga frågan om
medgifvande af unionens upplösning i öfvervägande, förrän framställning därom skett
från Norges sida, sedan stortinget efter nya val för sin del beslutit riksaktens upphäfvan-
de;

att under sådana förhållanden Riksdagen må förklara sig icke vilja nu lämna Kungl.
Majt något särskildt medgifvande i fråga om förhandling rörande villkoren för upplös-
ning af unionen och därför icke vill bifalla Kungl. Majts till Riksdagen angifna proposi-
tion;

men att Riksdagen däremot må ställa till Kungl. Majts disposition en summa af 100
millioner kronor, etc.

i) att Riksdagen må förklara sig villig att för sin del bifalla unionens upplösande, om
Norges önskan rörande unionsupplösningen blir bekräftad genom beslut, fattadt af ny-
valdt storting, och under vilkor etc

PM ang. inom särskilda utskottet framställda yrkanden med Ivar 
Afzelius noteringar

Detta exemplar av ”P.M. ang. inom särskilda utskottet framställda yrkanden” har i övre högra
hörnet påskriften ”Herr Afzelius”. Uppenbarligen rör det sig om det exemplar som delats ut till
Ivar Afzelius. Promemorian med noteringar finns bland särskilda utskottets handlingar, bruna
mappen, RA. På baksidan av detta exemplars första sida har Afzelius klottrat ner följande:
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att åt den svenska [?] lapparne enligt 1751 års kodicill traktat
den svenska [?] lapparne enligt 1751 års kodicill tillkommande betesrätt att å norskt
område beta sina renar norska [?] för att framtida [?] otvetydigt erkänd 

[?] [?] villkor för erkännande af nyss nämnd art kräfvas att den svenska lapparne nu ärligt
tillkänn [?] rätt att med sina renar flytta öfver gränsen till Norge [?] för framtiden otve-
tydigt erkänd fastställd.

Billings ej framlagda utkast till utskottsutlåtande den 5 juli 1905

Denna promemoria på tre sidor är skriven med Gottfrid Billings handstil. Överst till vänster på
första bladet av promemorian står ”Gbgs allra första förslag till utlåtande, som ej delgafs någon.”
Gbgs = Gottfrid Billings.

På andra bladet i högermarginalen invid sista raden i stycket ”Såsom vilkor […] något slags
fästning.” har skrivits ”Ett annat vilkor: ordnande af förhållandet till Novembertraktaten.”

Förvaras i Samling Billing Gottfrid, volym 44, ”Från urtima riksdagen juni–juli 1905”,
Lunds universitetsbibliotek (LUB).

 

P.M.
Om från Norge i laga ordning till Sverige kommit hemställan om Unionens upplösning
i godo, hade antagligen från svenska Riksdagens sida visats tillmötesgående, då alltmera
under senare tider utvidgats och befästats öfvertygelsen, att unionen, såsom den nu
gestaltats, icke blott icke fyller sin bestämmelse utan i flera hänseenden länder, är
Sverige till hinder och skada.

En annan väg har Norge valt. I afgjord strid mot sin egen grundlag och mot Riksak-
ten samt med brytande af tro och lofven har Norges storting förklarat, att Konungen
upphört – och att unionen är upplöst. Mot detta revolutionära sätt att gå till väga pro
uttalar Riksdagen sin allvarliga och bestämda protest.

Statsrättsligt är unionen icke upplöst och kan icke utan Sveriges medgifvande detta
bli. Med Utan all gensägelse ägde Sverige både juridisk och moralisk rätt att med makt-
medel uppehålla och befästa den. När Riksdagen Utsk. dock icke vill tillråda att så sker,
så beror detta därpå, att Riksdagen det är öfvertygadt om, att Unionen, efter hvad som
under senare och senaste tider passerat, icke för Sverige är värd att bevaras.

Att från svensk sida icke något initiativ börde tagas för att gifva erkännande åt den
politiska ställning, i hvilken Norge genom sitt olagliga tillvägagångssätt försatt sig, anser
Utskottet vara själfklart. Men om i laga ordning från Norge framkomma förslag anhål-
975



X. Första urtima riksdagen 1905
lan om förhandlingar rörande sådant erkännande, anser Utskottet detsamma ej böra till-
bakavisas. 

Någon vidare fullmakt åt en svensk regering att ingå i förhandlingar af här antydd
art, anser Utsk. hvarken vara behöflig eller tillrådlig. Utskottet anser gör sig förvissadt
om, att om Regering den1 därvid lägger sig vinn om att på alla sätt se till godo, hvad
Sveriges intresse och värdighet kräfva.

Så mycket anse [?] vill dock
Någon fullmakt åt regeringen att träffa vilkorlig uppgörelse för ordnande af de för-

hållanden, som framkommit genom den norska revolutionen, anser Utskottet icke böra
af Riksdagen gifvas, och till att ingå i förhandlingar af nyss antydd art lär ej något sär-
skildt uppdrag vara erforderligt.

Att vid eventuela förhandlingar med kraft och bestämdhet bör häfdas, hvad Sveriges
välfärd och värdighet kräfva, vill Utskottet starkt betona; men att här angifva alla de frå-
gor eller synpunkter, som böra påaktas, finner Utsk. hvarken behöfligt eller möjligt.

Såsom vilkor för Sveriges erkännande af Norge såsom en från unionen med Sverige
skild, själfständig stat anser Utsk. böra beredas någon ersättning för den fredstrygghet,
som de förenade rikena ägt i och genom unionen. En sådan ersättning lär böra sökas uti
upprättande af en neutral zon vid åtminstone en del af den långa gränsen mellan de två
rikena och således i en ömsesidig förbindelse att icke inom denna zon hafva något slags
fästning. 

Utskottet anser vidare, att innan unionsbandet löses, frågan om flyttlapparnas ställ-
ning och rättigheter bör vara klart och bestämdt afgjord, så att vilkoret för denna del af
det svenska folket befolknings fortsatta tillvaro må varda betryggadt.

Hänsyn till ömsesidiga fördelar synes ej lägga någon lätt böra leda till öfverenskom-
melse rörande åtskilliga andra frågor af intresse för båda folken s.s. den om fri transito-
fart mellan båda rikena, detta icke blott i fråga om malmutförseln öfver Narvik utan
äfven i andra hänseenden. Men det inses lätt, att klokhets och lämplighets goda skäl tala
för, att sådan öfverenskommelse rörande denna fråga och andra liksom af frågor, som
nödvändigt kräfva en afveckling, såvida unionsbandet upplöses, träffas innan detta defi-
nitivt skett. 

Att ingå ett allmänt och ovillkorligt eller ett mera begränsadt skiljedomsaftal kan
Utsk. icke tillråda, hvarmed dock naturligtvis ej skulle vara utesluten möjligheten att
framdeles med Norge liksom med andra främmande stater för vissa falls ingå  öfverens-
komma att hänskjuta afgörandet af något tvistemål till skiljedomstols afgörande.

Sverige måste fordra, att frågan om unionsupplösningen skall afgöras i rättsgiltig ord-
ning, men Sveriges intresse bjuder icke att åt Norge anvisa eller af det kräfva någon viss

1Ordet ”den” är skrivet ovanför ordet ”Regering”.
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ordning väg, på hvilken det har att bereda sig de organ, med hvilka rättsgiltigt kan för-
handlas. Huru önskligt det än vore att erhålla ett säkrare uttryck för hela det norska fol-
kets uppfattning om unionens uppehållande eller upplösning än som kan anses vara
gifvet i det nuvarande stortingets beslut af d. 7de Juni, anser sig fördenskull utskottet ej
böra tillstyrka bifall till vare sig H  Wieselgrens eller Hrr Ungers och Brodins motioner.

Däremot finner sig Utsk. böra förorda bifall till Hrr Baumgartens m. fl. förslag.

Med hänvisning till och med åberopande af hvad Utsk. här ofvan anfört, hemställer
Utsk:
a) att K.M. proposition icke måtte af Riksdagen bifallas.
b) att med anledning af Hrr Baumgartens m fl etc.

Billings andra utkast till utskottsutlåtande den 6 juli 1905

Denna promemoria på tre sidor är nedtecknad med Gottfrid Billings handstil. Överst till vänster
på första bladet av promemorian står ”Gbgs andra utkast till utlåtande”; Gbgs måste utläsas
Gottfrid Billings. 

I marginalerna har följande tillägg gjorts. 
På första bladet har sista meningen i stycket ”Statsrättsligt sedt är Unionen [– – –] något

väsentligt värde.” i vänstermarginalen markerats med i frågetecken. 
På första bladet har i vänstermarginalen invid stycket ”Någon fullmakt åt Regeringen […]

från Riksdagen vara erforderligt.” skrivits ”huru?”.
På andra bladet har i högermarginalen invid första meningen i stycket ”Såsom vilkor för Sveri-

ges erkännande [– – –] något slags krigs-fäste.” skrivits ”eventuela”. I högermarginalen invid
samma styckes sista mening har skrivits ”förlägga trupper eller bedrifva militära öfningar”. 

På andra bladet har i högermarginalen invid första meningen i stycket ”Innan unionsbandet
[…] ekonomiskt betryggad.” skrivits ”vidare bör”.

På andra bladet har i högermarginalen invid första meningen i stycket ”Hänsyn till ömsesidiga
fördelar [– – –] att så sker.” skrivits ”Ehuru hänsyn,”. I högermarginalen invid samma stycke
har skrivits ”böra dock åtskilliga sådana ha” och ”t.ex. transitofarten mellan de två rikena ordnas
före eventuel unionsupplösn.” 

På andra bladet har i högermarginalen invid första meningen i stycket ”Sverige måste, [– – –]
Ungers, Brodins och Räfs motioner.” skrivits ”? Bör uppställas”.

Promemorian förvaras i Samling Billing Gottfrid, volym 44 ”Från urtima riksdagen juni–juli
1905”, LUB.

 

r
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P.M.
Om från Norge till Sverige komm i laga ordning kommit hemställan om Unionens
upplösning i godo, hade antagligen af svenska Riksdagen visats tillmötesgående, då
under senare tider alltmera utvidgats och befästats öfvertygelsen därom, att Unionen,
huru stort stort värde den än må hafva haft och kunnat få, dock, sådan som den nu
gestaltat sig, icke blott icke uppfyllde den bestämmelse, som för den ursprungligen var
tänkt, utan fastmera i flera hänseenden vara Sverige till hinder och skada.

I stället valde Norge revolutionens väg. I strid mot sin egen grundlag och mot Riks-
akten samt med brytande af tro och lofven har Norges storting förklarat beslutat1, ”att
Konungen upphört – – – och att Unionen är upplöst”. Häremot kan ej från Sveriges
sida en nog kraftig protest afgifvas.

Statsrättsligt sedt är Unionen icke upplöst genom Stortingets beslut och kan icke
upplösas utan Konungens och den svenska riksdagens medgifvande. Både juridisk och
moralisk rätt äger Sverige att med maktmedel uppehålla den. När Utsk. dock icke vill
tillråda, att så sker, så beror detta på öfvertygelsen, att Unionen, sådan den blifvit fram-
för allt genom hvad som under senare och senaste tiden passerat, icke för Sverige har
något väsentligt värde.

Själfklart synes det Utsk. vara, att från svensk sida icke något initiativ bör tagas för att
gifva erk Unionens upplösning eller för i statsrättsligt hänseende eller för att bereda
statsrättsligt erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge genom revolution försatt
sig. Men om [i laga former]2 från Norge framkommer anhållan om förhandlingar
rörande sådant erkännande från Sveriges sida, anser Utsk. densamma ej böra tillbakavi-
sas.

Någon fullmakt åt Regeringen att träffa vilkorlig uppgörelse för ordnande af de för-
hållanden, som framkommit genom den norska revolutionen, anser Utsk. icke böra af
Riksdagen gifvas, och till att ingå i förhandlingar af nyss nämnd art lär ej något särskildt
uppdrag från Riksdagen vara erforderligt.

Vid eventuela förhandlingar bör med kraft och bestämdhet yrkas och fasthållas hvad
Sveriges välfärd och värdighet kräfva, men att här angifva alla de frågor eller synpunkter,
som böra påaktas, finner Utsk. vara hvarken behöfligt eller möjligt.

Såsom vilkor för Sveriges erkännande af Norge såsom en från unionen med Sverige
skild stat bör, enligt UtsHks mening, kräfvas någon ersättning för den fredstrygghet,
som de förenade rikena gent emot hvarandra ägt i och genom unionen men som annars
de skulle förlora med dennas upplösning, såvida ej en ersättning på annat sätt erhålles..
Sådan ersättning bör, enligt Utsks mening lär kunna och böra beredas Sådan ersättning

1Ordet ”beslutat” är skrivet ovanför ordet ”förklarat”.
2Hakparentesen är Billings egen.
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bör, enligt Utsks mening, sökas uti upprättande af en neutral zon vid åtminstone en del
af svens den långa gränsen mellan de båda rikena och således i ömsesidig förbindelse
dem emellan att icke inom denna zon hafva något slags krigs-fäste. 

Innan unionsbandet från Sveriges sida medgifves vara upplöst, anser Utsk. vidare
böra fordras dels att Norge förbinder sig till att, samt på det ankommer, medverka till
ordnande och befästande af de öfverenskommelser, som fick sitt uttryck i November-
traktaten 1855 – och dels att flyttlapparnas ställning rättigheter varda så klart och
bestämdt fastslagna, att denna svenska befolknings fortsatta tillvaro kan anses vara eko-
nomiskt betryggad.

Hänsyn till ömsesidiga fördelar torde lätt leda till öfverenskommelse rörande frågor af
gemensamt intresse för de båda folken, såsom t. ex. den om [?] transitofart mellan de två
rikena. Om det än ej kan sägas vara af synnerlig vikt, att de slutgiltigt ordnas före uni-
onsupplösningen, så torde dock önskligast vara, att så sker.

Att med Norge ingå ett allmänt och ovillkorligt eller ett mera begränsadt skilje-
domsaftal kan Utsk. icke tillråda, hvarmed naturligtvis dock ej må anses vara utesluten
möjligheten att framdeles med Norge liksom med annan främmande stat för visst fall
öfverenskomma att hänskjuta afgörandet af någon tvistepunkt till skiljedomstols afgö-
rande.

Sverige måste fordra, enligt Utsks mening, bestämdt fordra, att från en eventuel uni-
onsupplösning af unionen skall ske i rättsgiltig ordning. Men Sveriges intresse bjuder
icke att åt Norge anvisa eller af det kräfva någon viss väg, på hvilken det har att åt sig
bereda de organ, med hvilka rättsgiltigt kan förhandlas. Huru önskvärdt det än vore att
erhålla ett säkrare uttryck för hela det norska folkets uppfattning om unionens uppehål-
lande eller upplösning än som kan anses vara gifvet i det nuvarande Stortingets beslut af
d. 7de Juni d.å., anser sig därför Utsk. dock ej böra tillstyrka bifall till vare sig Hr Wiesel-
grens eller Hrr Ungers, Brodins och Räfs motioner.

Däremot vill Utsk. förorda bifall till Hrr Baumgartens m. fl. motioner.
Med hänvisning till och med åberopande af hvad Utsk. sålunda angifvit, hemställer

Utsk.
a) att K.M.s proposition icke må af Riksdagen bifallas;
b) att med anledning af Hrr Baumgartens m.fl. motioner.
c)
d)
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Lindblads förslag och yrkande i särskilda utskottet den 6 juli om 
nytt Storting och norsk förklaring

Förslaget är en handskriven notat, som är nedklottrad på en kopia av motionen nr 1 i första kam-
maren av Sigfrid Wieselgren, närmare bestämt sidan fem som upptar motionens yrkande om all-
män omröstning. Notaten omfattar i princip första delen av Wieselgrens yrkande i slutet av den
tryckta motionen fram till orden ”dels och anhålla att, därest de norska statsmyndigheterna skulle
afvisa”, modifierat med två överstrykningar i motionstexten samt ett handskrivet tillägg i högra
marginalen. De handskrivna orden ”en laglig regering eller ett nytt storting” i högra kanten är
tänkta att ersätta de tryckta orden ”allmän omröstning” i motionstexten, vilka är överstrukna. 

Med annan handstil och annan penna är orden ”Lindblads förslag” tillskrivna som rubrik på
denna något märkliga notat. 

Yrkandet, å andra sidan, är en kort notat på ett rent papper, renskriven i långhand med Carl
G Törnebladhs mycket prydliga handstil. 

Bägge dokumenten är odaterade men presenterades sannolikt den 6 juli. Clasonska anteck-
ningarna för denna dag refererar flera uttalanden av Ernst Lindblad med samma innehåll som för-
slaget och yrkandet. 

Båda handlingarna finns i Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149,
kuvert 7, Förslag och yrkanden inom särskilda utskottet.

 

Lindblads förslag:
Att Riksdagen må såsom svar å den kungl. propositionen i underdånig skrifvelse dels
gifva Kungl. Maj:t till känna, det Riksdagen icke är villig lämna Kungl. Maj:t det
begärda medgifvandet, förrän norska folket genom allmän omröstning en laglig reger-
ing eller nytt storting förklarat sig önska upplösning af den mellan Sverige och Norge i
kraft af 1815 års riksakt bestående förening; dels ock anhålla att, därest de norska stats-
myndigheterna skulle afvisa

Herr Lindblads yrkande:
att Riksdagen, i anledning af Kungl. Majts förevarande proposition, ville besluta att i
skrifvelse till Kungl. Majt tillkännagifva, att Riksdagen icke är villig lämna Kungl. Majt
det begärda medgifvandet, förrän norska folket genom en laglig regering eller ett nytt
storting förklarat sig önska upplösning af den mellan Sverige och Norge i kraft af 1815
års riksakt bestående förening.
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Christian Lundebergs PM om förslag till utlåtande 

Denna fyra sidor långa promemoria, skriven för hand med Lundebergs piktur, är dagtecknad den
6 juli 1905. Den verkar starkt inspirerad av Gottfrid Billings andra utkast till utskottsutlåtande. 

Promemorian vårdas i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

P.M.
Om från Norges sida till Sverige i laga ordning kommit hemställan om unionens upp-
lösning i godo, hade antagligen af svenska Rd visats tillmötesgående, då under sednare
tider alltmera utvidgats och befästats öfvertygelsen derom, att unionen, huru stort värde
den än må hafva haft och kunna få, dock, sådan som den nu gestaltat sig, icke blott icke
uppfyller den bestämmelse, som för den ursprungligen var tänkt, utan fastmera i flera
hänseenden vore för Sverige till hinder och skada. [i.k. vid detta stycke ”ej afböjt att
taga frågan under allvarligt öfvervägande,”]

I stället valde Norge revolutionens väg. I strid mot sin egen grundlag och mot Riks-
akten samt med brytande af tro och lofven har Norges storting beslutat att konungen
upphört – – – ”– och att unionen är upplöst”. Häremot kan från Sveriges sida ej en nog
kraftig protest afgifvas.

Statsrättsligt sedt är unionen icke upplöst genom stortingets beslut och kan icke upp-
lösas utan konungens och den svenska riksdagens medgifvande. – Både juridisk och
moralisk rätt äger Sverige att med magtmedel uppehålla densamma. När U. dock icke
vill vill tillråda att så sker, så beror detta på öfvertygelsen, att unionen, sådan den blifvit,
framför allt genom hvad som under senare och sednaste tiden passerat, icke för Sverige
har något väsentligt värde.

Sjelfklart synes det U. vara, att från svensk sida icke något initiativ bör tagas för unio-
nens upplösning eller för att bereda statsrättsligt erkännande åt den politiska ställning,
hvari Norge genom revolutionen försatt sig. Men om /i laga former/ framkommer
anhållan om förhandlingar rörande sådant erkännande från Sveriges sida, anser U. den-
samma ej böra tillbakavisas. [i marginalen vid raden ”statsrättsligt erkännande” står
”Bg”, i marginalen vid styckets sista rad står ”till pröfning upptagas”].

Någon fullmakt åt Regeringen att träffa villkorlig uppgörelse för ordnande af de för-
hållanden, som framkommit genom den norska revolutionen, anser U. icke böra af Rd
gifvas, och till att ingå i förhandlingar af nyss nämnda art lär ej något särskildt uppdrag
från Rd vara erforderligt.

Vid event. förhandlingar bör med kraft och bestämdhet yrkas och fasthållas, hvad
Sveriges välfärd och värdighet kräfver, men att här angifva alla de frågor och synpunk-
ter, som böra påaktas, finner U vara hvarken behöfligt eller möjligt.
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Såsom villkor för Sveriges eventuella erkännande af Norge som en från unionen med
Sverige skild stat bör, enligt Us mening, kräfvas någon ersättning för den fredstrygghet,
som de förenade rikena gent emot hvarandra ägt i och genom unionen, men som de
skulle förlora med dennas upplösning. Sådan ersättning bör, enl. Us mening, sökas uti
upprättande af en neutral zon vid åtminstone en del af den långa gränsen mellan de
båda rikena, och således i ömsesidig förbindelse dem emellan att icke inom denna zon
hafva något slags krigsfästen, förlägga trupper eller bedrifva militära öfningar. 

Innan unionsbandet från Sveriges sida medgifves vara upplöst anser U. vidare böra
fordras dels att Norge förbinder sig till att, såvidt det ankommer, medverka till ord-
nande och befästande af de öfverenskommelser, som fått sitt uttryck i Novembertrakta-
ten 1855 – och dels att flyttlapparnes rättigheter varda så klart och bestämdt fastslagna,
att denna svenska befolknings fortsatta tillvaro kan anses vara ekonomiskt betryggad.

Hänsyn till ömsesidiga fördelar torde lätt leda till öfverenskommelse rörande frågor af
gemensamt intresse för de båda folken såsom t. ex. den om fri transitofart mellan de två
rikena. Om det än ej kan sägas vara af synnerlig vigt, att de slutgiltigt ordnas före uni-
onsupplösningen, så torde dock önskligast vara att så sker [i marginalen vid detta styckes
första rad ”Ehuru hänsyn” och ”lätt torde”, i marginalen vid den understrukna delen av
stycket ”böra dock åtskilliga sådana, som t.ex. transitofarten mellan de två rikena ordnas
före eventuell unionsupplösning.” samt ”och andra frågor”]. 

Att med Norge ingå ett allmänt och ovillkorligt eller ett mera begränsadt skilje-
domsaftal kan U. icke tillråda, hvarmed naturligtvis dock ej må anses vara utesluten
möjligheten att framdeles med Norge liksom med annan fremmande stat för visst fall
öfverenskomma att hänskjuta afgörandet af någon tvistepunkt till skiljedomstols afgö-
rande.

Sverige måste, enl. Us mening bestämdt fordra, att en eventuell upplösning af unio-
nen skall ske i rättsgiltig ordning. Men Sveriges intresse bjuder icke att åt Norge anvisa
eller af det kräfva någon viss väg, på hvilken det har att åt sig bereda de organ, med
hvilka rättsgiltigt kan förhandlas. Huru önskvärdt det än vore att erhålla ett säkrare
uttryck för hela det norska folkets uppfattning om unionens uppehållande eller upplös-
ning, än som kan anses vara gifvet i det nuvarande stortingets beslut af d. 7 juni d.å,
anser sig derför U. dock böra tillstyrka bifall till vare sig Herr Wieselgrens, eller Hrr
Ungers, Brodins och Räfs motioner.

Deremot vill U. förorda bifall till Herr Baumgartens m.fl. motioner.

Med hänvisning till och med åberopande af hvad U. sålunda anfört hemställer U.
a) att K.Ms proposition icke må af Riksdagen bifallas
b) att med anl. af Herr Bs m.fl. motioner
c)
d)
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Åkerhielms yrkande i särskilda utskottet den 6 juli om 
maktmedel för unionens återställande 

Odaterad kort notat, renskriven i långhand med Carl G Törnebladhs handstil. 
Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden

inom särskilda utskottet.

 

Herr friherre Åkerhielms yrkande:
att Riksdagen måtte för sin del besluta, att en uppfordran ställes till Norge att frånträda
stortingets beslut af den 7 juni 1905 och att, om denna uppfordran icke efterkommes,
det af Norge brutna unionsförhållandet skall med användande af maktmedel återställas i
en form, som kan finnas betryggande för den skandinaviska halföns framtid.

Krusenstjernska förslaget i särskilda utskottet den 7 juli 1905

Edvard von Krusenstjerna lanserade detta förslag den 7 juli 1905 i särskilda utskottet. Promemo-
rian är handskriven med för oss okänd handstil. Inskrivningen är gjord från ett exemplar som på-
träffats i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6, ”Diverse handlingar rörande
förhandlingar inom utskottet”, Riksarkivet, Stockholm.

Promemorian finns även bland Arne Wåhlstrands papper i maskinskrift. Som förlaga har
Wåhlstrand använt ett original från Hugo Tamms samling. Härom skriver Wåhlstrand följande
med maskinskrift på den sida som är paginerad 41: ”Bland Hugo Tamms papper. Hektograferad
skrift å gult folioark. Påskrift med bläck upptill i högra hörnet: Hr Tamm, Hugo – och mitt upp-
till: ’af E v. Krusenstjerna’ (Tydligen Tamms stil) A.Wd”. Med blyerts har AW lagt till: ”Det
sk. ’Krusenstjernska’ förslaget (Se 43:8 k)”.

Krusenstjernska förslaget återfinns i flera andra arkiv. 
1. Ivar Afzelius samling volym 2, E 9484, Riksarkivet. Inget kladd på detta exemplar.
2. Harald Hjärnes samling, H. Hjärne 100, UUB
3. K G Karlssons 1905 papper (ett brunt kuvert med den påskriften), E 651, Herredagskoffer-
ten, UUB
4. Särskilda utskottets handlingar, bruna mappen, RA. Detta exemplar har i övre högra hörnet
påskriften ”Herr Cavalli”
5. Edvard von Krusenstjernas 1905 papper, Herredagskofferten, E 651, UUB.
6. Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, Riksarkivet, Stockholm.
7. Hugo Tamms samling, 521 H:2, mappen Särskilda utskottet 1905, UUB.
983



X. Första urtima riksdagen 1905
 

Hemligt.
Såsom en sammanfattning af hvad sålunda blifvit anfördt får utsk. ss. sin åsikt uttala,

att den af Norge den 7 juni 1905 vidtagna åtgärden innebär ett aftalsbrott, en
rättskränkning och således ej kan af Sverige godkännas eller betraktas såsom en fait
accompli;

men att då unionen icke hädanefter kan för Sverige medföra sådana fördelar, att den
bör af Sverige mot Norges vilja upprätthållas, Sverige bör vara beredt att för sin del
upphäfva riksakten och upplösa unionen så snart sådana villkor för upplösningen blifvit
aftalade, som med hänsyn till Sveriges intresse betingas däraf, att Norge hädanefter blir
en främmande makt, lärande ss. sådana villkor böra uppställas raserandet af vissa under
senare tider nytillkomna gränsfästningar samt ordnandet af svenska flyttlappars rättighe-
ter i Norge;

att R.D. icke har något att erinra emot att i fråga om såväl dessa villkor som öfriga
här ofvan angifna punkter förhandlingar må äga rum mellan K. M:t och norska stor-
tinget;

att, så snart villkorlig uppgörelse kommit till stånd, ärendet skall underställas R.D:ns
pröfning, därvid R.D., om uppgörelsen finnes ur svensk synpunkt tillfredsställande,
torde böra besluta riksaktens upphäfvande och unionens upplösande;

samt att i sådant fall de rena afvecklingsfrågor, som föranledas af upplösningen, däref-
ter böra af Sveriges och Norges regeringar ordnas.

och får utsk. hemställa, att R.D., med godkännande af de utaf utsk. sålunda uttalade
åsikter, måtte med anl. af K. M:ts prop. medgifva, att K. M:t må med norska stortinget
ingå i förhandling om och träffa villkorlig uppgörelse för ordnandet af af [sic!] ofvan
angifna förhållanden.

Krusenstjernska förslaget i särskilda utskottet den 7 juli 1905 
med Sam. Clasons noteringar

Clasons exemplar av det Krusenstjernska förslaget finns i Sam. Clasons samling, volym 149,
kuvert 6, ”Diverse handlingar rörande förhandlingar inom utskottet”, Riksarkivet, Stockholm.

I promemorians sista stycke har Clason gjort ett antal ändringar och tillägg. Högst upp på
första sidan har någon skrivit dit namnet ”Clason”.
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Hemligt.
Såsom en sammanfattning af hvad sålunda blifvit anfördt får utsk. ss. sin åsikt uttala, [i
fortsättningar återges Krusenstjernska förslaget ordagrant ända fram till sista stycket som
lyder:] och får utsk. hemställa, att RD med gillande af de utaf utsk. sålunda uttalade
åsikter, måtte med anl. af K. M:ts prop. medgifva, att K.M:t må med (norska stortinget)
Norge ingå i förhandlingar om och träffa villkorlig uppgörselse för ordnandet af af [sic!]
ofvan angifna förhållanden. af ifrågavarande ämn rörande ifrågavarande ämne.

Krusenstjernska förslaget i särskilda utskottet den 7 juli 1905 
med Krusenstjernas noteringar

Bland von Krusenstjernas papper, E 651, Herredagskofferten, UUB, finns ett exemplar av den-
na promemoria överst på vilken tre tillägg gjorts:

”Krusenstjernska förslaget”
Herr von Krusenstjerna
Bil. II

 

[Det tredje stycket från slutet i originalpromemorian lyder:]
”att, så snart villkorlig uppgörelse kommit till stånd, ärendet skall underställas R.D:ns

pröfning, därvid R.D., om uppgörelsen finnes ur svensk synpunkt tillfredsställande,
torde böra besluta riksaktens upphäfvande och unionens upplösande;”

[Det har på von Krusenstjernas exemplar ändrats till:]
”att, så snart villkorlig uppgörelse kommit till stånd förhandlingarna afslutats, ärendet

skall underställas R.D:ns pröfning, därvid R.D., om uppgörelsen finnes ett ur svensk
synpunkt tillfredsställande uppgörelse resultat kommit till stånd, torde böra besluta riks-
aktens upphäfvande och unionens upplösande;”
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Krusenstjernska förslaget i särskilda utskottet den 7 juli 1905 
med Herman Kvarnzelius noteringar

Ett exemplar av Krusenstjernska förslaget finns bland Herman Kvarnzelius papper, E 651, Her-
redagskofferten, UUB. På detta exemplar står skrivet överst i högra hörnet ”Herr Kvarnzelius”
med John Magnus Stuarts handstil. 

På baksidan av Kvarnzelius exemplar har följande anteckningar gjorts:

 

att unionen icke är upplöst
att Sverige icke skall taga ini[ti]ativ

1:0/ Neutral zon.
2:0/ Flyttlapparne
Transitofrågan o vattenrätt
Traktater internationell
Skiljedom under öfvervägande
Medgifvande lemnas icke K.M. att träffa vilkorlig uppgörelse.
100.000.000. 50 till hvardera kreditivet

Krusenstjernska förslaget i särskilda utskottet den 7 juli 1905 
med Christian Lundebergs noteringar

I Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783,  Riksarkivet, Stockholm, förvaras ett ex-
emplar av Krusenstjernska förslaget på vilket överst i högra hörnet skrivits ”Herr Ord-
föranden.” Det torde alltså ha tillhört Christian Lundeberg. Denne har, i promemorians
sista stycke gjort ett antal noteringar. I originalversion ser stycket ut på följande sätt:

 

”och får utsk. hemställa, att R.D., med godkännande af de utaf utsk. sålunda uttalade
åsikter, måtte med anl. af K. M:ts prop. medgifva, att K. M:t må med norska stortinget
ingå i förhandling om och träffa villkorlig uppgörelse för ordnandet af af [sic!] ofvan
angifna förhållanden.”

Med Lundebergs noteringar ser det ut på följande vis:
”och får utsk. hemställa, att R.D., med godkännande af de utaf utsk. sålunda uttalade
åsikter, måtte med anl. af K. M:ts prop. medgifva, att K. M:t må med norska stortinget
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Norge ingå i förhandling om och träffa villkorlig uppgörelse för ordnandet af af [sic!]
ofvan angifna förhållanden rörande ifrågav. ämne.”

Dessutom har Lundeberg i vänstermarginalen markerat detta stycke med en romersk
tvåa.

Harald Hjärnes yrkande i särskilda utskottet den 7 juli 1905

Odaterad kort notat, renskriven i långhand med Carl G Törnebladhs handstil. Enligt samstäm-
miga uppgifter i Clasons och K G Karlssons debattreferat från särskilda utskottet framförde Hjär-
ne sitt yrkande den 7 juli. 

Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7.

 

Herr Hjärnes yrkande:
Utskottet hemställer,
med anledning af K.Mts proposition, att Riksdagen måtte medgifva, att Kungl. Majt

må utnämna delegerade att mottaga och pröfva sådana förslag, som Riksdagen väntar
från norsk sida angående garantier för Sveriges säkerhet och intressen, för den händelse
att Sverige genom riksaktens upphäfvande gifver sitt samtycke till unionens upplösning.

[Till denna renskrivna notat finns en kluddrig, ensidig förlaga, skriven i långhand med
överstrykningar och inskott. Pikturen är Harald Hjärnes egen. Den finns i Harald Hjär-
nes anteckningar från särskilda utskottet 1905 i Harald Hjärnes arkiv (en inbunden vo-
lym), UUB. I Hjärnes anteckningar är denna pm placerad på s.28 efter diskussionsreferatet för
den 30 juni 1905 men före ”P.M. ang. folkrättsliga grunder för begagn. af gemensam-
ma vattendrag” och före principdebatten 1 juli 1905. Denna kronologiska placering är
felaktig; yrkandet lanserades först den 7 juli]. 

Hjärne
Utskottet hemställer, med afslag å anledning af KMs proposition, att Riksdagen måtte
medgifva, att Kungl. Maj:t må utnämna delegerade genom delegerade från Norge att
mottaga och pröfva sådana förslag, som Riksdagen väntar från norsk sida angående
garantier för Sverges säkerhet och intressen i händelse af Sverge för den händelse, att
Sverige genom riksdagens riksaktens upphäfvande gifver sitt samtycke till unionens
upplösning.
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1/ Neutral zon emell. Värml. och Bohusgränsen
Fredrikssten och Kongsvinger

2/ /Med anledn af novemb.trakt./ förplikt att ej afstå land till främm. makt
/Narviks befästn./

3/ Samtrafik
Neutralitet i Svges krig 
För Svges tillförsel i krig1

4/ Lappfrågan

Karl Staaffs förslag i särskilda utskottet den 7 juli 1905

Denna promemoria på en sida är skriven med okänd handstil. Den är odaterad. Överst i vänstra
hörnet har tillagts, med annan piktur än löptextens, ”Förslag af Staaff”.

Den 7 juli refererar Clason i sina stenografiska anteckningar ett uttalande av Staaff: 
”Mot Billing: a) [I]nitiativet. [D]et är [en] subtil sak i frågans närvarande ställning. Den frå-

gan borde kunna vara supplerad genom stortingets skrivelse. Stortinget har gjort hemställan till
svenska statsmakten om att ingå förhandlingar. De ha måst säga: med erkännande av Norge. Nu
säga vi: vi ingå icke i förhandlingar med erkännande. Nu kunde skrivelsen åberopas.”

Innehållet i detta referat motsvarar första delen av förslaget nedan. Dock nämner varken Cla-
son, Stuart eller Wåhlin ett skriftligt förslag av Staaff denna dag. 

Förvaras i Samling Billing Gottfrid, volym 44 ”Från urtima riksdagen juni–juli 1905”,
LUB.

 

Emellertid har det norska stortinget i till Konungen stäld skrifvelse af den 19 Juni 1905
hemställt till Sveriges statsmakter att ”med erkännande af Norges nya ställning och af
dess rätt som suveränt rike ingå på de förhandlingar, som äro nödvändiga för den slutli-
ga uppgörelsen af det upplösta unionsförhållandet” och har stortinget i samband der-
med förklarat sig å sin sida ”beredt att tillmötesgå varje billig och rimlig önskan, som af
denna anledning kan komma fram till betryggande af rikenas själfständighet och integri-
tet.”

På grund af sin ofvan uttalade uppfattning kan utskottet naturligtvis icke tillstyrka
Riksdagen att med accepterande af den norska ståndpunkten utan vidare erkänna

1Under Samtrafik har Hjärne en klammer i högerkanten som går över två rader för att markera att klammern 
gäller både ”Neutralitet i Svges krig” och ”För Svges tillförsel i krig”.
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Norge såsom suveränt rike. Men å andra sidan anser utskottet att unionen icke hädanef-
ter kan för Sverige medföra sådana fördelar att den bör af Sverige mot Norges vilja
(ovilkorligen) upprätthållas.

Förutsättningen för en eventuel upplösning af unionen från Sveriges sida måste efter
utskottets mening vara, att Norge ingår på de befogade vilkor och garantier, som
Sverige finner sina rättmätiga intressen kräfva. I sakens närvarande skick kunna dessa
vilkor och garantier emellertid icke fullständigt angifvas och preciseras. Men väl finner
utskottet möjligt och lämpligt att redan redan nu angifva vissa punkter, hvilka härvid
böra tagas under omsorgsfullt öfvervägande.

Lars Åkerhielms yrkande den 8 juli i särskilda utskottet om 
hemställan till regeringen

Promemorian är nedtecknad med Lars Åkerhielms handstil. En sida. Odaterad. Svårläst. 
Till vänster om texten har Lundeberg [?] skrivit ”Åkerhielm”. Det tycks röra sig om Lars

Åkerhielms yrkande i särskilda utskottet den 8 juli om hemställan till regeringen.
Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Hvilka förpligtelser komma att på grund af Nov. traktaten åligga Sverige efter unions-
upplösningen
1) Hvad [?] [?] och anser Reg., att med anledn. af unionsupplösningen några i anledn.
af denna traktat några återgärder erfordras i sammanhang med unionsupplösningen
erfordras.
2) Hafver[?] Reg. gjort någon undersökning Hvilken ansvarighet kan, efter unionsupp-
lösningen komma att åligga Sverige f. Norges del på grund af andra traktater, som med
andra afslutats gemensamt för Sverige och Norge med annat land. 

Hjärnes yrkande i särskilda utskottet 10 juli om förpliktelse att 
icke avträda land

Kort notat på ett rent ark papper, nedtecknad i långhand, Hjärnes handstil. Kluddig, med över-
strykningar. Odaterad. 

I Hjärnes egna anteckningar från överläggningarna i särskilda utskottet finns för den 10 juli ett
Hjärnes yrkande med. Enligt samma källa nämner Hjärne kravet redan 4 juli. 11 juli tas det
också upp som yrkande.
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Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.

 

Hjärne
Sverige och Norge förplikta sig ömsesidigt att icke till någon främmande makt afträda
någon del af sitt område eller därinom medgifva särskilda rättigheter af politisk eller
ekonomisk art.

Wachtmeisters yrkande i särskilda utskottet den 10 juli om 
gränsfästningar

Kort notat, skriven i långhand på ett tomt papper. Kluddig med inskott.
Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden

inom särskilda utskottet.
Notaten är inte daterad. Emellertid anger Clason, Wåhlin och Hjärne samstämmigt i sina

anteckningar för den 10 juli att Fredrik Wachtmeister formulerade sitt yrkande då.

 

Wachtmeister
Kongsvinger, Urskog och Örje raseras
de närmast belägna gränsfästningars raserande, som blifvit bygda på senare tider och som
för Norge hafva värde endast för krig mot Sverige.

Billingska stora förslaget till utskottsutlåtande den 12 juli

Gottfrid Billings viktiga förslag till utskottsutlåtande presenterades för särskilda utskottet den 12
juli 1905. Den genomarbetade propån omfattar 13 avsnitt. 

Billingska stora förslaget är skrivet för hand i vanlig ortografi med notarie Samuel Wåhlins
piktur. Handlingen är renskriven, odaterad och hektograferad på folioark. På det här aktuella
exemplaret står det, överst i högra hörnet, ”Clason”.

I Hjärnes anteckningar kallas förslaget ”Första kammarens utkast till Utskottets betänkande”.
Enligt Wåhlin läser Billing den 12 juli upp vad som benämns ”1a kam:s förslag”.

Om stycke 5 ”I ett ärende … ställa sig afvisande” voterar utskottet den 13 juli, varvid det
avslås med rösterna 12–11. I samtida material, till exempel i Hugo Tamms papper, benämns
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detta delmoment i det Billingska stora förslaget ”Minoritetens förslag i punkt 2”. Detta stycke
förekommer som separat pm i många samlingar. 

Billingska stora förslaget finns i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6, ”Diverse hand-
lingar rörande förhandlingar inom utskottet”, Riksarkivet, Stockholm.

Billingska stora förslaget återfinns i flera andra arkiv. 
1. Ivar Afzelius samling volym 2, E 9484, Riksarkivet. Här finns ganska många överstryk-
ningar och tillägg sannolikt gjorda av IA.
2. Harald Hjärnes samling, H Hjärne 100, UUB
3. Hugo Tamms papper, 521 H:2, mappen Särskilda utskottet 1905, UUB
4. K G Karlssons 1905 papper (ett brunt kuvert med denna påskrift), E 651, Herredagskoffer-
ten, UUB. Hektograferad. Överst i högra hörnet på första sidan finns en liten påskrift med bläck
med annan handstil än Wåhlins. Där står: ”Hr Karlsson K. G.”
5. Särskilda utskottets handlingar, bruna mappen, RA. Detta exemplar saknar påskrift.
6. Herman Kvarnzelius 1905 papper (ett brunt kuvert med denna påskrift), E 651, Herredags-
kofferten, UUB.
7. Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, RA, Stockholm. I denna samling finns två
exemplar av det Billinska stora förslaget varav det ena har påskriften ”Herr Ordföranden” och det
andra påskriften ”S; Wåhlin”.

 

Hemligt.
Från Sveriges sida hafva upprepade försök gjorts att bevara och befästa unionen. Så
senast då svenska Riksdagen den 3 maj 1905 gaf sin tillslutning till H.K.H. Kronprin-
sens regentens uttalande den 5 april samma år. Det härmed gifna anbudet tillbakavisades
från Norges sida.

Om från Norge kommit hemställan om unionens upplösning, skulle den helt visst
från den svenska Riksdagens sida icke hafva tillbakavisats utan blifvit föremål för tillmö-
tesgående ompröfning. Alltmera har nämligen, i synnerhet till följd af hvad i senare och
senaste tider tilldragit sig, utvidgats och befästats öfvertygelsen därom, att unionen,
huru stort värde den må hafva haft och bort kunna få, dock, sådan den för närvarande
gestaltat sig, icke numera innebär något betryggande villkor för det svenska folkets
framtida välfärd.

I stället för att gå någon af de här antydda vägarna, har Norge valt revolutionens. I
strid mot sin egen grundlag och mot riksakten samt med brytande af tro och lofven har
norska stortinget genom beslut af den 7 juni d.å. förklarat, att konungen upphört att
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fungera som norsk konung och att, såsom följd häraf, unionen med Sverige är upplöst.
Häremot kan ej nog kraftig protest afgifvas af den svenska Riksdagen.

Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst och den kan icke upplösas, med
mindre än att Sveriges konung och Riksdag därtill lämnat sitt medgifvande.

I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande
eller upplösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare
uttryck för sin uppfattning än som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. Det
synes därför utskottet vara, tydligt, att från svensk sida icke någon åtgärd för unionens
upplösning eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge
genom revolutionen kommit, bör vidtagas, förrän, efter det att nya val till stortinget ägt
rum, framställning i sådant syfte skett från Norge. Men framkommer sådan framställ-
ning, anser utskottet Sverige icke böra däremot ställa sig afvisande.

Något medgifvande åt Regeringen att träffa villkorlig uppgörelse för ordnande af de
förhållanden, som framkommit genom stortingets beslut, anser utskottet icke böra af
Riksdagen gifvas, och till att ingå i förhandlingar med anledning af framställning af här
ofvan angifna art, lär ej för en regering något särskildt uppdrag från Riksdagens sida
vara erforderligt.

Vid eventuella förhandlingar bör med kraft och bestämdhet fordras och fasthållas,
hvad Sveriges välfärd och värdighet kräfva, men att här angifva alla de frågor och syn-
punkter, som böra påaktas, finner utskottet vara hvarken behöfligt eller möjligt.

Med anledning däraf att under senare åren norska befästningar uppförts i närheten af
riksgränsen, bör såsom villkor för Sveriges eventuella erkännande af Norge som en från
unionen med Sverige skild stat fordras fastställande af visst område på hvardera sidan af
södra gränsen mellan de båda rikena, inom hvilket befästningar eller några andra för
krigsbruk afsedda anläggningar icke få bibehållas eller uppföras

Vidare bör såsom villkor för erkännande af nyss nämnd art kräfvas, att flyttlapparnas
rättigheter varda så klart och bestämdt fastslagna, att denna befolknings fortsatta tillvaro
kan anses vara ekonomiskt tryggad.

Ehuru hänsyn till ömsesidiga fördelar torde lätt leda till öfverenskommelse rörande
frågor af gemensamt intresse för de båda folken, böra dock åtskilliga sådana frågor, t. ex.
om transitofarten öfver hvartdera riket från och till det andra, och om villkoren för
begagnande af vattendrag, som äro för dem gemensamma, ordnas i sammanhang med
den eventuella unionsupplösningen.

Sådana spörsmål som ej innebära annat än en nödvändig afveckling af förhållanden,
som måste upphöra eller förändras i och med en upplösning af unionen, lära däremot ej
behöfva i förväg slutbehandlas. 

Naturligtvis måste vid en upplösning af unionen vårt lands förhållande till främ-
mande makter, i de afseenden detta reglerats genom traktater mellan de förenade rikena
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å ena och någon främmande makt å andra sidan, tagas under behörigt öfvervägande.
Utskottet vill i fråga om denna punkt allenast framhålla nödvändigheten af att Sveriges
rättsliga ställning i internationellt hänseende blifver fullt klar, så att intet tvifvel vid
framtida tillämpning kan uppstå vare sig om Sveriges traktatsrättigheter med däremot
svarande förpliktelser eller om dess fullständiga frihet från ansvar för Norge gentemot
andra stater.

Att med Norge ingå vare sig ett allmänt och ovillkorligt eller ett mera begränsadt
skiljedomsaftal kan utskottet icke tillråda, hvarmed dock ej må anses vara utesluten möj-
ligheten att framdeles med Norge liksom med annan främmande makt för vissa fall
öfverenskomma att hänskjuta någon tvistepunkt till skiljedomstols afgörande.

Billingska stora förslaget till utskottsutlåtande den 12 juli med 
Karl Gustaf Karlssons noteringar

Originalet finns i ett brunt kuvert med påskriften ”K G Karlssons 1905 papper”. Det förvaras i
E 651, Herredagskofferten, Uppsala universitetsbibliotek. Herredagskofferten är en omfångsrik
resväska med material som Arne Wåhlstrand deponerade på Carolina Rediviva före sin död. Kof-
ferten är bräddfylld med bruna dokumentkonvolut innehållande material från personerna i särskil-
da utskottet sommaren 1905.

Utgångspunkten är det Billingska förslaget i 13 stycken. Överst på första sidan i högra hörnet
av den här aktuella handlingen finns en liten påskrift med bläck med annan handstil än
ursprungsförslagets (Wåhlins). Där står: ”Hr Karlsson K. G.” 

Här och där i detta exemplar har Karl Gustaf Karlsson (som skriver sig K G Karlsson) lagt till
egna handskrivna noteringar. Här trycks endast Karlssons tillägg.

 

I marginalen till det andra styckets inledning ”Om från Norge kommit … tillmötesgå-
ende ompröfning.” har KGK lagt till: Kan man säga detta? Icke sannt! 

KGK har också strukit under ordet ”närvarande” i andra styckets sista mening och i
vänstermarginalen på denna rad satt ut ett frågetecken. 

Han har markerat stycke 5, rad 4 (”Det synes därför utskottet”) och stycke 6, rad 3
(”utskottet icke böra af Riksdagen gifvas”) med frågetecken. 

På baksidan av promemorians första blad har KGK skrivit in en notat, vilken tycks
hänföra sig till stycke 5 genom att återge ett Billingskt ändringsförslag, vilket framlades
sedan stycke 5 i sin ursprungliga lydelse voterats ner, samt några åtföljande inlägg:
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Billings
Själfklart synas att utsk vara är från Sverige[s] sida ick[e] något initiativ bör tagas (till
unionens upplösning eller) för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari
Norge genom revolutionen kommit. Men om från Norge framkomma åter anhållan
hemställan om förhandlingar bör[?] af Sverige erhålla sådant erkännande ang riksaktens
upphäfvande anser utskottet att Sverige bör därtill ställa sig tillmötesgående. 

Afzelius F. a, från Sverge[s] sida skall vidtagas någon åtgärd etc (lika m/ Billings till
innehållet) 
Gerna[?] stortingets beslut in [satsen ej avslutad]
Ja 14 nej 9

På baksidan av promemorians andra sida har KGK skrivit en passus som också tycks
hänföra sig till stycke fem: [?] [?] det norska stort i skrifve[lse] af d 19/6 05 hemställt till
Svrges statsmakter att ”med erkännande af Norges nya ställning och af dess rätt som su-
veränt rike” ingå på de förhandlingar som ”äro nödvändigt för den slutliga uppgörelsen
af det upplösta unionsförhållandet” stortinget i samband därmed förklarat sig å sin sida
”beredt att tillmötesgå hvarje billig och rimlig önskan, som af de [satsen oavslutad]”. 

Efter stycke 6 har KGK lagt till följande: ”(första delen, förändrad o modifierad, bibe-
hålles, men senare delen strykes)”.

På baksidan av promemorians andra sida har KGK skrivit en passus som också tycks
hänföra sig till stycke sex (eller möjligen är tänkt som en slutkläm?): ”slutet att lämna K.
M. medgifvande att träffa villkorlig etc uppgörelse för ordnande af de förhållanden, i af-
seende å hvilka vid en upplösning, af unionen sådant ordnande må finnas erforderligt
kan utskottet ej icke tillstyrka men däremot synes Rd böra förklara att den ej har något
att invända mot att förhandlingar af den ofvan angifna art antydd art ingås”.

På promemorians andra sida till vänster om dess åttonde stycke har KGK skrivit in ett
”dock?” och med två snedstreck markerat att ordet är tänkt att eventuellt infogas i
styckets första mening: ”Med anledning däraf att under senare åren norska fästningar
uppförts i närheten af riksgränsen, bör // såsom villkor för”.

Till vänster om trettonde styckets första rad ”Att med Norge ingå vare sig ett allmänt
och ovillkorligt eller ett mera begränsat skiljedomsaftal” har KGK skrivit ordet ”före-
slå”.

Efter detta promemorians sista stycke har KGK lagt till: ”(Vad är detta???): Frågan hu-
ruvida Sverige med Norge bör ingå skiljedomsaftal i en eller annan form bli föremål för
framtida öfverläggnin[g]; dock borde icke bli föremål för afgörande bedömning i sam-
band med unionsupplösning”.
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Billingska stora förslaget till utskottsutlåtande den 12 juli 1905 
med Herman Kvarnzelius notering

Utgångspunkten är det Billingska stora förslaget. Överst på första sidan i högra hörnet av den här
aktuella handlingen finns påskriften ”Herr Kvarnzelius”.

Originalet finns i ett brunt kuvert med utanskriften ”Herman Kvarnzelius 1905 papper”.
Det förvaras i E 651, Herredagskofferten, Uppsala universitetsbibliotek. 

Handlingen består alltså av det Billingska stora förslaget med ett handskrivet tillägg av Her-
man Kvarnzelius. Här trycks endast Kvarnzelius tillägg.

 

I stycke sju ”Vid eventuella förhandlingar…” har en ändring gjorts från ”men att här
angifva alla de frågor och synpunkter,” till ”men att här uttömmande angifva alla de frå-
gor och synpunkter,”.

Billingska stora förslaget till utskottsutlåtande den 12 juli med 
Christian Lundebergs noteringar

I Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm, finns ett exemplar av
det Billingska stora förslaget, på vilket överst i högra hörnet skrivits ”Herr Ordföranden” med
Stuarts handstil. Noteringarna på detta exemplar torde alltså vara Christian Lundebergs.

Här presenteras endast Lundebergs noteringar på den hektograferade handlingen.

 

Promemorians tredje stycke ser med Lundebergs ändringar ut på följande vis:
”I stället för att gå någon af de här antydda vägarna, har Norge valt revolutionens. I

strid mot sin egen grundlag och mot med brytande af riksakten (samt med brytande af
tro och lofven) har norska stortinget genom beslut af den 7 juni d.å. förklarat, att
konungen upphört att fungera som norsk konung och att, såsom följd häraf, unionen
med Sverige är upplöst. Häremot kan ej nog kraftig protest afgifvas af den svenska
Riksdagen.”

Dessutom har i vänstermarginalen promemorians tre första stycken markerats med
en romersk etta. Till vänster om dessa stycken har också tillagts ”se beslutet 15 juli”.

Promemorians femte stycke, ”I ett ärende … ställa sig afvisande”, har i vänstermargi-
nalen markerats med en romersk tvåa. Där har också tillagts ”minoritetsförslaget”.
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Promemorians sjätte stycke, ”Något medgifvande åt Regeringen … vara erforder-
ligt”, har strukits.

Promemorians sjunde stycke ser med Lundebergs ändringar ut enligt följande: ”Vid
eventuella förhandlingar bör med kraft och bestämdhet fordras och fasthållas, hvad Sve-
riges välfärd och värdighet kräfva, men att här uttömmande angifva alla de frågor och
synpunkter, som böra påaktas, finner utskottet vara hvarken behöfligt eller möjligt.”

Förslagets stycke åtta har i vänstermarginalen markerats med en romersk trea och ser
med Lundebergs ändringar ut så här: ”Med anledning däraf att under senare åren
norska befästningar uppförts i närheten af riksgränsen, bör såsom villkor för Sveriges
eventuella erkännande af Norge som en från unionen med Sverige skild stat fordras
fastställande af visst område på hvardera sidan af södra gränsen mellan de båda rikena,
inom hvilket under sednare tid uppförda befästningar icke få bibehållas eller några andra
för krigsbruk afsedda anläggningar eller nya sådana uppföras icke få bibehållas eller upp-
föras.”

I förslagets tionde stycke, vilket i vänstermarginalen markerats med en romersk fyra,
har Lundeberg ovanför orden ”gemensamt intresse för de båda folken, böra dock åtskil-
liga sådana” lagt till orden ”synas dock redan i shg med den event. unionsupplösningen
böra träffas”. Det tycks oklart var dessa ord är tänkta att infogas. 

Promemorians sista stycke har markerats med en romersk femma. Efter detta stycke
står en romersk sexa.

Billingska stora förslaget till utskottsutlåtande den 12 juli 1905 
med Samuel Wåhlins noteringar

Promemorian förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm. 
På detta hektograferade exemplar av det Billingska stora förslaget har Wåhlin själv överst i

högra hörnet skrivit ”S;Wåhlin”. Det Billingska ursprungsförslaget är handskrivet med Wåhlins
stil. Det omfattar två sidor och är odaterat. Det här aktuella, hektograferade exemplaret företer en
mängd inskott som förts in för hand med Wåhlins piktur. Här finns också överstrykningar gjorda
av Wåhlin. Här trycks endast Wåhlins ändringar.

 

Promemorians tre första stycken, dvs. ”Från Sveriges sida hafva …”, ”Om från Norge
kommit hemställan …” samt ”I stället för att gå någon af …” har i vänstermarginalen
utmärkts med texten ”15/7 godk.s förslag af frih. Åkerhielm”.

Promemorians fjärde stycke, ”Genom stortingets beslut … lämnat sitt medgifvande”
har i vänstermarginalen markerats med texten ”Godk. 15/7”.
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Promemorians femte stycke, ”I ett ärende af … ställa sig afvisande.”, har i vänster-
marginalen markerats med texten ”[?] unionens upplösning Afslaget 13/7 Ny lydelse
godk. 14/7”. Ovanför detta styckes första del, ”I ett ärende af … att från svensk sida
icke någon åtgärd”, har Wåhlin skrivit följande (stycket inleds med ett citationstecken,
vilket saknar pendang i styckets avslutning): ””Själfklart synes det utskottet, att från Sve-
riges sida icke något initiativ bör tagas för att bereda erkännande åt den politiska ställ-
ning, hvari Norge genom revolutionen kommit. Framkommer åter från Norge
hemställan om förhandlingar om riksaktens upphäfvande anser utskottet, att Sverige till
desamma bör ställa sig tillmötesgående.”

Promemorians sjunde stycke, ”Vid eventuella förhandlingar … hvarken behöfligt
eller möjligt.”, har i vänstermarginalen markerats med texten ”Godks 15/7”. Dessutom
har Wåhlin strukit orden ”angifva alla de frågor och” och ersatt dem med ”uttöm-
mande angifva de”.

Promemorians åttonde stycke ”Med anledning däraf … icke få bibehållas eller upp-
föras” har i vänstermarginalen markerats med texten ”Godk. prov. d. 12/7”. Wåhlin
har i detta stycke även gjort strykningar och ändringar. Med dessa lyder stycket: ”Med
anledning däraf att under senare åren norska befästningar uppförts i närheten af riks-
gränsen, bör såsom villkor för Sveriges eventuella erkännande af Norge som en från
unionen med Sverige skild stat fordras fastställande af visst område på hvardera sidan af
södra delen af gränsen mellan de båda rikena, inom hvilket under senare tider uppförda
befästningar eller några andra för krigsbruk afsedda anläggningar icke få bibehållas eller
nya sådana uppföras.”

Promemorians nionde stycke, ”Vidare bör såsom villkor … anses vara ekonomiskt
tryggad”, har i vänstermarginalen markerats med texten ”Godk. prov. d. 12/7”. Dess-
utom har i detta stycke ordet ”flyttlapparnas” strukits under.

Promemorians tionde stycke, ”Ehuru hänsyn till ömsesidiga … sammanhang med
den eventuella unionsupplösningen”, har i vänstermarginalen markerats med texten
”Ändrad formulering godk. 14/7”. Wåhlin har i detta stycke även gjort strykningar
och ändringar. Med dessa lyder stycket: ”Ehuru hänsyn till ömsesidiga fördelar torde
lätt leda till öfverenskommelse rörande frågor af gemensamt intresse, synas dock redan i
sammanhang med den eventuella unionsupplösningen bestämmelser böra träffas till
skydd mot bindande eller oskäligt betungande af för de båda folken böra dock åtskilliga
sådana frågor, t. ex. om transitofarten öfver hvartdera riket från och till det andra, och
om villkoren för samt mot obehörigt intrång för ena rikets invånare vid begagnande af
vattendrag, som äro för dem gemensamma, ordnas i sammanhang med den eventuella
unionsupplösningen delvis falla inom det andra rikets gränser.”
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Promemorians stycken nummer elva och tolv, ”Sådana spörsmål som ej … för
Norge gentemot andra stater”, har i vänstermarginalen markerats med texten, ”Godk.
prov. d. 14/7”.

Promemorians trettonde och sista stycke ”Att med Norge ingå … till skiljedomstols
afgörande.” har i vänstermarginalen markerats med texten ”15/7 Godks förslag af Bg.”

Efter detta sista stycke har skrivits ”Tillägg af Bg godk.t 15[?]/7”.

Hugo Tamms yrkande i särskilda utskottet den 12 juli

Promemorian är skriven med okänd handstil. En sida. Odaterad. Överst på denna har någon
skrivit i långhand ”Tamm H.”.

Det tycks röra sig om det förslag som Hugo Tamm enligt Wåhlins och Hjärnes anteckningar
den 12 juli presenterade i särskilda utskottet.

Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

att Riksdagen för del beslutar Riksaktens upphäfvande och men förklarar sig villig ej
kunna ingå i några som hälst underhandlingar om Unionens upplösning med de norska
statsmakterna, innan dessas befogenhet blifvit i konstitutionellt afseende ordnad fast-
ställd, äfvensom att Riksdagen för beredande af ersättning för den genom unionsupp-
lösningen uppkomna minskningen minskade tryggheten i försvarshänseende anmodar
K.Mt snarast möjligt till Riksdagen inkomma med förslag till de åtgärder, som kunna
anses erforderliga för ett snabbt försättande iståndsättande af landets försvar, för hvilket
ändamål Riksdagen förklarar sig villig att af i låneväg ställa ett belopp af 100 millioner
kronor till K.Mts förfogande, i den mån de blifvande förslagen af Riksdagen komma att
godkännas.

Billings propå i särskilda utskottet den 13 juli om nyval och 
hemställan

Odaterad kort notat, renskriven i långhand, Clasons handstil. Sam. Clasons samling, Riksarki-
vet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden inom särskilda utskottet. Notaten
förekommer också i flera andra arkiv. 

Handlingen upptar endast punkt fem i Billingska stora förslaget den 12 juli till utskottsutlå-
tande. 
998



X. Första urtima riksdagen 1905
Billings förslag om krav på nya val till Stortinget och därefter framställning till Sverige avslås
den 13 juli i särskilda utskottet med siffrorna 12–11 (Hjärnes anteckningar). Något motförslag
finns inte i denna votering.

 

I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande eller
upplösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för
sin uppfattning än som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. Det synes därför
utskottet vara tydligt, att från svensk sida icke någon åtgärd för unionens upplösning el-
ler för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge genom revolutio-
nen kommit, bör vidtagas, förrän, efter det att nya val till stortinget ägt rum,
framställning i sådant syfte skett från Norge. Men framkommer sådan framställning, an-
ser utskottet Sverige icke böra däremot ställa sig afvisande. 

Billings propå i särskilda utskottet den 13 juli om ”förvänta”

Förslaget är skrivet med Gottfrid Billings handstil – fastställt genom jämförelse med Billings
handskrivna debattreferat från särskilda utskottet i Billings samling, Lunds universitetsbiliotek
(LUB). En sida. Odaterat. Förvaras i Samling Billing Gottfrid, volym 44 ”Från urtima riksda-
gen juni–juli 1905”, LUB.

I det stora Billingska förslaget till utskottsutlåtande nedvoterades den 13 juli i särskilda utskot-
tet stycket om bestämt svenskt krav på nytt stortingsval (”I ett ärende af så utomordentlig … afvi-
sande”). Ställningen blev 12–11. Senare samma dag lanserade Billing en ny propå vari kravet
tonats ner till en förväntan och nytt stortingsval mildrats till annan form än beslutet av den 7 juni. 

Lundeberg uttalar senare samma dag följande: ”Här har varit tal om att man skulle i sin for-
mulering intaga en förväntan att Norge skulle vara berett att på ett eller annat sätt ge detta säkra
uttryck.” (Clason 13 juli).

 

Förslag af Gbg.
Vid afgörandet af ett ärende af den utomordentliga vikt, som frågan om unionens
uppehållande eller upplösning har, och det icke minst för Norge, är det att förvänta, att
åt det norska folket beredes tillfälle till att, om icke i den ordning, som anvisas af Nor-
ges Grundlov §. 112, så i någon annan form gifva ett säkrare uttryck af sin vilja, än som
skett i och genom Stortingets nyss nämnda beslut.
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Billings propå i särskilda utskottet den 13 juli om uttalande av 
norska folket samt framställning

Förslaget är skrivet med Billings handstil (fastställt genom jämförelse med Billings handskrivna
debattreferat från särskilda utskottet i Billings samling, LUB). En sida. Odaterat. Förvaras i
Samling Billing Gottfrid, volym 44 ”Från urtima riksdagen juni–juli 1905”, LUB. 

I det stora Billingska förslaget till utskottsutlåtande nedvoterades den 13 juli i särskilda utskot-
tet stycket om bestämt svenskt krav på nytt stortingsval (”I ett ärende af så utomordentlig … afvi-
sande”). Ställningen blev 12–11. Senare samma dag lanserade Billing en ny propå av ungefär
samma andemening; nya val till Stortinget nämns inte explicit men kravet på norsk framställning
kvarstår.

 

Förslag af Gbg.
Men tydligt synes det Utskottet vara, att från svensk sida icke något bör gifvas något

erkännande åt (af) den politiska ställning, hvari Norge kommit, förrän, sedan det norska
folket haft tillfälle till att gifva otvetydigt uttryck för sin uppfattning i saken och därvid
uttalat sig för Unionens upphäfvande, framställning i sådant syfte skett från Norge. Om
sådan framställning kommer och om ur svensk synpunkt tillfredsställande öfverenskom-
melse visar sig kunna träffas i fråga om de vilkor, som från Sveriges sida måste uppställas
för erkännande af Norge såsom en från Unionen med Sverige skild stat, anser Utskot-
tet, att Sverige bör vara beredt att för sin del medgifva Riksaktens upphäfvande och
Unionens upplösning.

Billings propå i särskilda utskottet den 13 juli med krav på 
norsk hemställan

Odaterad kort notat, skriven i långhand, sannolikt med Billings egen handstil. Kluddrig, med
överstrykningar och inskott. Detta är förmodligen ett annat försök av fixaren Billing att formulera
ett alternativt modifierat yrkande under punkt 5 i det stora Billingska förslaget som ersättning för
det som voterats ner tidigare samma dag med 12 mot 11. Varje antydan om norskt nyval eller al-
ternativt folkomröstning är nu helt försvunnen. Endast norsk anhållan om förhandling finns kvar. 

Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.
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Billing
Själfklart synes det Utskottet vara, att från Sveriges sida icke något initiativ bör tagas (till
unionens upplösning eller) för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari
Norge genom revolutionen kommit. Men om från Norge framkommer anhållan hem-
ställan om förhandlingar för att af Sverige erhålla sådant erkännande om riksaktens upp-
häfvande, anser Utskottet, att (den ej bör tillbakavisas. Sverige dertill bör ställa sig
tillmötesgående från Sveriges sida ska Sverige bör dertill ställa sig tillmötesgående.

Notaten är odaterad men vi vågar påstå att den lanserades den 13 juli. Enligt Hjärnes
anteckningar för just denna dag refererar nämligen ordförande Lundeberg ett av Billing
framlagt förslag så här.

”Själfklart synes det Utsk. (vara), att från Svges sida icke något initiativ bör tagas (till
(unionens upplösning eller) för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari
Norge genom revolutionen kommit. Men om från Norge åter framkommer (anhållan)
hemställan om förhandlingar om riksaktens upphäfvande (för att af Svge erhålla sådant
erkännande), anser Utsk., att Svge bör därtill ställa sig tillmötesgående”.

Överensstämmelsen är som synes slående om än inte helt fullständig.

Afzelius förslag i särskilda utskottet den 13 juli 1905 om 
transitotrafik och vattendrag

Detta yrkande av Ivar Afzelius återges ordagrant i Clasons stenografiska anteckningar från sär-
skilda utskottet för den 13 juli. Inget nämns om att även Gottfrid Billing skulle kunna stå bakom
yrkandet.

 

Synes dock redan i sammanhang med den eventuella unionsupplösningen bestämmelser
böra träffas till skydd mot hindrande eller oskäligt betungande av transitofarten och de
från ena riket genom det andra gående trafikleder, samt mot obehörigt intrång för ena
rikets invånare vid begagnande av vattendrag, som delvis falla inom det andra rikets
gränser.
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Hugo Blombergs yrkande i särskilda utskottet den 13 juli om 
norsk framställning

Promemorian är skriven med okänd handstil. Odaterad. En sida. Överst på denna sida har Lun-
deberg [?] skrivit ”Blomberg”. Det tycks röra sig om Blombergs yrkande i särskilda utskottet den
13 juli.

Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6383, Riksarkivet, Stockholm.

 

förrän uttrycklig framställning om riksaktens upphäfvande och unionens upplösande
från Norge gjorts. Men framkommer sådan framställning, anser utskottet Sverige böra
med tillmötesgående upptaga denna.

Billings slutliga propå i särskilda utskottet den 14 juli med krav 
på norsk hemställan

Odaterad kort notat, renskriven i långhand, sannolikt med Billings egen handstil. 
Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden

inom särskilda utskottet.

 

Billing
Själfklart synes det Utskottet, att från Sveriges sida icke något initiativ bör tagas för att
bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge genom revolutionen kommit.
Framkommer åter från Norge hemställan om förhandling om Riksaktens upphäfvande,
anser Utskottet, att Sverige till densamma bör ställa sig tillmötesgående.

Den nyss återgivna notaten är i och för sig odaterad. Men vi kan vara säkra på att den
fanns med i diskussionerna och en votering den 14 juli. Wåhlin noterar nämligen i sina an-
teckningar från särskilda utskottet att detta Billingska förslag just den 14 segrar över ett för-
slag av Zetterstrand med siffrorna 14–9. Det segrande förslaget lyder så här enligt Wåhlin:

”Själfklart synes det utskottet, att från Sveriges sida icke något initiativ bör tagas för
att bereda erkännande åt den politiska ställning hvari Norge genom revolutionen kom-
mit. Framkommer åter från Norge hemställan om förhandlingar om riksaktens upphäf-
vande anser utskottet att Sverige bör därtill ställa sig tillmötesgående.”

Överensstämmelsen är sådan att notaten måste handla om förslaget den 14 juli.
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Afzelius och Billings yrkande i särskilda utskottet den 14 juli om 
transitotrafik och vattendrag

Kort notat, skriven i långhand med två olika handstilar, nämligen Afzelius och Billings. Klud-
dig, med inskott. På dokumentet står ”Afzelius-Billing” 

Den 12 juli får Afzelius och Billing i uppdrag av särskilda utskottet att till nästa dag komma
med förslag till motivering i transito- och vattenfrågorna (Clasons anteckningar). Nästa dag, den
13 juli, finns ett yrkande som Afzelius sägs stå bakom (någon Billing nämns inte) ordagrant åter-
givet i Clasons anteckningar. Detta yrkande är tryckt i denna publikation. Enligt Wåhlins
anteckningar godkänner särskilda utskottet den 14 juli ett förslag av Billing (någon Afzelius
nämns inte) om transitofart samt begagnande av gemensamma vattendrag.

Föreliggande notat är inte daterad. Förmodligen handlar det om ett utkast till gemensamt
”Afzelius-Billing-förslag”  till motivering den 13 juli.

Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.

 

Afzelius-Billing
Ehuru hänsyn till ömsesidiga fördelar torde lätt leda till öfverenskommelse rörande frå-
gor af gemensamt intresse synes dock redan i sammanhang med den eventuella unions-
upplösningen bestämmelser böra träffas till skydd mot hindrande eller oskäligt
betungande af transitofarten å de från ena riket genom det andra gående trafikleder
öfver hvartdera riket från och till det andra (samt mot obehörigt intrång för ena rikets
invånare vid begagnande af vattendrag, som delvis falla inom det andra rikets gränser).

Afzelius och Blombergs förslag i särskilda utskottet den 14 juli 
om framställning

Odaterad kort notat, skriven i långhand. Kluddig, med överstrykningar och inskott. Namnen Af-
zelius-Blomberg inleder texten i dokumentet.

Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.
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Afzelius-Blomberg afseende
För att någon åtgärd i sådant syfte skall från Sveriges sida vidtagas

För att ngn åtgärd från Sveriges sida skall vidtagas någon åtgärd för unionens upplösan-
de men för att bereda – – – synes det utsk. uppenbart att framställning måste från Norge
göras angående förhandling om riksaktens upphäfvande och unionens upplösning. Men
framkommer sådan framställning bör Sverige anser Utsk. Sverige icke böra deremot
ställa sig tillmötesgående till densamma afvisande.

Enligt Clasons anteckningar den 14 juli refererar ordförande Lundeberg ett förslag av
Ivar Afzelius (någon Blomberg nämns inte) på följande sätt: ”För att från Sveriges sida
skall vidtagas någon åtgärd till unionens upplösande eller för att bereda erkännande åt
den politiska ställning … kommit, synes det utskottet uppenbart, att framställning måste
från Norge göras angående förhandlingar om riksaktens upphävande och unionens
upplösning, men framkommer sådan framställning anser utskottet Sverige icke böra
ställa sig avvisande.”

Wåhlin antyder heller inte i sina anteckningar något om Hugo Blomberg. Han skri-
ver följande: ”Afzelii utkast: För att från Sveriges sida skall vidtagas någon åtgärd för
unionens upphäfvande eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari
Norge genom revolution kommit, synes det utskottet uppenbart, att framställning
måste från Norge göras angående förhandling om riksaktens upphäfvande och unionens
upplösning men framkommer sådan anhållan, anser utskottet, att Sverige icke bör däre-
mot ställa sig afvisande”. 

Mot detta ”Afzelii utkast” ställer Wåhlin ett ”Billings förslag” som lyder: ”Själfklart
synes det utskottet, att från Sveriges sida icke något initiativ bör tagas för att bereda
erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge genom revolution kommit. Fram-
kommer åter från Norge hemställan om förhandlingar om riksaktens upphäfvande,
anser utskottet, att Sverige till desamma bör ställa sig tillmötesgående.”

Hjalmar Palmstiernas hemställan i särskilda utskottet den 14 juli 
om norsk framställning

Odaterad kort notat, renskriven i långhand med Carl G Törnebladhs handstil. Den har påskrif-
ten Palmstierna.

Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.

Hjalmar Palmstiernas hemställan refereras utförlig i såväl Hjärnes som Sam. Clasons anteck-
ningar för den 14 juli. Även dessa referat redovisas nedan. 
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Palmstiernas yrkande voterades ner av utskottet med siffrorna 11–12 till förmån för ett
yrkande av Zetterstrand.

 

Palmstierna
Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst och den kan icke upplösas, med min-
dre än att Sveriges Konung och Riksdag därtill lämna sitt medgifvande. Härför erfor-
dras dock enligt utskottets åsikt en framställning från Norge om upphäfvande af
riksakten och upplösande af unionen.

Det synes därför utskottet vara tydligt, att från svensk sidan icke någon åtgärd för
unionens upplösning eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari
Norge kommit, bör vidtagas, förrän framställning i sådant syfte skett från Norge.

Men göres en sådan framställning, anser utskottet, att Sverige bör vara beredt att för
sin del upphäfva riksakten och upplösa unionen, så snart sådana villkor blifvit aftalade,
som med hänsyn till Sveriges intresse betingas däraf att Norge hädanefter blefve en
främmande makt.

Hjärnes anteckningar:
P a l m s t i e r n a  föreslog: ”Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst, och
den kan icke upplösas, med mindre än att Svges konung och riksdag därtill lämnar sitt
medgifvande. Härför erfordras dock enligt utskottets åsikt en framställning från Norge
om upphäfvande af riksakten ang. upplösande af unionen. – Det synes därför Utsk. vara
tydligt, att från svensk sida icke någon åtgärd för unionens upplösning eller att bereda
erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge kommit, bör vidtagas, förr än fram-
ställning i sådant syfte skett från Norge. – Men göres en sådan framställning, anser Utsk.
att Svge bör vara beredt att för sin del upphäfva riksakten och upplösa unionen, så snart
sådana villkor blifvit aftalade, som med hänsyn till Svges intresse betingas däraf, att
Norge hädanefter blefve en främmande makt”.

Clasons anteckningar:
P a l m s t i e r n a : ”Genom stortingsbeslut … medgivande. Härför erfordras dock
enligt utskottets åsikt en framställning från Norge om upphävande av riksakten och
upplösande av unionen. Det synes därför utskottet vara tydligt att från svensk sida icke
någon åtgärd för unionens upplösning eller för att bereda erkännande åt den politiska
ställning vari Norge kommit, bör vidtagas, förrän framställning i sådant syfte skett från
Norge. Men göres en sådan framställning, anser utskottet att Sverige bör vara berett att
för sin del upphäva riksakten och upplösa unionen – så snart sådana villkor blivit avta-
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lade som med hänsyn till Sveriges intresse betingas därav att Norge hädanefter bleve
blott en främmande makt.” 

PM ang. särskilda utskottets provisoriska beslut den 14 juli

Beslut om att informera riksdagen om de provisoriska beslut som dittills fattats togs av särskilda
utskottet den 14 juli 1905. Promemorian är avlämnad den 15 juli 1905 till riksdagens båda
kamrar.

Det exemplar som här använts vid digitaliseringen är odaterat, renskrivet för hand och hekto-
graferat. Det saknar namnpåskrift. Denna ursprungspromemoria benämns här Sam. Clason 0.

Promemorian förvaras i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6, Diverse handlingar
rörande förhandlingar inom utskottet, Riksarkivet, Stockholm. 

Samma hektograferade handskrivna promemoria återfinns i flera exemplar och i flera arkiv: 
1. Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6, Diverse handlingar rörande förhandlingar inom
utskottet, Riksarkivet, Stockholm. Detta exemplar har, längst upp i högra hörnet på sidan 1, den
handskrivna påskriften ”Herr Ordföranden”. Lundeberg har längst upp mitt på sidan 1 för hand
tillagt ”Utskottets 14 o 15 / 7 05”.
2. Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 7, Diverse handlingar rörande förhandlingar inom
utskottet, Riksarkivet, Stockholm. Detta exemplar har, längst upp i högra hörnet på sidan 1, den
handskrivna påskriften ”Clason”.
3. K G Karlssons 1905 papper, E 651, Herredagskofferten, UUB.
4. Edvard von Krusenstjernas 1905 papper, E 651, Herredagskofferten, UUB.
5. Hugo Tamms samling, 521 H:2 mappen Särskilda utskottet 1905, UUB.
6. Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm; med påskrift i lång-
hand ”hr Wåhlin”.
7. avtryckt i Wåhlstrand 1941: 365 f.

Ett närmare studium visar att de påträffade exemplaren inte är helt identiska. Exemplaren Karls-
son, von Krusenstjerna och Tamm samt Wåhlstrands tryckta avskrift är i huvudtexten identiska
med Clason 0, men innehåller dessutom ändringar, framför allt genom inskjutna ord som avviker
från Clason 0. Tilläggen i Karlssons och Lundebergs exemplar återges här i separata dokument.

I exemplaren 1 och 2 i uppställningen ovan har, till skillnad från i de tidigare nämnda exem-
plaren, punkten 6:o) lydelsen ”att denna fråga från svensk sida upptages till behandling”; i övriga
exemplar står endast ”att denna fråga upptages till behandling”. I exemplar 2 står dessutom i
punkten 8:o) ”tills vidare höjas med 50 millioner kronor hvartdera”; i övriga exemplar står
endast ”tills vidare höjas med 50 millioner kronor”.

Nedan återges versionen Clason 0.
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1:o) Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst och den kan icke upplösas, med
mindre Sveriges Konung och Riksdag därtill lämnat sitt medgifvande.

2:o) Från Sveriges sida tages ej initiativ för att bereda erkännande åt den politiska ställ-
ning, hvari Norge kommit. – Framkommer hemställan om förhandlingar ang. riksak-
tens upphäfvande och unionens upplösning, bör Sverige därtill ställa sig tillmötes-
gående.

3:o) Från Sveriges sida skola följande villkor uppställas:
att ett visst område, på hvardera sidan af södra delen af gränsen mellan de båda

rikena, fastställes, inom hvilket under senare tider uppförda befästningar icke får bibe-
hållas eller nya sådana uppföras;

att flyttlapparnes rättigheter varda så klart och bestämdt fastslagna, att denna befolk-
nings fortsatta tillvaro blifver ekonomiskt betryggad.

4:o) I sammanhang med den eventuella unionsupplösningen torde bestämmelser böra
träffas till skydd mot hindrande eller oskäligt betungande af transitofarten samt mot in-
trång vid begagnande inom ena riket af vattendrag, som delvis falla inom det andra ri-
kets gränser.

5:o) Nödvändigt är, att Sveriges rättsliga ställning i internationellt hänseende blifver
fullt klar, så att intet tvifvel vid framtida tillämpning kan uppstå vare sig om Sveriges
traktatsrättigheter med däremot svarande förpliktelser eller om dess fullständiga frihet
från ansvar för Norge gent emot andra stater.

6:o) Frågan huruvida Sverige och Norge böra ingå skiljedomsaftal i en eller annan form
bör komma under öfvervägande, dock synes ej nödvändigt, att denna fråga upptages till
behandling i samband med en eventuell unionsupplösning.

7:o) Hemställes, att Riksdagen, under uttalande att den kungl. propositionen icke kan
bifallas, sådan den blifvit Riksdagen förelagd, må förklara, att den för sin del vill med-
gifva, att förhandlingar af här ofvan antydd art må upptagas.

8:o) Tillstyrkes, att med anledning af väckta motioner, 100 millioner kronor beviljas på
sådant sätt, att hvartdera af de båda i 63 § Reg.formen omförmälda kreditiv tills vidare
höjas med 50 millioner kronor, att lyftas och disponeras enligt de bestämmelser, som
gälla angående de särskilda kreditiven.
1007



X. Första urtima riksdagen 1905
Zetterstrands yrkande i särskilda utskottet den 14 juli om 
framställning 

Tre varianter av Theodor Zetterstrands yrkande har bevarats för eftervärlden. De befinner sig i oli-
ka grader av definitivt utförande. Vi presenterar dem här från det minst till det mest slutgiltiga.
Alla är odaterade men från andra säkra och samstämmiga källor vet vi att voteringen om hans yr-
kande ägde rum den 14 juli (mer om detta nedan). Alla har åtminstone påskriften ”Zetter-
strand”.

Samtliga förvaras i Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7,
Förslag och yrkanden inom särskilda utskottet.

 

1 Odaterad kort notat, skriven i långhand med blyerts. Väldigt kluddig. Kan vara Zet-
terstrands egen handstil.

Zetterstrand
Z e t t e r s t r a n d : (i.k. [oläsligt ord])
Äfvensom förklara att ”Sedan sådan underhandling egt rum och resultatet däraf god-
känts af underställts riksdagens och stortingets pröfning och stortinget samt med anmä-
lan härom hos Rd Stortinget på grund däraf gjort framställning om riksaktens
upphäfvande (unionens upplösning) synes etc Rd är beredd att göra ett dylikt medgif-
vande.

2 Odaterad kort notat, renskriven i långhand. De fyra orden ”om riksaktens upphäfvan-
de och” är inskjutna i efterhand med vad det verkar en annans handstil.

Zetterstrand
att Rd måtte medgifva det Kongl. Maj:t må med norska Stortinget ingå i förhandling
för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör förberedas
genom delegerade från båda länderna, äfvensom förklara att sedan underhandling i
ämnet ägt rum och resultatet däraf godkänts af Riksdag och Storting samt Stortinget
med anmälan därom hos Riksdagen gjort framställning om Sveriges bifall medgifvande
om riksaktens upphäfvande och (till) unionens upplösning, Riksdagen må är beredd att
lämna ett dylikt medgifvande.

3 Odaterad kort notat, renskriven i långhand med Samuel Wåhlins prydliga handstil. 

Yrkande af herr Zetterstrand
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att Riksdagen måtte medgifva, det Kungl. Maj:t må med norska stortinget ingå i för-
handling för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör för-
beredas genom delegerade från båda länderna, äfvensom förklara, att sedan
underhandling i ämnet ägt rum och resultatet däraf godkänts af Riksdag och Storting
samt Stortinget med anmälan därom hos Riksdagen gjort framställning om Sveriges
medgifvande till Riksaktens upphäfvande och unionens upplösning, Riksdagen är
beredd att lämna ett dylikt medgifvande.

Vid en första votering i särskilda utskottet den 14 juli vann Zetterstrands förslag över ett
förslag av Hjalmar Palmstierna med 12–11. Senare samma dag förlorade Zetterstrands
förslag mot ett förslag av Billing med 9–14. 

Slutversionen av Zetterstrands yrkande från den 14 juli finns praktiskt taget orda-
grant refererat bland annat på följande ställen i arkivmaterialet:

1 Sam. Clasons stenografiska anteckningar, volym 149, Sam. Clasons samling, RA 
2 Harald Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet, H. Hjärne 100, UUB 
3 Samuel Wåhlins anteckningar från särskilda utskottet, Lars Åkerhielms samling,
volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.
4 K G Karlssons 1905 papper, E 651, Herredagskofferten, UUB.

Som ett arkivtekniskt kuriosum kan nämnas att K G Karlsson skrev ner Zetterstrands
yrkande på sin kopia av ”P.M. angående särskilda utskottets provisoriska beslut”. Ne-
derst på promemorians andra sida, alltså efter punkt 8, har Karlsson för hand klottrat:
”Punkt 2 (det förslag som vann 9 röster)” och därefter kommer yrkandet. 

Zetterstrands yrkande i särskilda utskottet den 14 juli om 
framställning med Christian Lundebergs noteringar

Själva yrkandet är odaterat och handskrivet med bläck med okänd handstil. Det lades fram av
Theodor Zetterstrand i särskilda utskottet den 14 juli 1905. 

Det exemplar som här återges innehåller dels två strykningar (nedan markerade strykningar)
dels fyra tillägg i blyerts (nedan införda med kursiv stil). Tilläggen är gjorda med Christian Lun-
debergs handstil.

Zetterstrands yrkande förvaras bland John Magnus Stuarts handskrivna anteckningar från
sommaren 1905, papper från särskilda utskottet vid första urtima riksdagen 1905, särskilda
utskottets protokoll och handlingar, Riksarkivet, Stockholm. Materialet finns också i maskinskrift
i Arne Wåhlstrands samling, Carolina Rediviva, 487 D:2 (i en ljusbrun pärm i A4-format).
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Punkten 2.
Utskottsminoriteten /hr Zetterstrands förslag./

Hemställes, att Riksdagen måtte medgifva, att Kungl. Maj:t må med norska stortinget
Norge ingå i förhandlingar för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken
lämpligen bör förberedas genom delegerade från de båda länderna, äfvensom förklara,
att, sedan underhandlingar i ärendet ägt rum och resultatet däraf godkänts af Riksdagen
och Stortinget efter nya val samt stortinget, med anmälan därom, hos Riksdagen gjort
framställning om Sveriges medgifvande till riksaktens upphäfvande och unionens upp-
lösning, Riksdagen är beredd att lämna ett dylikt medgifvande efter att å sin sida hafva
godkänt underhandlingens resultat.

Cavallis yrkande i särskilda utskottet den 15 juli om anslag

Nedtecknat med okänd handstil. En sida. Odaterat. Överst på bladet har någon, troligen Lunde-
berg, skrivit ”Cavalli”. Det rör sig om Henrik Cavallis yrkande i särskilda utskottet den 15 juli.

Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Bäst,
att skaffa sig en kredit, ej lån, på t.ex. hälften af det belopp, som riksdagen beviljas,

hvilket nog kan ske på rätt billiga vilkor,
samt att Riksgäldskont. kan genast tillhandahålla ett rätt stort belopp, hvilket Riks-

gs kont. har, så att säga, kontant.

Daniel Perssons yrkande i särskilda utskottet den 15 juli om 
100 miljoner kronor

Avfattat i långskrift med okänd piktur. En sida. Odaterat. Överst på sidan står skrivet, med
Christian Lundebergs handstil, ”Dan Persson”.

Det rör sig om Daniel Perssons i Tällberg yrkande den 15 juli om uppskov med särskilda
utskottets beslut i frågan om 100 miljoner kronor till regeringens disposition. Samuel Wåhlin
skriver i sina anteckningar att detta yrkande avslogs den 15 juli. Harald Hjärnes anteckningar
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från eftermiddagen den 15 juli: ”Dan Perssons yrkande på uppskof – Nej utan votering.” Stuart
och Clason nämner ej detta avslag.

Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Min afsikt är, att utskottet icke skulle fatta beslut i denna fråga förrän åtminstone Riks-
dagen fattat beslut rörande de nu provisoriskt inom utskottet provisoriskt fattade beslu-
ten; och om [?] man, såsom också varit ifrågasatt, riksdagen skulle ajourneras tills
underhandlingar med Norge åtminstone försökts, utskottet då skulle fatta beslut röran-
de nu avhandlade 100 miljoner millioner.

Således är mitt yrkande: Rörande frågan om anskaffande af 100 millioner kronor
skall utskottet framdeles under riksdagens lopp afgifva yttrande utlåtande.

Särskilda utskottets medgivande den 17 juli

Särskilda utskottets medgivande finns bland John Magnus Stuarts papper. Stuarts papper ligger i
en brun mapp med titeln ”Särskilda Utskottet 1:a urtiman 1905 Handlingar”. Den bruna map-
pen finns under ”Tvåkammarriksdagen, Särskilda utskott, 1 Urtiman 1905” på Riksarkivet,
Stockholm.

Denna handling finns också utskriven i maskinskrift i Arne Wåhlstrands samling, 487 D:2,
Carolina Rediviva, Uppsala. Den förvaras i en ljusbrun pärm i A4-format. Wåhlstrand har gjort
denna avskrift från John Magnus Stuarts original. 

Själva ”medgivandet” nedan är skrivet med Stuarts handstil. Underskrifterna är däremot egen-
händiga.

 

På förekommen anledning förklara undertecknade sig vilja medgifva, att Särskilda Ut-
skottets Kamrarne delgifna provisoriska beslut må, jemte de vigtigaste minoritetsyrkan-
dena angående desamma, meddelas Regeringen. Stockholm den 17 juli 1905.

Chr. Lundeberg P. Pehrson
H. Cavalli Hans Andersson
L. Åkerhielm Carl Persson
Gottfr. Billing Alfred Petersson
F. C–son Wachtmeister Gust. Odqvist
Hugo Blomberg Ernst Lindblad
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Hugo Tamm E. von Krusenstjerna
Fred Pettersson Karl Staaff
Säve Aug. Henricson
Wilh. Walldén H. Hjärne
Hj. Palmstierna Carl Carlsson Bonde
G.F. Österberg T. Zetterstrand

Hjärnes sammanjämkningsförslag i särskilda utskottet 
den 20 juli

Det handlar om en promemoria på en sida, handskriven i klartext på brevpapper i oktavformat.
Handstilen är Harald Hjärnes egen. Originalpromemorian finns på sidan 76 i andra halvan av
en inbunden volym med titeln ”Verksamhet som riksdagsman 1903–1905”. Denna volym har
referensen ”H. Hjärne 100”. Den är deponerad på Carolina Rediviva, Uppsala. 

Bland Edvard von Krusenstjernas 1905 papper, E 651, Herredagskofferten, UUB, finns en
avskrift av detta förslag, med annan handstil än Hjärnes. På detta exemplar är i övre vänstra hör-
net skrivet ”Bil. C”. Krusenstjerna benämner också i Minnesanteckningar (1967:129) detta
sammanjämkningsförslag Bil. C.

En lätt annorlunda version av detta förslag förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1,
E 6783, Riksarkivet, Stockholm. Överst på detta exemplar står två gånger ”Hjärne”. Det är
skrivet med Hjärnes handstil och skiljer sig från den nedan återgivna versionen på så vis att det
nedan presenterade stycket ”att RD måtte medgifva, att KM må med Norge ingå i förhandling
för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen,” inte finns i handlingen i Åkerhielms samling.
På detta styckes plats står i stället ”att Rd må med Norge ingå i förhandling för åstadkommande
af den ifrågavarande uppgörelsen,”.

Ytterligare en annan version, som avviker från de andra i ett viktigt avseende nämligen vad
gäller folkomröstning, förvaras även den i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksar-
kivet, Stockholm. Detta exemplar har överst påskrifterna ”Hjerne”, ”Daniel Persson” och
”Hjärne”. Det är skrivet med okänd handstil och skiljer sig från den nedan återgivna versionen
för det första i det avseendet att ”uppehållande” på första raden nedan ersatts med ”upprätthål-
lande”, för det andra på det sättet att ”det norska folket” på andra raden nedan skrivs ”det
Norska folket” och för det tredje på så vis att efter det nedan presenterade stycket ”och resultatet
däraf godkänts af stortinget efter nya val” tillagts ”eller genom folkomröstning”.

Hjärnes sammanjämkningsförslag diskuterades i särskilda utskottet den 20 juli, alltså samma
dag som det är daterat.
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Hjärne Sammanjämkn. förslag Torsd. 20 juli [Harald Hjärnes samling]
I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande eller
upplösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för
sin uppfattning än som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. Det I detta syfte
synes därför vara den bästa utvägen vara, att RD måtte medgifva, att KM må med
Norge ingå i förhandling för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken
lämpligen bör förberedas genom delegerade från de båda länderna, äfvensom förklara,
att, sedan underhandling i ärendet ägt rum och resultatet däraf godkänts af stortinget
efter nya val, samt stortinget hos RD med anmälan därom gjort framställning om Sver-
ges medgifvande till riksaktens upphäfvande och unionens upplösning, RD är beredd
att lämna ett dylikt medgifvande efter att å sin sida hafva godkänt underhandlingens
resultat.

Bondes sammanjämkningsförslag den 20 juli

Enligt Edvard von Krusenstjernas Minnesanteckningar (1967:129) presenterades detta förslag i
särskilda utskottet den 20 juli 1905. 

Vi har påträffat två olika varianter av detta förslag, vilka båda här återges. Först presenteras ett
återgivande av ett exemplar påträffat bland K G Karlssons 1905 papper, E 651, Herredagskof-
ferten, UUB. Dokumentet är på en sida. Förslaget är skrivet i långhand. Pikturen är okänd, men
det rör sig om samma person som skrivit Karlssons exemplar av Staaffs sammanjämkningsförslag
av den 21 juli. På denna handling står överst i högra hörnet ”Bil B”. Krusenstjerna benämner
också i Minnesanteckningar (1967:129) Bondes sammanjemkningsförslag Bil. B.

Därefter förevisas ett exemplar som påträffats i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783,
Riksarkivet, Stockholm. Det är maskinskrivet och innehåller strykningar och ändringar med Lun-
debergs handstil. Vissa av dessa strykningar och ändringar är också inkluderade i exemplaret bland
Karlssons papper. Högst upp och längst ner står det ”Bonde” med blyerts.

 

Bondes sammanjemkningsförslag Bil B [K G Karlssons 1905 papper]:
Genom Stortingets beslut är unionen icke upplöst och den kan icke upplösas med min-
dre Sveriges konung och riksdag därtill lämnat sitt medgifvande,

men då svenska riksdagen ej anser, att unionen under förhållanden, som nu inträdt,
kan för Sverige medföra så stora fördelar att den emot Norges vilja bör upprätthållas, får
riksdagen för sig besluta att upphäfva riksakten under vilkor att det norska stortingets
beslut blifver af ett nyvaldt storting eller för ändamålet särskildt inkallad konstituterande
församling eller genom folkomröstning bekräftadt,
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Rd. uppdrager åt KM
och medgifver rd, att sedan underrättelse om sådant förnyadt beslut blifvit K.M.

meddelat, KM, må förklara unionen upplöst och erkänna Norge Norge ss. från Sverige
skild stat

Rd. uppdrager derjemte åt KM att med den regering hvilken – – – kommer till
stånd ingå i underhandlingar rör. de öfverenskommelser som till följd af den förändrade
ställningen mellan de båda rikena i hvartdera rikets intresse befinnas nödiga eller önsk-
liga samt att för en kommande rd. framlägga de förslag, som af dessa underhandlingar
kunna föranledas.

[På baksidan av denna promemoria står antecknat med samma handstil:] och att en för
Sverige tillfredsställande uppgörelse träffas angåend[e] neutrala zonen och ang. lappfrå-
gan

Det maskinskrivna exemplaret i Åkerhielms samling ser utan strykningar och tillägg ut
på följande vis:
Genom Stortingets beslut den 9 Juni 1905 är unionen icke upplöst och den kan icke
rättsligen upplösas med mindre Sveriges konung och riksdag därtill lämnar sitt medgif-
vande, men då den svenska riksdagen ej anser, att unionen under de förhållanden, som
nu inträdt, kan för Sverige medföra så stora fördelar, att den mot Norges vilja bör upp-
rätthållas, får riksdagen för sin del besluta, att upphäfva riksakten under vilkor, att det
norska stortingets ofvan omnämnda beslut blifver af ett nyvaldt storting eller för ända-
målet särslildt [sic!] inkallad konstituerande församling bekräftadt, och medgifver riks-
dagen, att, sedan underrättelse om sådant förnyadt beslut blifvit Kongl. Majt. meddelad,
Kongl. Majt må förklara unionen upplöst och erkänna Norge såsom en från Sverige
skild stat.

Riksdagen uppdrager åt Kongl. Majt, att med den regering, hvilken jämlikt den
statsförfattning, som för Norge af ett nyvaldt storting eller en konstituerande församling
blifver antagen, kommer till stånd, ingå i underhandlingar rörande de öfverenskommel-
ser, som till följd af den förändrade ställningen mellan de båda rikena i hvartdera rikets
intresse befinnas nödiga eller önskliga, samt för en kommande riksdag framlägga de för-
slag, hvartill dessa underhandlingar föranleda.

[I promemorian har följande strykningar och tillägg gjorts. Överst på bladet står ”Bon-
de”. Underst på bladet står ”Bonde.”. Ordet rättsligen i promemorians första mening
har satts inom parentes. Efter ”inkallad konstituerande församling” har tillagts:]

eller ock genom en särskildt för ändamålet anordnad allmän folkomröstning

[Första delen av promemorians andra stycke har ändrats så att det fått följande lydelse:]
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Riksdagen uppdrager åt Kongl. Majt, att därefter med den regering, hvilken jämlikt
den statsförfattning, som för Norge af ett nyvaldt storting eller en konstituerande för-
samling blifver antagen, kommer till stånd, en blifvande laglig regering i Norge ingå i
underhandlingar rörande de öfverenskommelser,

Billings sammanjämkningsförslag till punkt 2 i särskilda 
utskottets sammanjämkningsgrupp den 21 juli

Detta förslag framlades enligt Edvard von Krusenstjernas Minnesanteckningar (1967:129) den
21 juli klockan 12 inför särskilda utskottets hela sammanjämkningsgrupp.

Billings förslag återges i Harald Hjärnes anteckningar från särskilda utskottet vid 1:a urtima
riksdagen 1905. Hjärne placerar det under fredag den 21 juli 1905.

Hjärnes handskrivna original ingår i andra halvan av en inbunden volym med titeln ”Verk-
samhet som riksdagsman 1903–1905”. Volymen har referensen ”H. Hjärne 100”. Den är
deponerad på Carolina Rediviva i Uppsala.

 

§ 2
Billing
I särskilda till RD afgifna motioner har framhållits, att Svge icke borde lemna sitt sam-
tycke till unionens upplösning med mindre det norska folket fått uttala sig i ämnet, vare
sig ett sådant uttalande komme att gifvas på sätt en motionär ifrågasatt, genom nya val
till stortinget eller, enligt en annan motionärs mening, medelst folkomröstning.

Utsk. kan för sin del ej annat än dela motionärernas uppfattning, att i ett ärende af så
utomordentlig räckvidd som frågan om unionens uppehållande eller upplösning är, och
det icke minst för Norge, ett säkrare uttryck för det norska folkets vilja bör gifvas, än
som skett genom stortingsbeslutet af den 7 juni.

Hvilken af de ifrågasatta formerna för att bereda (åt det) norska folket tillfälle (härtill)
till ett sådant uttalande1 bör väljas, anser Utsk. böra bero af Norges eget afgörande. Men
tydligt synes det Utsk. vara, att från svensk sida icke någon åtgärd för unionens upplös-
ning eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge kommit, bör
vidtagas förrän, sedan det norska folket haft tillfälle till att gifva otvetydigt uttryck för
sin uppfattning i saken och därvid uttalat sig för unionens upphäfvande, framställning i
sådant syfte skett från Norge. Om sådan framställning kommer, och om ur svensk syn-

1Orden ”till ett sådant uttalande” står skrivna ovanför raden.
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punkt tillfredsställande öfverenskommelse visar sig kunna träffas i fråga om de villkor,
som från Svges sida måste uppställas för erkännande af Norge såsom en från unionen
med Svge skild stat, anser Utsk., att Svge bör vara beredt att för sin del medgifva riksak-
tens upphäfvande och unionens upplösning.

Staaffs sammanjämkningsförslag till punkt 2 inför de tre AK-
delegerade i särskilda utskottets sammanjämkningsgrupp 

den 21 juli

Detta förslag framlades enligt Edvard von Krusenstjernas Minnesanteckningar (1967:129) den
21 juli klockan 10 fm av Karl Staaff inför de tre AK-delegerade i särskilda utskottets samman-
jämkningsgrupp. Klockan 12 samma dag presenterades förslaget enligt samma källa inför hela
sammanjämkningsgruppen. Krusenstjerna benämner förslaget ”Bil. D”.

Originalet finns i ett brunt kuvert med påskriften ”K G Karlssons 1905 papper”. Detta
kuvert förvaras i E 651, Herredagskofferten, Uppsala universitetsbibliotek. Handstil okänd,
samma person som skrivit K G Karlssons exemplar av Bondes förslag.

Det finns också en uppteckning av Staaffs förslag i Harald Hjärnes anteckningar från särskilda
utskottet, H. Hjärne 100, UUB. Även den presenteras här.

 

BIL. D

Staafs förslag 21/7 05.
Detta uttryck torde kunna gifvas antingen genom nya val till Stortinget eller genom en
allmän folkomröstning och anser utskottet det böra öfverlemnas åt det norska Stortinget
att själft afgöra hvilket af dessa sätt som bör anlitas. Emellertid finner utskottet det icke
vara nödvändigt, att hela ärendet i afvaktan på en dylik åtgärd anstår; Fastmera torde
riksdagen böra medgifva att K.M. omedelbart må med Norge ingå i förhandling för
åstadkommande af den ifrågasatta åtgärden uppgörelsen hvilken lämpligen bör förbere-
das genom delegerade från de båda länderna. Sedan denna förhandling förts till slut samt
stortinget, efter nya val eller efter det allmän folkomröstning egt rum, som utfallit för
unionens upplösning, med anmälan derom gjort framställning om de svenska Statsmak-
ternas medgifvande till upphäfvande af riksakten, anser utskottet att jemväl riksdagen
bör vara beredd att, under förutsättning att riksdagen för sin del gillar underhandlingar-
nes resultat, lemna sitt bifall till en sådan framställning. 
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[Enligt Harald Hjärnes anteckningar fredag 21 juli kl halv tre på eftermiddagen:]

§ 2
Staaff I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande
eller upplösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare
uttryck för sin uppfattning än som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. Detta
uttryck borde kunna gifvas antingen genom nya val till stortinget eller genom en allmän
folkomröstning, och anser Utsk. det böra öfverlämnas åt det norska stortinget att själft
afgöra, hvilket af dessa sätt som bör anlitas. Emellertid finner Utsk. det icke vara nöd-
vändigt, att hela ärendet i afvaktan på en dylik åtgärd anstår. Fastmera torde RD böra
medgifva, att KM omedelbart må med Norge ingå i förhandling för åstadkommande af
den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör förberedas genom delegerade från de
båda länderna. Sedan denna förhandling förts till slut samt stortinget efter nya val, eller
efter det allmän folkomröstning ägt rum, hvarigenom beslutet af den 7 juni blifvidt
bekräftadt, med anmälan därom gjort framställning om de svenska statsmakternas med-
gifvande till upphäfvande af riksakten, anser Utsk. att jämväl RD bör vara beredd att
under förutsättning, att RD för sin del gillar underhandlingens resultat, lämna sitt bifall
till en sådan framställning.

F. Promemorior, yrkanden och förslag inom 
särskilda utskottet (odaterat)

Afzelius förslag i särskilda utskottet om nyvalt Storting och 
norsk framställning

Det rör sig om en anteckning med bläck å iturivet, linjerat foliepapper. Anteckningen förvaras i
Hugo Tamms samling, 521 H:2 mappen särskilda utskottet 1905, UUB, Uppsala.

Det finns också en maskinskriven version i Arne Wåhlstrands samling, Carolina Rediviva,
Uppsala. Kanske hör förslaget ihop med en debatt i särskilda utskottet den 6 juli.

 

Afzelii förslag
Riksdagen beslutar att för Sveriges del Riksakten skall upphäfvas och unionen upplösas,
under förutsättning att ett ur nya wal framsprunget storting för Norges del fattar ena-
handa beslut samt att innan upplösningen sker enighet mellan rikena uppnåtts angående
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följande punkter, i fråga hvarom från svensk sida måste uppställas vissa (fordringar) vil-
kor ? fordringar.

K. Majt bemyndigas att efter det ett nyvaldt storting gör framställning om förhand-
ling på angifna grunder utse delegerade att med delegerade från Norge ingå i förhand-
ling, hvarefter och sedan frågan sålunda blifvit förberedd den ånyo förelägges
(innevarande) Riksdag.

Vi riskera nog derföre få en framställning.
Till England: Har England något emot, att ett sådant vilkor uppställes och nekas

erkännande för Norge till dess sådana wal egt rum –
Då måste det beslutas, att om vilkoret uppfylles är Sverige med om unionens upplös-

ning.
Om ej England svarar ja, måste annat beslut fattas.

Billings förslag att inleda förhandlingar

Promemorian är skriven med Billings handstil. En sida. Odaterad. Förvaras i Samling Billing
Gottfrid, volym 44 ”Från urtima riksdagen juni–juli 1905”, LUB. 

Överst på detta blad har skrivits ”Förslag af Billing”. Namnet Billing har därvid skrivits med
annan handstil än de två förgående orden, troligen Lundebergs.

 

Att lämna Kungl. Majt. medgifvande att träffa vilkorlig uppgörelse för ordnande af de
förhållanden, i afseende å hvilka vid en upplösning af Unionen sådant ordnande må fin-
nas erforderligt, kan Utskottet icke tillstyrka, men däremot synes Riksdagen ingen [?]
Riksdagen böra förklara, att från dess sida intet hinder den ej har något att invända mot,
att man ingår i förhandlingar af här ofvan antydd art ingås, kommer till stånd [upptagas]

mot att förberedande utredningar förhandlingar angående sagda förhållanden
mot att förberedande utredningar (förhandlingar) angående sagda förhållanden (upp-

tagas) företagas.

Billings förslag att inte ange villkor

Promemorian är skriven med Billings handstil. En sida, odaterad och utan rubrik. 
Förvaras i Samling Billing Gottfrid, volym 44 ”Från urtima riksdagen juni–juli 1905”,

LUB.
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Vid eventuela förhandlingar bör med kraft och bestämdhet fordras och fasthållas, hvad
Sveriges välfärd och värdighet kräfva, men att i detta a Af lätt begripliga skäl anser Ut-
skottet, att icke i detta betänkande böra angifvas de vilkor, som från Sveriges sida böra
uppställas för att från Sveriges sida erkännande skulle gifvas Sveriges erkännande af
Norge såsom en från unionen med Sverige skild stat. Lika litet lära, enligt Utskottets
mening, här böra påpekas antecknas1 de frågor eller synpunkter, som för öfrigt vid böra
tagas påaktas vid eller i sammanhang med förhandlingar om unionens upplösning.

Billings förslag om skiljedomsavtal

Promemorian är skriven med Billings handstil. En sida, odaterad. Överst på sidan står orden
”Billings yrkande”. Namnet Billing har därvid skrivits med en annan handstil än ”yrkande” 

Förvaras i Samling Billing Gottfrid, volym 44 ”Från urtima riksdagen juni–juli 1905”,
LUB. 

 

Frågan, huruvida med Norge bör ingås i skiljedomsaftal i en eller annan form torde icke
behöfva blifva föremål för bedömande i sammanhang med unionsupplösningen

Billings förslag om vädjan till norska folkviljan och sedan 
framställning

Promemorian är skriven med Billings handstil. En sida, odaterad. Nederst i vänstra hörnet på si-
dan står: ”Förslag af Gbg”.

Förvaras i Samling Billing Gottfrid, volym 44 ”Från urtima riksdagen juni–juli 1905”,
LUB.

 

I motion No har Hr Wieselgren föreslagit – – och i motion No har Hr Brodin hemställt
– – .

1Ordet ”antecknas” står över ordet ”påpekas”.
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I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om Unionens uppehållande
eller upplösning är, och det icke minst för Norge, synes, ett säkrare uttryck för det
norska folkets vilja bör gifvas det norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för sin upp-
fattning än som skett genom det nyss nämnda stortingsbeslutet. Att bestämma den ord-
ning, i hvilken tillfälle härtill skulle må åt det norska folket beredas, anser Utsk. böra
kommande[?] böra [öfverlämnas åt]1 bero af Norges eget afgörande. Men tydligt synes
det Utskottet vara, att från svensk sida icke någon åtgärd för Unionens upplösning eller
för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge kommit, bör vidtagas,
förrän, sedan det norska folket haft tillfälle till att gifva otvetydigt uttryck ifråga om uni-
onens upprätthållande eller upphäfvande för sin uppfattning [i saken]2, framställning i
sådant syfte skett från Norge. Om sådan framställning framkommer och om ur svensk
synpunkt tillfredsställande öfverenskommelse träffas i fråga om de vilkor, som från Sve-
riges sida måste uppställas för erkännande af Norge såsom en från Unionen med Sverige
skild stat, anser Utskottet, att Sverige bör vara beredt att för sin del medgifva Riksaktens
upphäfvande och Unionens upplösning. 

[Överst i vänstermarginalen står följande stycke:]
I särskilda till Riksdagen afgifna motioner har framhållits, att Sverige icke borde

lämna sitt samtycke till Unionens upplösning, med mindre det norska folket fått uttala
sig i ämnet, vare sig ett sådant uttalande komma att gifvas på sätt en motionär ifrågasatt
genom nya val till Stortinget eller genom en annan motionärs mening medelst folkom-
röstning. Utskottet kan för sin del ej annat än dela motionärernas uppfattning, att

Blombergs yrkande i särskilda utskottet om norskt nyval i vilket 
Afzelius instämmer 

Odaterad kort notat, skriven med bläck i långhand med Samuel Wåhlins handstil. Afzelius in-
stämmande i Blombergs yrkande är skrivet med blyerts med en annan handstil, av allt att döma
Afzelius egen. På pappersbiten står namnen Blomberg och Afzelius. Samma yrkande finns också
renskrivet i långhand med Carl G Törnebladhs sirliga handstil. Båda återges.

Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.

Detta förslag lanserades kanske av Blomberg den 6 juli efter det att Afzelius framlagt det som
här nyss benämndes ”Afzelii förslag”.

1Hakparentesen är Gbgs egen.
2Hakparentesen är Gbgs egen.
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Blomberg
riksdagen förklarar sig villig vilja för sin del bifalla unionens upplösande, om Norges
önskan rörande unionsupplösningen blir bekräftad genom nytt beslut, fattadt af nyvaldt
storting, och under villkor.

Afzelius
hufvudsakligen ense och kan derföre ansluta mig därtill.

[Carl G Törnebladhs renskrivna version:]
att Riksdagen förklarar sig villig att för sin del bifalla unionens upplösning, om Norges
önskan rörande en dylik upplösning bekräftas genom ett af nyvaldt storting fattadt
beslut, samt under villkor etc.

Förslag om norsk framställning samt villkor

Denna odaterade skiss på ett blad är skriven med okänd darrhänt handstil. Överst på bladet har
Christian Lundeberg skrivit ”Bil” och därefter något som är för otydligt för att kunna läsas.
Namnpåskrift saknas.

Återfinns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Genom stortingets beslut är unionen icke upplöst och den kan icke upplösas med min-
dre än att Sveriges konung och Riksdag därtill lämnat sitt bifall medgifvande. Härför
erfordras dock enligt Utskottets åsigt, en framställning från Norge om upphäfvande af
riksakten och upplösande af unionen. 

Det synes därför utskottet vara tydligt att från svensk sida icke någon åtgärd för unio-
nens upplösning eller för att bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge
kommit, bör vidtagas, förr än framställning i sådant syfte skett ifrån Norge.

Men göres en sådan framställning anser utskottet att Sverige bör vara beredt att för
sin del upphäfva riksakten och upplösa unionen, så snart sådana vilkor blifvit aftalade,
som med hänsyn till Sveriges intresse betingas däraf att Norge hädanefter blefve en
främmande makt.
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Lundebergs tre yrkanden i särskilda utskottet

Dessa tre yrkanden är skrivna med Lundebergs handstil. De är odaterade och utan rubriker. De
återges nedan i samma ordning som de förvaras i arkivet.

Yrkandena finns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

vädjan till Norge om gifvandet af säkrare uttryck för Norges uppfattning än hvad som
egt rum 7 juni 1905

att för Sverige tillfredsställande anordningar icke kunna träffas med mindre än att nytt
storth begärt underhandlingar med Sverige om unionens upplösning och villkoren der-
för

Sverige måste enl. Us mening bestämdt fordra, att en event. upplösning af unionen
skall grunda sig på ett säkrare uttryck för norska folkets mening, än som kan anses vara
gifvet i det nuvarande stortingets beslut och finner U. sådant uttryck kunna gifvas vare
sig genom folkomröstning eller genom beslut af nyvaldt storting, ehuru U. icke anser
skäl föreligga att för Norge anvisa, hvilket af dessa sätt må vara lämpligast.x

x) förrän efter det att ett sådant uttryck för det norska folkets uppfattning gifvits

[Med annan handstil längst ner på papperet:] vare sig genom beslut af nyvaldt Storting
eller genom folkomröstning.

Lundebergs utkast om villkor i särskilda utskottet

Detta utkast är skrivet med Christian Lundebergs piktur, saknar datum och är på en sida. Efter-
som utkastet slutar abrupt tycks det ursprungligen ha funnits en andra sida. Denna har dock inte
återfunnits.

Utkastet förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.
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Utkast
Regeringens förslag att K.M. må med norska stortinget ingå i förhandling om och träffa
villkorlig uppgörelse för ordnande af de förhållanden i afseende å hvilka vid en upplös-
ning af unionen sådant ordnande må finnas erforderligt, – afslås.

Regeringen bemyndigas att från Norge mottaga framställning om unionens upplösning,
äfvensom att genom delegerade från båda länderna ingå i underhandling om villkoren
derför. –

Villkor, som ej få eftergifvas äro:
1o Raserandet af de fästningsverk (?) af hvad slag de vara må, som med undantag af
hvad angår försvaret af Christiania, blifvit af Norge uppförda under unionstiden, samt
förbindelse af båda kontrahenterna att, med undantag för försvaret af Christiania, ej
inom fyra mil från gränsen uppföra fästningsverk.
2o Förbindelse af båda kontrahenterna att ej inom fyra[?] mil från gränsen /obs. Chris-
tiania/ förlägga trupper eller bedrifva militära öfningar. –
3o Förbindelse af båda kontrahenterna att ej utan andra partens medgifvande

Okänd, förslag i särskilda utskottet om framställning från 
Norge

Denna promemoria är handskriven med Stuarts handstil. En sida. Odaterad. Överst har tillagts
”Clason”.

Handlingen förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stock-
holm.

 

Genom stortingets beslut – medgifvande
Det synes också utskottet uppenbart, att innan från Sveriges sida någon åtgärd kan

vidtagas, som skulle kunna innebära dess medverkan till att upplösa unionen och eller
bereda erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge genom revolutionen kommit,
måste till Sverige göras uttrycklig framställning med begäran om angående riksaktens
upphäfvande förhandling om erkännande af den politiska ställning, hvari Norge kom-
mit genom Stortingsbeslutet af den 7de Juni och unionens upplösande. Men framkom-
mer en sådan framställning anser utskottet Sverige icke böra däremot ställa sig afvisande.

Något medgifvande = fines – – – erforderligt.
1023



X. Första urtima riksdagen 1905
I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens bibehållande eller
upplösning är äfven för Norge, synes ock det norske folket böra gifva ett säkrare uttryck
för sin uppfattning än som skett

PM ”Ang. Föredragningsordningen”

Denna skiss till föredragningsordning är handskriven med Sam. Clasons handstil. Den är odate-
rad och omfattar två sidor.

Skissen förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Ang. Föredragningsordningen.

Först torde böra föredragas

antingen
1) alla förslag, som innebära uppskof till nästa riksdag eller nästa storting efter ordinarie
val (Tranas, Räfs 1sta alternativ, Brodins motioner; Petterssons, Östbergs yrkanden).

Motiv: Om dessa bifallas, blir det nästa riksdag, som får besluta om alla öfriga åtgär-
der och villkor.

eller

2) Förslaget om direkt uppsägning af riksakten först, förhandling sedan (De Geers mo-
tion, Bondes m. fl. förslag).
Motiv: Efter ett dylikt beslut, har riksdagen tydligen ej i sin hand annat än på sin höjd
uttala önskemål, men kan ej fatta beslut om bindande villkor, då stortinget Norge där-
efter är suveränt; och det är ovisst, om förhandlingsresultaten komma till denna riksdag.

Möjligen borde af dessa 2) behandlas först, då i gruppen 1) ingår en protest mot stor-
tingsbeslutet, hvilket en protest, som äfven innebäres i samtliga öfriga förslag.

Hvad angår ordningen mellan dem, synas kunna olika förslag metoder väljas.
Sättes frågan om inskridande för unionens upprätthållande först, bör den så formule-

ras, att ett svar blott afser närvarande situation, då tydligen t. ex. ett anfall
från Norge kunde föranleda ett annat svar. Ett nekande svar får ej heller så formuleras,
att det förhindrar Sverige att bifalla ett norskt yrkande om unionens bibehållande, ty
så länge man förutsätter, att den ej är rättsligen upplöst, kan man ej säga, att man uppger
den.
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Anonym arbetspromemoria

Handskriven med okänd, svårläst, lutande, darrig handstil, en sida. Överst i högra hörnet har
skrivits ”Palmstierna”. Denna PM förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783 
Riksarkivet, Stockholm.

 

1/ a/ Bör unionen upprätthållas?
b/ kan detta ske?
c/ frukten härför?

2/ Bör Norges beslut den 7/6 anses afgörande för dess del?

3/ Bör Norges beslut den 7/6 anses afgörande för Sveriges del?

4/ Bör man söka draga ut på tiden med slutliga afgörandet?

5/ Bör man blott neka erkännandet och [?] förfara [?]?

6/ Bör enligt De Geers förslag erkännandet ske först o sedan önskemål?

7/ Bör Regeringen lemnas öppen fullmakt?

8/ Bör man bestämma sig för makt bakom ordet?

9/ Hvilka böra vilkoren vara?
a/ folkomröstning och hvarom?
b/ nytt storting med samma beslut?
c/ nytt storting begäran om upplösning?
d/ nuvarande begäran om upplösning?
e/ lapparne
f/ neutral gemensam zon? kontroller däröfver
g/ endast raserande af deras nya befästningar, de sista 5? [?] ? [?]
h/ Narviks befästande
i/ Transitofart
k/ Skiljedom
l/ Ej landafträdelse
m/ [?] med Novembertraktaten

10/ Anvisande af ett stort kreditiv.
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PM i särskilda utskottet ”Ang. föredragningssättet”

Detta är en promemoria skriven med Sam. Clasons handstil, i vanlig läsbar ortografi (dvs. inte
stenografi), med bläck, 4 sidor. Odaterad. Innehåller hakparenteser och minst ett ?.

Ur Sam. Clasons samling, volym 149: Diverse Handlingar rör. förhandlingarna inom utskot-
tet. PM av utskottet, kuvert 6, Riksarkivet, Stockholm.

Föredragningsordningen diskuterades i SäU den 5 och 6 juli. Möjligen skrevs denna promemo-
ria då.

 

Ang. föredragningssättet
En afgörande skilnad mellan de olika förslagen ligger i deras ställning till frågan om

unionsupplösningen i Norge omedelbart skall godkännas eller icke. Godkännes den
omedelbart, har Sverige därmed erkänt Norges suveränitet och kan sedan rörande
afvecklingens både tidpunkt och innehåll uttala endast önskemål, icke villkor. Några
beslut af innevarande riksdag rörande afvecklingsbestämmelserna lära då sålunda ej
kunna förutsättas.

Först om upplösningen icke omedelbart godkännes, uppstå frågorna, hvilka åtgärder
i stället skola vidtagas. 

Af denna grund synas förslag om unionsupplösningens omedelbara godkännande
böra afgöras först. Dit höra friherre De Geers motion samt liknande yrkanden. God-
kännes ett dylikt förslag, förfalla samtliga öfvriga förslag, hvilka alla förutsätta att unio-
nen tills vidare af Sverige fasthålles såsom icke ännu upplöst.

Således:

1) Friherre De Geers motion samt andra förslag om upplösning omedelbart. (?I sam-
band härmed hr Staaffs förslag om hedersdomstol).

Af öfvriga förslag, hvilka samtliga innebära att unionsupplösningen ej omedelbart
godkännes, afse några, att hela frågan uppskjutes till nästa riksdag. [Hr Räfs motion,
alternativ 1); herr Brodins motion; hr Tranas motion i dess senare yrkande; samt lik-
nande yrkanden]. Godkännes något af dessa blir det ock nästkommande riksdags sak att
afgöra öfver specialförslagen till frågans närmare behandling.

Alltså:

2) Förslag om uppskof till nästa riksdag.
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Godkännas dessa, bör särskild proposition göras på de därmed sammanbundna yrkan-
dena i hr Tranas motion om dels uttrycklig protest mot stortingets beslut dels anslag för
att skydda Sverige mot försök att genomföra det med våld.

Skall åter frågan nu realitetsbehandlas, äro olika vägar föreslagna och olika sätt att
föredraga dem tänkbara. Följande föredragningssätt kan ifrågasättas:

3) Förslag att Sverige omedelbart skall inskrida till den norska revolutionens under-
tryckande.
Härunder kunna tänkas:
a) förslag om återupprättande af den hittillsvarande unionen;
b) förslag om inkorporering av Norge;
c) förslag om unionens omformande.

Obs. Ett beslut öfver dessa förslag bör ej så formuleras, att ett afslag å detsamma innebär,
att Sverige under alla förhållanden uppger unionen. Ty så länge Sverige kvarstår på
ståndpunkten att unionen ej utan dess samtycke är rättsligen upplöst, kunna naturligtvis
från norsk sida under förhandlingarna framkomma förslag om återupprättande af unio-
nen, förslag, som af Sverige ej på förhand bör vara afvisade.

4) Förslag om förhandlingar före en eventuell upplösning samt därvid knutna villkor.
Dessa förslag afse dels A) villkor för förhandlingarnas upptagande dels B) vilka för lösningen
sättet för förhandlingarnas drifvande, dels C) villkor för upplösningen.

A. Villkor för förhandlingarnas upptagande.
1) Stortinget skall sätta 7 junibeslutet ur kraft, konungen bilda ny norsk ministär; därpå
förhandlingar (hr Ungers motion).

2) Folkomröstning skall anställas i Norge öfver frågan, om norska folket önskar upplös-
ning af föreningen (hr Wieselgrens motion). 
Obs. Bifalles detta förslag, bör i samband därmed behandlas motionärens förslag att, om
folkomröstningen af Norge afvisas, Kungl. Maj:t skall vidtaga erforderliga åtgärder för
föreningens upprätthållande.

3) Ett storting, sammansatt genom nya val, skall uttala sig i fråga om unionsupplösning
önskas af Norge. Härunder faller frågan, om detta skall vara ett utomordentligt storting
eller ett storting efter vanliga val.

4) Nej, ”laglig” regering skall vara upprättad i Norge.

5) Norge skall begära förhandlingarna, alltså icke de inledas från svensk sida. (Hr Räfs
motion, alternativ 2).
1027

linusVedung
Underline



X. Första urtima riksdagen 1905
B. Sättet för förhandlingarnas drifvande.
1. K.Maj:t bemyndigas drifva dem.

2. Riksdagen utser ombud (h. Räfs motion, alternativ 2).

3. Delegerade utnämnas af regeringen antingen inom eller utom utskottet att från Nor-
ge mottaga de förslag, som riksdagen väntar från norsk sida angående garantier för rike-
nas intressen och säkerhet i händelse af Sveriges samtycke till unionens upplösning.
Strandar detta förslag, återupptages frågan af riksdagen (förslag av hr Hjärne).

4. För att ge kraft åt förhandlingarna vidtagas försvarsåtgärder liknande de i Norge vidtagna.

5. Frågan om villkoren skola hafva karaktären af ovillkorliga eller icke; om de skola
framläggas med möjlighet till jämkning eller ej; huru snabbt de skola besvaras.

C. Villkoren för medgifvande af unionsupplösningen.
1. Ordnande riksgränsförhållanden.
Härunder kunna falla:
a) Gränsfästningarnas nedrifvande (före erkännandet) och upprättande af neutral zon
(Obs. Hvilka fästningsverk; neutral zon vid hvilken del af gränsen; trupper vid gränsen).
b) Strategisk gränsreglering i öfrigt, t.ex. inkorporering af strategiskt viktiga partier
(frih. Klingspors förslag), eller andra åtgärder för att skydda vår vestgräns.
c) Narviks befästande och villkor därför.
d) Grisebådarne.

2) Förbindelse af Norge att ej afträda någon del af sitt område till främmande makt eller
beviljande åt främmande land af särskilda privilegier.

3) Frågan om flyttlapparne.

4) Frågan om transitotrafik på mellanriksbanor. (fria transporter för Sverige vid krig).

5) Bohuslänsbanans anknytning.

6) Novembertraktatens ställning vid en unionsupplösning.

7) Skiljedomsaftal.

8) Mellanrikslagar.

9) Internationella aftal (Obs. konsularjurisdiktionen).

10) Konsulär och diplomatisk afveckling.
(Apanage).
m.fl. förslag.
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5. Öfriga förslag.
A. De ekonomiska, så vidt de ej behandlats under 4)B
B. Uttalanden af riksdagen mot en sekundogenitur.

PM sammanfattning av regeringens åttapunktspromemoria

Denna odaterade promemoria är upprättad med Wåhlins handstil. Längst upp har Lundeberg
skrivit ”Bil. 2 d. 26”.

Det handlar om en sammanfattning av regeringen Ramstedts åttapunktspromemoria, vilken
avlämnades till särskilda utskottet den 29 juni.

Återfinns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

P.M.
rör. frågor, som vid eventuell förhandling med Norge böra blifva föremål för uppgö-
relse:

1) Afveckling af den nuvarande diplomatiska och konsulära gemensamheten (se särskild
pm, bil. 1.).
2) Skiljedomstraktat (bil. 2–4).
3) Grisbådarna.
4) Flyttlapparnas ställning och rättigheter (se särskild pm, bil. 5).
5) Samtrafiken å mellanriksbanorna (se särskild pm, bil. 6).
6) Sjöfartsförhållandena mellan Sverige och Norge (jfr. kungl. Majts prop. No 66 till
1897 års riksdag).
7) De förenade [?] rikena hafv
7) Konventioner med främmande stater.
8) Neutral zon på ömse sidor om gränsen.

PM om systematik för villkor

Denna odaterade promemoria är skriven med okänd handstil. Återfinns i Lars Åkerhielms sam-
ling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.
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Villkor:
att i den framtida fredens intresse på hvardera sidan af södra delen af gränsen mellan de
båda rikena fastställes ett visst område, inom hvilket på senare år uppförda befästningar
ej få bibehållas, eller nya befästningar uppföras;

att de svenska lapparne nu tillkommande rätt att med sina renar årligen flytta öfver
gränsen till Norge varder för framtiden otvetydigt fastställd.

Bestämmelser böra träffas:
till skydd mot hindrande eller oskäligt betungande af transitotrafiken öfver hvardera
riket från och till det andra;

mot obehörigt intrång för ena rikets innevånare vid begagnande af vattendrag, som
delvis falla inom det andra rikets gränser.

Hvarförutom återstå åtskilliga afvecklingsfrågor, som utan svårighet lära kunna ordnas
efter eventuell slutuppgörelse.

PM i särskilda utskottet med två föredragningslistor

Den första föredragningslistan är handskriven med Stuarts handstil, 1 sida. I denna promemoria
har de båda siffrorna 2, efter första punkten, och 1, efter andra punkten, infogats med samma
handstil som skrivit den andra föredragningslistan. Den andra oavslutade föredragningslistan tycks
alltså vara av senare datum än den första. Handstilen i denna andra promemoria är okänd. Båda
föredragningslistorna är på en sida och odaterade. Gissningsvis torde de ha satts upp i ett ganska
tidigt skede, sannolikt före eller omkring den 5 juli då särskilda utskottet avslutade sin principde-
batt.

Listorna presenteras i samma ordning som de förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1,
E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Föredragningslista
1o Frågan om ang. unionens bibehållande: 2)

2o Skall man uppskjuta frågan (passiv ståndpunkt) 1)

3o Frågan om förhandlingar skola föregå unionens förklarande för upplöst eller tvärt om.

4o Vilkoren för upplösning.
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Skall ej K.Mt. prop. behandlas först

1) Skall frågans behandling uppskjutas?
(= Räfs) Wieselgrens.

2) Ang. unionens bibehållande.
a) vapenmakt
b) på annat sätt. erbjudande åt Norge att stå kvar.

3) Underhandling före upplösning eller tvärt om.

4)

PM med uppställning över utskottsledamöternas 
ställningstaganden

Denna översikt är skriven med Christian Lundebergs handstil. Den är odaterad och saknar rub-
rik. Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

En markering har i kolumnen ”Tid föreläggas” gjorts så att den kan tolkas såväl till raden
”Afzelius” som också till raden ”Östberg”. Den har i tabellen nedan skrivits på båda dessa
rader, i bägge fallen med ett efterföljande frågetecken.

 

Böjd för 
unionens 
uppehållande

Noge bör 
göra 
fram[s]t

Villkor 
uppställas

Uppskof Tid 
föreläggas

Mobi

Cavalli
Åkerhielm 1
Billing 1 1.
Wachtm 1. 1
Blombe[r]g 1.
Tamm 1?
Pettersson 1_
Säve 1.
Wallden 1. 1.
Palmstiern[a] 1 1 1.
Afzelius 1 1[?]
Östber[g] 1. 1[?]
Lindman 1._
Rettig 1._ 1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1
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PM förslag till utlåtande av särskilda utskottet 
om 100 miljoner kronor

Promemorian är skriven med Stuarts handstil. En sida. Odaterad. Överst på detta blad har nå-
gon, troligen Lundeberg, skrivit ”Stuarts förslag”. Tillägget i förslaget nedan (”eller andra högst
vigtiga o angelägna ändamål”) är inskrivet med annan handstil, troligen Lundebergs.

Förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

 

Utskottet hemställer
?) att Riksdagen, med anledning af herr von Baumgartens med flera ofvannämnda
motion nr 6 och herr Zimdahls med flera jemväl åberopade motion, må anslå och till
utbetalning från riksgäldskontoret anvisa två särskilda summor, hvardera å 50,000,000
kronor, eller tillsammans 100,000,000 kronor, att utgå den ena, då Konungen till rikets
försvarx, sedan hela statsrådets tankar deröfver blifvit inhämtade, finner den vara ound-
gängligen nödig, den andra att, vid infallande krig, af konungen lyftas, sedan han stats-
rådet in pleno hört och Riksdagen sammankallat.

x eller andra högst vigtiga o angelägna ändamål

Staaffs utkast till text i särskilda utskottets utlåtande om 
neutral zon

Detta koncept till en text är skrivet med bläck på vanligt olinjerat vitt blockpapper. En del över-
strykningar och ändringar är gjorda i konceptet. Handstilen är Karl Staaffs. Det är odaterat. Av
innehållet och placeringen framgår att det måste ha tillkommit i samband med diskussionerna i
särskilda utskottet vid första urtima riksdagen sommaren 1905. 

Konceptet låg mellan sidorna 18 och 19 i det tryckta, hemliga förslag till SäU-utlåtande, som
utdelades bland utskottsledamöterna. Staaffs koncept överensstämmer exakt med motsvarande
stycke i detta hemliga förslag till SäU-utlåtande. I sitt exemplar av detta tryck har Staaff gjort en
redaktionell korrigering med blyerts i marginalen.

I sista raden av stycket ifråga har ordet ”sådana” utbytts mot ”befästningar”. I SäU:s slutgil-
tiga formulering av detta stycke av utlåtandet står även ”befästningar”. Mycket synes tala för att
Staaffs koncept legat till grund för detta avsnitt i SäU:s utlåtande.

Handlingen förvaras i Karl Staaffs samling, 952:13 Fol. Unionskrisen 1905, UUB. En
avskrift på maskin finns i Arne Wåhlstrands samling, UUB.
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För båda folken måste det vara en angelägenhet af högsta vigt att derest unionen upplö-
ses freden dem emellan upprätthåll dock för framtiden måtte råda. Ur denna synpunkt
därför böra icke helle[r] anordningar som / kunna anses innebära det ena landet kan
uppfatta såsom ett hot från det ena andra landets sida / gent emot det andra upprätthål-
las, eller framdeles Fastmer synes böra folken träffa en öfverenskommelse, hvarigenom
dylika anordningar äfven för framtiden förebyggas. Det är ur denna synpunkt, som gäl-
ler hvilken med samma styrka gäller för båda länderna, som utskottet anser det böra så-
som vilkor för Sveriges even upphäfvande af riksakten och erkännande af N. ss. en fr.
Sverige skild stat fordras att på hvardera sidan af södra gränsen mellan rikena fastställes
visst område, inom hvillket på senare åren uppförda befästningar ej få bibehållas eller
nya sådana uppföras.

Staaffs koncept till yrkande om att Kungl. Majt skall utreda 
Sveriges villkor

Detta koncept till yrkande är skrivet med bläck på ett vanligt linjerat folioark. Handstilen är Karl
Staaffs. Det är odaterat. Av innehållet framgår att det måste ha tillkommit i samband med dis-
kussionerna i första urtima riksdagen sommaren 1905. Exakt var och när återstår att fastställa.

Handlingen förvaras i Karl Staaffs samling, 952:13 Fol. Unionskrisen 1905, UUB.

 

att Riksdagen måtte besluta i skrifvelse till Kungl. Majt dels hemställa, det Kungl. Majt
täcktes låta taga i fullständigt utreda de vilkor x), under hvilka Sverige må kunna för sin
del ingå på unionens upplösning och samt för innevarande riksdag framlägga det förslag
hvartill utredning för resultatet af denna utredning och dels ock samt att tillkännagifva
att Riksdagen xx) icke har något att erinra emot att vid denna utredning

äfven öfverläggningar mellan af Kungl. Majt utsedda delegerade för Sverige och af
det norska stortinget utsedda delegerade för Norge må ega rum. på det att

x och garantier för Sveriges säkerhet och intressen 

xx som finner lämpligt ändamålsenligt att tillfälle gifves det norska stortinget att framfö-
ra de förslag, som Riksdagen från norsk väntar från norsk sida angående nämnda vilkor
och garantier för Sveriges säkerhet och intressen för den händelse att Sverige gifver sitt
samtycke till unionens upplösning, 
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Staaffs utkast till yrkande om nya stortingsval och framställning

Detta utkast till yrkande är skrivet med blyerts på tjockt, vitt, olinjerat foliopapper. Handstilen är
Karl Staaffs. Det är odaterat. Av innehållet framgår att det måste ha tillkommit i samband med
diskussionerna i särskilda utskottet vid första urtima riksdagen sommaren 1905. Exakt när åter-
står att fastställa. 

Handlingen förvaras i Karl Staaffs samling, 952:13 Fol. Unionskrisen 1905, UUB.

 

I ett ärende af så utomordentlig räckvidd, som frågan om unionens uppehållande eller
upplösning är äfven för Norge, synes det norska folket böra gifva ett säkrare uttryck för
sin uppfattning än som skett genom det nyssnämnda stortingsbeslutet. I detta syfte synes
därför den bästa ordningen vara, att Rd måtte medgifva, att KM får med Norge ingå i
förhandling för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvilken lämpligen bör
förberedas genom delegerade från de båda länderna, äfvensom förklara, att, sedan un-
derhandling i ärendet ägt rum och resultatet däraf godkänts af stortinget efter nya val
samt stortinget hos Riksdagen med anmälan därom gjort framställning om Sveriges
medgifvande till riksaktens upphäfvande och unionens upplösning RD är beredd att
lämna ett dylikt medgifvande efter att å sin sida hafva godkänt underhandlingens resul-
tat.

Staaffs utkast till yrkande om nej till initiativ om skiljedomsavtal 
m.m.

Detta utkast till text är skrivet med blyerts på tjockt, vitt, olinjerat pappersblad, format 22 x 21
cm. Handstilen är Karl Staaffs. Det är odaterat. Av innehållet framgår att det måste ha tillkom-
mit i samband med diskussionerna i särskilda utskottet vid första urtima riksdagen sommaren
1905. Utkastet handlar uppenbarligen om skiljedomsavtal ehuru det ordet inte används. 

Handlingen förvaras i Karl Staaffs samling, 952:13 Fol. Unionskrisen 1905, UUB.

 

dock torde från Sveriges sida ej vara nödvändigt föröfvervägande1 att från Sveriges sida
i samband med unionsupplösningen påyrka upprättande af sådant aftal

1Orden ”för öfvervägande” står ovanför orden ”vara nödvändigt”.
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att riksdagen med förklaring under uttalande af att den Kungl. propositionen icke
kan bifallas sdn som den blifvit riksd. förelagd fklarar att den för sin del vill medgifva att
förhandlingar af här ofvan angifven art ingås.1

Staaffs utkast till yrkande om nya stortingsval eller allmän 
folkomröstning samt framställning efter förhandlingar

Detta utkast till yrkande är skrivet med blyerts på tjockt, vitt, olinjerat foliopapper. Handstilen är
Karl Staaffs. Det är odaterat. Av innehållet framgår att det måste ha tillkommit i samband med
diskussionerna i särskilda utskottet vid första urtima riksdagen sommaren 1905. Exakt när åter-
står att fastställa. 

Handlingen förvaras i Karl Staaffs samling, 952:13 Fol. Unionskrisen 1905, UUB.

 

att RD måtte medgifva detta uttryck synes torde kunna gifvas antingen genom nya val
till stortinget eller genom en allmän folkomröstning och anser utskottet det böra öfver-
lämnas åt det norska stortinget att själft afgöra hvilket af dessa sätt som bör anlitas.
Emellertid finner utskottet det icke vara nödvändigt, att hela ärendet i afvaktan på en
dylik åtgärd anstår. Fastmera torde Riksdagen böra medgifva att K.Mt omedelbart må
med Norge ingå i förhandling för åstadkommande af den ifrågasatta uppgörelsen, hvil-
ken lämpligen bör förberedas genom delegerade från de bada länderna. Sedan denna
förhandling förts till slut samt stortinget efter nya val eller efter det allmän folkomröst-
ning egt rum, och hvarigenom beslutet af den 7 juni blifvit godkändt bekräftadt, ð med
anmälan därom gjordt framställning till de svenska statsmakter godkännande medgif-
vande till om upphäfvande af riksakten och upp anser utskottet att jämväl Riksdagen
bör vara beredd att lemna dylikt medgifvande under förutsättning att Riksdagen för sin
del gillar det resultat underhandlingarnes resultat lemna sitt bifall till en sådan framställ-
ning

ð som utfallit för unionens upplösning

1I vänstermarginalen bredvid detta stycke står ”i dess helhet”.
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Staaffs utkast till yrkande om 19 juni-skrivelsen, flyttlapparna 
och gränsfästningarna

Detta koncept till yrkande eller uttalande är skrivet med bläck på vanligt linjerat foliopapper.
Handstilen är Karl Staaffs. Det är odaterat. Av innehållet framgår att det måste ha tillkommit i
samband med diskussionerna i särskilda utskottet vid första urtima riksdagen sommaren 1905.
Närmare bestämt har det nog producerats i samband med debatten om huruvida Stortingets skri-
velse till Konungen av den 19 juni borde åberopas i utskottets betänkande. 

Handlingen förvaras i Karl Staaffs samling, 952:13 Fol. Unionskrisen 1905, UUB.

 

Förutsättningen för en eventuel upplösning af unionen från Sveriges sida måste efter ut-
skottets mening vara, att Norge ingår på de befogade vilkor och garantier, som Sverige
finner sina rätt rättmätiga intressen kräfva. Då det emellertid icke är utskottets mening
att I sakens närvarande skick kunna dessa vilkor och garantier emellertid icke fullstän-
digt angifvas och preciseras. Men väl finner utskottet möjligt och lämpligt att redan nu
angifva vissa punkter, hvilka härvid böra tagas under omsorgsfullt öfvervägande.

Sålunda finner utskottet af stor vigt, att flyttlapparnes rättigheter varda så klart och
bestämdt fastslagna, att denna befolknings fortsatta tillvaro kan anses vara ekonomiskt
tryggad.

Vidare bör tagas i ompröfning, huruvida ej visst område på hvardera sidan af södra
gränsen mellan de båda rikena bör fastställas, inom hvilket befästningar eller några andra
för krigsbruk afsedda anläggningar icke få bibehållas eller uppföras. Beträffande de
under senare åren uppförda [?] norska gränsfästningarne vill utskottet härvid allenast
framhålla, att det ifrågavarande område naturligtvis ej bör bedömas så, att Norge skulle
vara pligtigt rasera befästningar hvilka blott hafva betydelse för försvaret eller i hvarje
fall hafva betydelse för försvaret mot

Emellertid har det norska stortinget i till Konungen stäld skrifvelse af den 19 Juni
1905 till Konungen hemstäldt till Sveriges statsmakter att ”med erkännande af Norges
nya ställning och af dess rätt som suveränt rike ingå på de förhandlingar som äro nöd-
vändiga för den slutliga uppgörelsen af det upplösta unionsförhållandet” och har stor-
tinget i samband dermed förklarat sig å sin sida ”beredt att tillmötesgå hvarje billig och
rimlig önskan, som af denna anledning kan framkomma till betryggandet af rikenas
själfständighet och integritet.”

På grund af sin ofvan uttalade uppfattning kan utskottet icke naturligtvis för ingen
del icke tillstyrka Riksdagen att med accepterande af den norska ståndpunkten utan
vidare erkänna Norges rätt såsom suveränt rike. Men å andra sidan finnes – – – anser
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utskottet då – – – – – – att unionen icke hädanefter kan för Sverige medföra sådana för-
delar, att den bör af Sverige mot Norges vilja upprätthållas.

[Med blyerts].
Uttryckl. konstateras: att Norge begärt först erkännande o. se fhdlgnar – sedan säges att
fhdigna måste föregå –

Zetterstrands yrkande särskilda utskottet om 
50 miljoner kronor

Odaterad kort notat på papperslapp, skriven i långhand, handstil okänd för redaktörerna. Som
upphovsman anges Zetterstrand. 

OBS! Ovanför på samma papperslapp finns också ett anonymt yrkande som börjar med ”a)
och b) lika med utskottet” och slutar med ”Danska statsskulden”. 

Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.

 

att Riksgäldskontoret måtte bemyndigas gå i författning derom att ett belopp af 50 mil-
lioner kronor må finnas att tillgå för att, om förhållandena sådant påkalla, af Riksdagen i
mån af behof disponeras.
Zetterstrand

Östbergs i särskilda utskottet ej framlagda förslag

Gustaf Fredrik Östbergs koncept till ett förslag som aldrig presenterades i särskilda utskottet är
handskrivet med bläck med en handstil som vi inte känner igen. Förmodligen är det Östbergs
egen. Konceptet är på tre sidor och innehåller överstrykningar och ändringar. Överst på första bla-
det har Lundeberg, sannolikt med blyerts, skrivit ”Östbergs ej framlagda förslag”. 

Konceptet förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.
Förmodligen har det en gång ingått i Christian Lundebergs papper som denne lånat ut till Åker-
hielm.
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att riksdagen [?] att den Kungl. propositionen icke kunnat bifallas, sådan den blifvit
riksdagen förelagd måtte besluta att till Kongl. Majt såsom svar derå på Kungl. Majts
proposition till den urtima riksdagen af den 21 Juni 1905 aflåta följande skrifvelse:

Från Sveriges sida hafva upprepade försök gjorts att bevara och befästa unionen. Så
skedde senast, då Svenska riksdagen den 3 maj 1905 gaf sin tillslutning till H.K.H.
Kronprinsen regentens uttalande den 5 April samma år. Det härmed gifna anbudet af
tillbakavisades från Norges sida. Underkännande det värde, unionen kunde och borde
ega för tryggande af de Skandinaviska folkens sjelfständighet, hafva Norges regering och
storting föredragit upplösning af unionen framför dess reformering på basis af likställig-
het mellan de begge folken. Detta mål hafva de dock icke sökt vinna på ett lojalt sätt
genom framställning till Sverige om unionens upplösning och riksaktens upphäfvande, i
hvilket fall de kunnat räkna på tillmötesgående ompröfning, utan de hafva valt revolu-
tionens väg. I strid emot sin egen grundlag och mot riksakten har norska stortinget
genom beslut af den 7 Juni detta år förklarat, att konungen upphört att fungera såsom
Norsk konung och att, såsom följd häraf, unionen med Sverige är upplöst. 

Häremot måste riksdagen afgifva den kraftigaste protest. Unionen är icke upplöst
genom stortingets beslut och kan icke lagligen upplösas, med mindre än att Sveriges
konung och riksdag dertill lemnat sitt medgifvande dertill.

Svenska folket har hitintills städse ansett det vara sin oeftergifliga plikt att upprätthålla
och söka stärka unionen, och känslan häraf har icke kunnat försvagas genom de stridig-
heter, som så ofta uppkommit mellan rikena de förenade rikena. Men om Norska folket
enigt fordrar unionens upplösning, är det uppenbart, att dess upprätthållande en union,
som, upprätthålles emot det ena folkets vilja, icke skulle blifva en källa till svaghet i stäl-
let för kraft för de begge Skandinaviska folken. Under sådana förhållanden kan det icke
längre vara Sveriges plikt att upprätthålla unionen.

Men Sverige eger icke rätt att uppgifva unionen, förr än fullständig visshet vunnits,
att Norge orubbligt vidhåller sin fordran om unionens upplösning. Att Norska folket
verkligen önskar detta verkligen är Norska folkets önskan är icke ådagalagt genom ett
revolutionärt beslut af ett storting, som är valdt på programmet af förhandling med
Sverige om omformering af unionsförhållandet. Det måste derföre vara ett Förr än
Norska folket tydligt gifvit sin önskan om unionens upplösning tillkänna, kan icke
Svenska folket anse sig löst från sina förpliktelser att hålla unionen vid makt icke gif
lemna sitt medgifvande dertill.

Det måste derföre vara ett kraf en förutsättning från Svensk sida att Norges folk
antingen genom folkomröstning eller genom beslut af ett storting, som sammanträder
efter nya val, uttalar sig för unionens upplösning, innan Svenska riksdagen därtill gifver
sitt medgifvande.
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Från Svensk sida kan i alla händelser, med hänsyn till Sveriges ansvarsfulla ställning
inom unionen, icke tagas något initiativ för upphäfvande af unionen eller för att bereda
erkännande åt den politiska ställning, hvari Norge kommit. En nödvändig förutsättning
för Svenska riksdagens medverkan i sådant syfte är att från Norsk sida göres framställ-
ning, att Sverige må för sin del upphäfva riksakten och erkänna Norge såsom fristående
suverän stat.

Om sådan framställning göres, sedan Norska folket på sätt ofvan angifvits, gifvit sin
mening tillk klart gifvit tillkänna, att det icke fordrar unionens upplösning, så lärer
Sverige under de beklagliga förhållanden, som inträdt, böra därtill ställa sig tillmötesgå-
ende.

Eders Kongl Majt har begärt riksdagens medgifvande.
Riksdagen kan visserligen icke nu lemna sitt medgifvande till unionens upplösning,

men anser, att så snart ofvan angifna förutsättningar för ett sådant medgifvande komma
till stånd förhandlingar böra genast upptagas för ordnande af de framtida förhållandena
mellan Sverige och Norge. Något medgifvande för Eders Kongl. Majt att träffa vilkor-
lig uppgörelse angående dessa förhållanden kan Riksdagen dock icke lemna, enär riks-
dagen då icke skulle kunna så sjelfständigt, som önskligt är, pröfva de förekommande
frågorna, ifall aftal redan vore uppgjordt.

Ehuru riksdagen således ej kan bifalla E K Majts proposition, sådan den blifvit Riks-
dagen förelagd, (vill riksdagen dock anhålla, att Eders K. Majt måtte,) så snart sådant
kan och bör ske, låta verkställa nödiga utredningar samt ingå i förberedande förhand-
lingar rörande de frågor, som böra ordnas i samband med en eventuel upplösning af
unionen, samt för riksdagen framlägga de förslag till uppgörelser, hvartill dessa förhand-
lingar kunna föranleda.

Det synes riksdagen icke nödvändigt att nu uttala sig om alla de ärenden, som böra
blifva föremål för eventuella förhandlingar. Riksdagen vill endast framhålla, att vid en
blifvande uppgörelse bör fastställas ett visst område på hvardera sidan af södra delen af
gränsen mellan de båda rikena, inom hvilket under senare tider uppförda befästningar
icke få bibehållas eller nya sådana uppföras, äfvensom att flyttlapparnes rättigheter varda
så klart och bestämdt fastslagna, att denna befolknings fortsatta tillvaro blifva ekono-
miskt betryggad. Derjemte vill riksdagen uttala såsom sin mening, att ehuru frågan,
huruvida Sverige och Norge böra ingå skiljedomsaftal i en eller annan form, torde
framdeles böra komma under öfvervägande, (det) Rd dock icke (synas nödvändigt)
anser, att denna fråga upptages till behandling i samband med en eventuel unionsupp-
lösning. [Orden ”Rd” och ”anser” i föregående mening är skrivna med Lundebergs
handstil].

[Skrivet med Lundebergs handstil:] lärer detta ej innebära hinder för Eders KMt att
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Östbergs yrkande i särskilda utskottet om nya norska val samt 
100 miljoner kronor

Odaterad kort notat, skriven i långhand. Kluddig. Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stock-
holm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden inom särskilda utskottet.

 

Östberg
att riksdagen må protestera emot Stortingets olagliga åtgärder och vägra erkänna icke
den nuvarande regeringen i Norge samt förklara, att Riksdagen icke vill taga frågan om
medgifvande af unionens upplösning i öfvervägande, förr än framställning derom skett
från Norges sida, sedan Stortinget efter nya val för sin del beslutit riksaktens upphäf-
vande

att under sådana förhållanden Riksdagen icke vill nu lemna Kongl. Majt något sär-
skildt medgifvande i fråga om förhandling rörande vilkoren för upplösning af unionen
och derföre icke vill bifalla K. Majts till riksdagen afgifna proposition

samt att deremot Riksdagen velat ställa till K. Majts disposition en summa af 100
millioner kronor etc.

G. Första kammaren 15–18 samt 25 juli 1905

Den 15 juli tog särskilda utskottet det ovanliga steget att presentera för hela riksdagen
vad det hittills åstadkommit. Ett skriftligt memorandum, innehållande ett punktvis upp-
ställt provisoriskt beslut, lades fram för första och andra kammaren. Material som bely-
ser hur kamrarna ställde sig till det provisoriska beslutet kommer nu att redovisas.

John Magnus Stuarts anteckningar från första kammarens slutna 
möten 15/7–18/7 1905

Materialet finns utskrivet i maskinskrift i Arne Wåhlstrands samling, Carolina Rediviva, 487
D:2. Det förvaras i en ljusbrun pärm i A4-format. Det handlar om sammanlagt 14 sidor om FK
och 56 sidor om SäU plus FK.

Originalet förvaras bland John Magnus Stuarts handskrivna anteckningar från första kamma-
rens slutna möten 15/7–18/7 1905, Tvåkammarriksdagen, Särskilda Utskott, 1 Urtiman
1905, Riksarkivet, Stockholm.
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1905 d. 15 juli

Punkt 21.

N o r d e n f a l k . ”[O]ch unionens upplösning” uteslutes; slutet bör vara ”ej motsätta
sig[”. V]ill ej underhandla med den, som ej har rätt att underhandla.

O l o f  J o n s s o n . [Y]rkar bifall till De Geers motion.

S v e d e l i u s . [E]huru fördrar folkomröstning. Nya val i Norge.

B o s t r ö m . Sveriges intressen äro att unionen upplöses; och sedan laglig regering till-
kommit skola vi underhandla och då med bevakande af Sveriges intressen. Ny (sic!)
förklaras unionen upplöst.

N i l s s o n . [M]ed afslag å Kmjts förslag, förklarar sig ej vilja inleda underhandlingar
med Norge[. O]ch anhåller att från Norge möjligen framkommande förslag må fram-
läggas för nästa Rdg.

B e r g ,  L [ a r s ] Sveriges skyldighet mot sig sjelf är att återupprätta unionen och åter-
ställa tillståndet i Norge; samt derefter taga i öfvervägande hvad vid en unionsupplös-
ning bör iakttagas för främjande af Sveriges intressen.

F a [ h ] l b [ e ] c k .

Å k e r m a n . [F]ordrar besked från Storting eller folkomröstning, om etc. vill Sverige
vara med på följande vilkor: etc.

Nytt sammanträde måndagen kl. XI f.m.

C e d e r b e r g h . [V]ilkoren böra delgifvas endast regeringen.

1905 d. 17 juli

K l i n g s p o r . Kungl. Maj:ts prop. afslås; 100 millioner beviljas; möjligen uttalande
om ”nytt bevis på norska folkviljan[”]; inga vilkor bör offentligen uppställas, men en

1Punkt 2, punkt 4, punkt 5 etc. i Stuarts anteckningar hänvisar till punkterna i PM ang. särskilda utskottets pro-
visoriska beslut den 14 juli 1905.
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hemlig p.m. ang. vilkoren bör från Rdgn tillhandahållas regeringen; ”vi äro förrådda”
af regeringen; dess hållning ovärdig.

L i n d m a n . [D]å ej majoritet kan vinnas för unionens upprätthållande, måste U. söka
framkomma med ett förslag, som kan förena och åstadkomma enighet; man bör söka få
nya val till nytt storting; för skymfen måste må vi få upprättelse,

B j ö r l i n . [M]an saknar i denna punkt bestämmelse om att före förhandlingar nytt
storting; hemställer om öppen votering ang. minoritetens i utskottet mening. – Ang.
8:de punkten. – Den militära betydelsen af vestkusten framstår efter upplösningen. –
Den diplomatiska ställningen förändrad.

v .  E s s e n . [E]j klander mot utskottet, men kan ej gilla utskottets förslag; sluter sig
till Wieselgrens förslag; dock helst Lithanders och Klingspors förslag.

R o s ,  [ G u s t a f ]. [G]illar andra punkten och äfven 7:de o. 8:de; men ville ej biträda
mellanpunkterna.

B e r g ,  G u s t a f . [V]arnar för att om uppgörelse med nuv. Stortinget, i framtiden
Norge, om så funnes lämpligt, skulle säga ”uppgörelsen olaglig”. Genom uppskof och
nytt Storting i Norge skulle vinnas att nya val komme att ske till andra kammaren. – En
ärelysten granne å ena sidan, en roflysten å den andra; derför besinning. – Gillar utskot-
tets framställning i allt med tillägg af ”nytt Storting”. – Vilkoren böra nu framställas ad
notitiam, men absolut vidhållas. Kammaren bör efter omröstning uttala sin uppfattning
i uppskofsfrågan.

F o s s e r ,  [ N i k l a s ]. [D]elar Lindmans uppfattning. Största bristen i Kmj:ts prop.
o. utskottets förslag är att ej effektiva garantier uppställts för Sveriges framtida säkerhet.
– Utrikesledningen det väsentliga i nuvarande unionen.

v  B a u m g a r t e n . [I]nga vilkor.

N y s t r ö m ,  C a r l . 2 frågor; hvad har händt, som föranlett skillnaden mellan Kon-
ungens första manliga svar till Norge och trontalet? [H]varför har utskottet ej genast in-
kommit med förslag ang. de 100 millionerna?

R a p p e , [C h r i s t o p h e r ]. Sverige bör göra motrevolution och göra om Norges
konstitution såsom den passar Sverige.

W a c h t m e i s t e r . [U]nionsupplösning bör något så när legaliserats; norska folkvil-
jan bör efterhöras; nytt Storting; om ej nytt Storting, ingripande för ändrad unions …

B i l l i n g . [D]ilemma mellan intet krig och någon upprättelse; vill verka för att nytt
beslut fattas i Norge, dock ej Storting el. dylikt.
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F a h l b ä c k . 

Ö s t b e r g . [Y]rkar nytt storting eller folkomröstning; afstår från vilkor.

B e r g ,  L [ a r s ].

T a m m ,  H [ u g o ].

F r ä n k e l ,  [ E d u a r d ]. [E]ndast nytt Storting; ej vilkor om gränsfästningar; stöd åt
utskottet.

T r y g g e r ,  [ E r n s t ]. [V]ilkor, om än så obetydliga, måste vara oeftergifliga och
stödda på vapenmakt; ej hemställan af nytt Storting[,] eller uppställande af vilkor, men
ej beggedera; en form, hvarigenom vi icke behöfde uppställa vilkor utan att Regering-
en med stöd af Rdgn bör framställa de vilkor, den finner böra föreläggas.

G i l l j a m , [ G u s t a f ]. [B]if. till De Geers mo tion; yrkandet om nytt Storting eller
folkomröstning är ett annat uttryck för yrkande af ”krig”; inga vilkor.

B j ö r k l u n d ,  [ O l o f ]. [M]otsätter sig De Geers motion; ansluter sig till utskotts-
minoriteten med uttalande att underhandlingar borde omfatta såväl unionens upplös-
ning som dess rekonstruering och förbättring. 7 juni–beslutet möjligen innebär ”en
bakdörr”.

v o n  M e n t z e r. [V]ill ha krig.

H ä g g l u n d . [I]nstämmer med Björlin o. Lindman.

D i e d e n . [E]j heller svenska Rdgn är vald på programmet unionsupplösning. Om
krigshot, öfvergår hela arbetarebefolkningen till socialisterna; bif. till frih. De Geers
motion.

P a l m s t i e r n a . [B]if. till utskottets förslag.

B l o m b e r g . [P]rotest mot De Geers motion.

A l m g r e n . [B]if. till frih. De Geer.

B e c k – F r i e s ,  J. [A]nsluter sig till herr Lindman o utskottsminoriteten.

B o h n s t e d t , E. [A]nsluter sig till Björlins förslag.

P e t t e r s s o n  i  S u n d b o r n . D:o d:o

H a m i l t o n  R a o u l . [B]iträder frih. De Geers förslag

B i l l i n g . [E]tt godt intryck ang. arméns tillstånd.
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Björlins förslag
Omröstning: ja
Omröstning öfver hvar fråga för sig.
Omröstningen öppet:

Bif. till Björlin utskottets hemställan 10 röster
[A]fslag 8 röster 

Utskottets minoritetsförslag bif: 9 röster
afslag 11 röster

Björlins förslag bif. 45 
afslag 20

Björklunds bif. 22
afslag 40

De Geers bif
afslag 5.

1905 d. 18 juli

P a l m s t i e r n a . [R]edogörelse för gränsfästningarna

N o r d e n f a l k . [F]ordran på att ersättning för unionens upplösning beredes till tryg-
gande af Sveriges existens; ej utskottets vilkor, men ett stort mål.

v .  R o s e n . [Y]rkar att punkten 3 och de 3 efterföljande punkterna skola utgå.

T a m m  G. [A]fstyrker vilkoren; men fordrar att de åtminstone ej intagas i Riksdagens
officiella skrifvelse. 

E k s t r ö m e r . [O]lämpligt att den nuv. Riksdagen formulerar vilkoren på annat sätt
än genom en hemlig p.m. – Yrkar utredning från Kmj:t.

W a c h t m e i s t e r  F. [V]idhåller vilkoren, men de böra ej synas i den officiella skrif-
velsen.

B i l l i n g . [V]ilkoret om gränsfästningarne af moralisk betydelse; mot hemlig instruk-
tion med vilkor förefinnas tre hinder: 1:o det särskilda utskottet är ej hemligt och kan ej
af Rdgn få medgifvande att lemna hemlig instruktion; en form för detta kan man ej hit-
ta på; 2:o hemligheten kan ej bevaras, 3:o ryktet kommer att säga, att dessa vilkor blifvit
af Rdgn förkastade. Dessa vilkor skola ge regeringen en viss styrka.
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W i e s e l g r e n . Lapparnes rätt grundad i 1751 års traktat, derför onödigt i detta sam-
manhang. Åtminstone må vilkoren ingå i en sekret promemoria, uppgjord inom ut-
skottet.

O l o f  J o n s s o n : [E]j för många vilkor; lika viktigt som gränsfästningarnes slopande
är befästande af Narvik; afvaktar utskottets förslag till vilkor, med hänsyn till 2 kamma-
rens yttrande.

B o s t r ö m ,  F i l i p . [A]nsluter sig till förslaget om nytt Storting; önskar på diploma-
tisk väg må åstadkommande af dröjsmål med utländska makters erkännande. Vill öfrigt
icke vidhålla andra vilkor.

v o n  R o s e n . 

M o n t g o m e r y . [H]åller på vilkoren, på hvilka Norge komma att gå in; instämmer
i U:s förslag

v o n  E s s e n . [Y]rkar på vilkor; zonen borde närmare bestämmas; och utskottet bor-
de bestämma hvilka fästningar skola raseras.

Å k e r h i e l m . 

[P]unkt 4

[P]unkt 5

[P]unkt 6.
N o r d e n f a l k . [A]nser ej traktat böra komma i fråga

[P]unkt 7.
A l m s t r ö m . [O]fvan antydda art och ”på angifna vilkor”.

B i l l i n g .

B e r g ,  L a r s . [V]ill ha ny regering, derför ej i viss del godkänna formuleringen.

F r ä n c k e l ,  [ E d u a r d ]. [P]å grund af hvad ofvan blifvit anfört, afslår Kmjts prop.

Å k e r h i e l m .

[P]unkt 8.
O l o f  J o n s s o n .

B l o m b e r g .

C a v a l l i .

v .  S c h w e r i n .
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Samuel Wåhlins anteckningar från första kammarens slutna 
möten den 15, 17, 18 och 25 juli 1905

De handskrivna originalen, som kallas Samuel Wåhlins anteckningar från särskilda utskottet,
med pagineringen 1–74, förvaras i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet,
Stockholm. Wåhlins anteckningar från första kammarens slutna möten, som återges här nedan,
ingår i denna större svit av debattreferat.

Troligen har Wåhlins anteckningar från början tillhört Christian Lundeberg. Sannolikt har
Lars Åkerhielm lånat dem av Lundeberg och aldrig lämnat dem tillbaka.

 

Första kam. 15/7 kl. 7 e.m.

Promemorian p. 1. [Avser P.M. ang. särskilda utskottets provisoriska beslut den 14 juli]
A l b .  A n d e r s s o n : … 

P.2 [Detta P.2 som vi tolkar som Promemorian punkt 2 står skrivet i kanten H.]
J. F. N y s t r ö m : Tarfligt!

W i e s e l g r e n :  talar för sin motion. Inst[ämmer]. i Nyströms omd[öme]. I valet
mel. folkomröstning och nytt storting, valde tal[aren] det förra, enär norska folket ej
därigenom skulle begå ett nytt grundlagsbrott. Om norska folket önskar unionens upp-
lösning, så böja vi oss för denna önskan. Vi stå ej till svars för våra efterkom[mande] om
vi slarfva bort den bästa garanti vi haft för vår trygghet.

J. F. P e t t e r s s o n : … 

B e n e d i c k s : Här tillspillogifves hela unionstanken, som våra fäder tillkämpat oss.
Vi behöfva andra gränser, vi behöfva norska hamnar. Vill ej ha igen den gamla unio-
nen. Tag bort den norska konstitutionen, som fördärfvat folket. Ville haft ett anslag å
100 mill. Ett kreditiv! Hvad duger det till? Män och vapen är hv[ad] som behöfs. Vill
att motionen om anslag å 100 mill., afslag å KMts prop och uppskof till nästa RD.

P a l m s t i e r n a : Håller på unionstanken. Vi kunna eröfva Norge men ej behålla det.
Folkmeningen är afgjordt emot krig.

N o r d e n f a l k : ingen myndighet fins som kan å Norges vägnar förhandla med ett
annat land. Ser ingen nödvändighet att underhandla nu men vill säga: när stabilité in-
trädt i Norge, skola vi underhandla.
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C a v a l l i : Sverige har blifvit kränkt af Norge både hv[ad] angår sättet för upp-
lösn[ing] och själfva upplösningen. Upprättelse formelt = framst[ällning] från Norge;
reelt gränsfästn[ingarna] slopas.

O l o f  J o n s s o n : Kunna utsks villkor anses tillfredsställa Sv. folkets känslor? Det
som i detta afs[eende] skall vara af betydelse är gränsfästningarnas slopande. Norrmän-
nen kunna nog slopa de mindre forten men knappast Fredrikssten och Kongsvinger.
Tror ej att för detta ändamål bör anställas krig och offras 100 mill. Renbetena kunna
nog ordnas. Vår enda synp[unkt] bör vara, om Sverige ånyo skall kunna hysa ett slags
förtroende för Norge. Detta kan ej ske med mindre Norrmännen vilja göra ngt för att
gifva oss upprättelse. Kan man ej vinna ngt sådant kan det vara lika hederligt för sv[en-
ska] folket att gå med på De Geers motion. För närv. bör kam[maren] ställa sig på Ca-
vallis ståndpunkt.

A a b y  E r i k s s o n : ansluter sig till Wieselgren och Cavalli.

S v e d e l i u s : missnöjd. Kunde man ej helt naket framställa sitt kraf utan att offentli-
gen angifva villkoren. Det synes vara en motsägelse att föreskrifva villkoren men begära
initiativ från Norge. Inst[ämmer] med Wieselgren men kan nöja sig med Cavallis för-
slag.

E. G. B o s t r ö m : Ej tillfredsställd med utsk. Ärendets art är sådan att ett tillfredsst[äl-
lande] utlåt[ande] kunde åstadkommas. Äfven reger[ingen] har varit i en svår ställning.
Det norska stort[inget] har tydligt uttalat, att unionen är slut och Konungen ifrån re-
ger[ingen]. Det norska folket skall säga ifrån, om det vill låta sig nöja med revolutionen.
Tal[aren] har ej kunnat konstatera någon reaktion i Norge. Hvarken nytt storting eller
folkomröstning skulle ändra vår ställning. Skulle man afvakta nytt storting, skulle väl
kungen träda in och upptaga regeringen. Ense med utsk. att unionen ej kan upplösas
utan Kon[ungen]s och Sveriges samtycke. Antingen skola vi godkänna eller mobilisera
och upprätthålla unionen. Sveriges intresse är icke att upprätthålla unionen med tvångs-
medel. Ännu mindre böra vi komma med villkor och småsaker, då vi släppa det stora.
Om vi ställa villkor, måste vi ställa makt bakom och genomdrifva dem. Vill ej förhandla
med den revolutionära regeringen. Skulle därför anse det klokaste vara att säga: Sveriges
intresse fordrar unionens upplösning. Sedan Ni organiserat Er, skola vi förhandla med
Er. Vi måste emellertid uppnå enighet. Tal. är benägen att gå långt för att vinna denna
enighet.

A l m s t r ö m : ville hälst ha ett uttalande af nyvaldt storting. Annars folkomröstning.

J. F. N y s t r ö m : Det riktiga vore att använda vapenmakt. Vilja vi ej detta, så låtom
oss erkänna vår uselhet och ej söka dölja vår nakenhet med fikonalöf. Med afslag å
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KM:ts prop[osition] f[ör]klara, att den ej vill inlåta sig i underhandl. med Norge men
vid nästa riksdag taga i öfverväg[ande]. Löjligt att yrka på gränsfästningarnas slopande.
Gör hela Norge till neutral zon! Föreslå, att kam[maren], med uttal. att den ej vill un-
derhandla med Norge, afslår KMts prop. och anhåller, att KMt för nästa RD framlägga
de förslag, som lär framkomma från Norge.

L a r s  B e r g : Innan vi underhandla med Norge, måste vi fordra att de undanrödja
det våld de påfört vårt land. Norge är så säkert dömdt till undergång, att vi måste räkna
med att vi få en annan och mäktigare granne i vester. Detta få vi ej förbise.

Å k e r h i e l m : Ingen motsägelse i p. 2. Det är ej fråga om att gifva svar till Norge
utan till KMt[.]

Det säges att man ej får aftala med revolutionärt storting och regering. Väl ej defini-
tivt men om anser det vara vigtigt att det ej dras för långt ut, får man preliminärt göra
aftal med de befintliga myndigheterna. Hr Boström vill föra kraftig politik mot Norge,
sedan vi släppt unionen; men man har väl ändå större utsikt att genomdrifva sina ford-
ringar, så länge Norge befinner sig i en svår ställning och behöfver Sveriges erkännande.

Delar den uppfattningen, att man ej bör släppa den möjlighet till unionens upprätt-
hållande, som ligger i folkomröstning eller nya val. Att detta ej faller inom Norges
grundlag generar ej tal[aren], ty det ligger i sakens natur, att ett folk, som gjort revolu-
tion, ej kan inom ramen af sin grundlag komma åter i ordnade förhållanden. 2dra p. bör
kunna accepteras, helst kompletterad med fordran på nyvaldt storting.

F a h l b e c k : Har utsk. förvissat sig om att Reger. delar utsk:s uppfattning, att man
måste ställa maktmedel bakom villkoren? 

(O r d f ö r . Nej!)

Å k e r m a n : Sverige måste genom folkomröstning eller genom nytt storting erhålla
klart besked om Norges vilja. Föreslår ”Om Norge genom ett utomord. storting valdt
på programmet upplösning, begär … så är Sverige med därpå”.

1sta kam. 17/7 kl. 11 f.m.

C. K l i n g s p o r : RD bör afslå KMts prop. och anslå 100 mill. samt möjl. göra det
uttalande som innefattas i p. 2. Ang. villkoren och förhandlingsvillkoren äro meningar-
na inom RD mycket delade. En debatt härom skulle skada. Borde fastställs vid hemliga
sammanträden och delgifvas reger[ingen] genom hemlig pm. Reger[ingen] har förrådt
landet. Borde 7 juni mobiliserat och … Våra gränser duga ej. Ofotenbanan borde ej få
ligga inom ett främmande land. Inkorporering af nordliga Norge skulle vara både möj-
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lig att verkställa och att upprätthålla. Den omst[ändigheten] att unionen, illa skött som
den varit, ej kunnat bevaras, berättigar oss ej att kasta allt öfver bord.

L i n d m a n : Hittills ha våra statsmän arbetat på att upprätta och stärka unionen. Nu
med ens äro vi färdiga att kasta bort allt. Vi få hädanefter räkna med möjligheten att un-
der ett krig med Ryssland afslå ett anfall från Norge. Detta ej möjligt att få majoritet
för. Det har då varit utskottets första kam.halfvas skyld. att försöka få ihop ett förslag
hvarom kamrarna kunna enas. Sedan ett sådant förslag utarbetats, gäller att bedöma, om
det kan accepteras. Vi böra hålla på nya val till stortinget. Denna fordran måste stor-
makterna begripa. Kan ej tänka sig möjligheten att ngt erkännande skulle komma för-
rän den frågan utagerats. Vi skulle få visshet om Norges önskan, och upprättelse för den
skymf, som tillfogats oss.

B j ö r l i n : Egentl[igen] endast 2a punkten har ngn politisk betydelse, i s[ynner]het för
hvad däri saknas: Nya val eller allmän omröstning böra hafva föregått. Det är vår rege-
rings hufvuduppgift att förmå Norge att medgifva detta. Det skulle innebära en upprät-
telse. Det är ett mål som vi kunna nå. Hemst. att kam[maren] måtte genom omröstning
instämma i utskottsminoritetens beslut. [Red. anm.: i kanten har någon skrivit dit:
Obs!]

Ej blott politiskt och diplomatiskt utan äfven militäriskt undergår vårt fosterlands
ställning en väsentlig förändring. Det blir fråga om fästningar på vestkusten, väsentlig
ökning af flottan, dockor m.m. Vi måste vara beredda på allians mellan Norge och en
främmande makt. Vi måste förbättra våra värnpliktigas utbildning och öka landsstor-
mens användbarhet. Kostnaderna bli oss måhända öfvermäktiga. Våra debetsedlar
komma att visa, hvilka offer unionen var värd, äfven då den varit som sämst.

v o n  E s s e n : Vill ej godk[änna] mom. 2. Skulle önska förena sig med hrr Lithander,
C. Klingspor m.fl. Tiden är till viss grad försuten och enighet härom kan väl knappt
uppnås. Däremot svårt att begära att armén skulle med glädje slåss för att tvinga norr-
männen att fylla en formalité. Villkoren böra ej vara sårande för norska nationen men
skaffa Sverige upprättelse. Inst. i Wieselgrens motion. En annan sak är att begära, att
Stort[inget] skall nu bedja Sverige om en sak som den ansett sig ha rätt att afgöra. Detta
synes vara en större fordran än den förra.

R o s : Ingen fullst[ändig] upprättelse är möjligt annat än genom Norges inkorporering.
Detta är emellertid ej genomförbart. Inga norrmän i vår förut tillräckligt radikala riks-
dag! Ingen tvångsunion! Man måste nöja sig med en formell satisfaktion. I valet mellan
De Geer och utskottet föredrag[er] tal[aren] utskottet, som häfdar Sveriges medbestäm-
manderätt. Kan ej fästa ngn större vikt vid förslagen om nytt storting eller folkomröst-
ning.
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Är med utsk. äfven om p. 7 och 8 men ville gerna ha bort både antydningar och vill-
kor, som ligga i mellanpunkterna. Tveksam huruvida villkoren böra offentliggöras.

G u s t a f  B e r g : Kan ej rösta för ett förslag om f[ör]handl[ingar] med det revolutio-
nära stortinget i Norge. Antingen nya val eller folkomröstning! Dröjsmålets längd blir
beroende på Norge själf. Väl sannolikt men ej säkert att resultatet skulle bli detsamma.
Man skulle få ett storting, hvarmed KM kunde förhandla. Man vinner vidare, att nya
val försiggå till vår 2a kam. I dess båda stora partiers senaste valprogram ingick unionens
upprätthållande. Utskts förslag ej bra men så godt som man i betraktande af splittringen
bland vårt folk kunnat hoppas. Ena hälften af nationen med reger. i spetsen vill endast
ha ögonblickets lugn men lämna alla svårigheterna åt framtiden.

De Geers motion lättvindig. Villkoren äro nödvändiga. De böra nu uppställas och
offentliggöras. Då de gå till nya val böra de veta, att vi ej fordra några landafträdelser e.d.
utan rimliga saker. Omröstning i uppskofsfrågan.

F o s s e r : Största bristen i KMts prop och utsk. är saknaden af säkra garantier för den
skand. halföns fred och trygghet. Vi ha haft utrikesledningen. Uppehåll hellre unionen
i ändrad form än att släppa efter vår säkerhet och uppgifva hela föreningstanken. Mino-
ritetsförslaget till p.2. är vida att föredraga.

v  B a u m g a r t e n : … 

C .  N y s t r ö m : Frågan: 1) Hvad har föranledt denna omkastning ifrån den första
beslutsamheten? Utländskt inflytande? Diplomatiska hänsyn? etc? 2) Hvarför ej tidigare
komma med pengarna?

R a p p e ,  [C h r i s t o p h e r ]: Hvad har skaffat oss en 100-årig fred[?] Jo, det att
Ryssland fått sina fordringar fyllda 1809 och att Danmark förlorade fotfäste på den
skand. halfön. Vi ställas nu inför samma politiska situation som före 1814. Vi ha nu till-
fälle att upprätthålla unionen, göra om den norska konstitutionen, göra en förening,
som passar oss, utan att … 

A x e l  W a c h t m e i s t e r : Man vill ej upprätthålla unionen men söker med ljus
och lykta efter en upprättelse, som man dock ej vill utkräfva med vapenmakt. Mycket
lämpligt att begära, attt norska tillvägagåendet någorlunda legaliseras. Vi måste emellertid
skaffa oss full visshet om att norska folket vill unionsupplösningen. Vi freda därmed våra
samveten, utlandet skulle förstå oss. Men är denna fordran värdt den risk den medför[?]
Ingen risk fins. Norges storting kan ej afslå utan att göra sig löjligt. Skulle de säga nej … 

B i l l i n g : Äfven om starka och kvicka karlar insatts i utskottet, hade resultatet ej kun-
nat blifva något från 1sta kams synpunkt bättre. Möjligheten af krig med Norge är af-
skuren. Konungen och Reger. ha f[ör]klarat sig ej vilja vara med därom. I denna
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situation kan ej påstås, att sv. folket vill ha krig för att upprätthålla unionen. Härigenom
äro vägarna klippta. Ett tillfredsställande resultat är omöjligt.

Olika beslut af båda kamrarna vore den djupaste förnedring.

Frågan är internationell, man kan ej förbise utländska makters önskningar. Utsk. står i
ett dilemma: å ena sidan: ej krig för unionens upprätthållande; å andra sidan upprättelse!
Både synpunkterna ha kräft beaktande. Beredd att i utsk. göra allt för att få fram ett för-
slag om folkomröstning eller nya val, dock på sådant sätt att formen lämnas af oss obe-
stämd och lämnas åt norrmännens afgörande. Svar å C. Nyströms fråga 2): Förslaget om
de 100 mill. har ansetts skola vara beroende på på hvad man beslutit å övriga punkter.

(Frukostpaus) (1:50–2:45)

F a h l b e c k : Vådorna af unionsupplösningen äro obestridliga, om ock ej så stora som
frih. Rappe framställt dem. Unionen är ej ngt ”statsväsen” utan en ”statsförbindelse”.
Sådana ha aldrig visat sig kunnat upprätthållas. Ej ens en revision af unionen med dele-
gationer skulle kunna vara hållbar (jfr. Österr.-Ungern). Därför antingen upplösning el-
ler förvandling till en förbundsstat. För det senare skulle fordras ett långt, blodigt krig.
Sedan Sverige segrat, hvad skulle då komma? Vi kunna ej med oss assimilera ett folk,
hälften så stort som vårt. Tyskland har ej kunnat assimilera Schlesvig-Holstein eller Po-
len, Ryssland icke Finland. Nationaliteten kan numera med helt andra medel än förr
upprätthållas. Hur skulle svenska RD se ut, sedan norrmännen kommit dit? Man måste
göra en dygd af nödvändigheten och låta unionen gå. KM:ts prop. och De Geers mo-
tion afse båda erkännande ”sans phrase”. Det går ej ens bland individerna att tillämpa
grundsatsen att vända andra örat till. Man måste reagera mot oförrätten. Ännu mer än
bland individerna är detta behöfligt bland folken. Där fins ingen högre instans som kan
… KM:ts och De Geers ”klara linie” måste förkastas liksom den förra. 

Återstår erkännande under villkor. Det borde varit Norge som bjudit satisfaktion och
vi som svarat. De hårda ord som talats mot Regeringen, borde adresserats till
Konungen, som ensam bär skulden (trontalet!) Hvad skall ske, om ej utskottets villkor
uppfyllas? Tror ej att makt kommer att ställas bakom villkoren. Andra kam menar det ej
och Reger. har sagt ifrån, att den icke vill. Det är en farlig väg, som kan leda till föröd-
mjukelse. Att be norrmännen be om ursäkt är säkraste sättet att få dem att säga nej.

Utsk:s politik innehåller möjlighet till en stor förödmjukelse, som bör undvikas. En
väg återstår då: Wieselgren utan vidare villkor. För utlandet kommer detta att te sig som
en ”gentil” politik. … 

Ö s t b e r g : … Håller på nytt beslut af Norge, mindre på villkoren.
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L.  B e r g : Skola lapparna lefva, måste de skyddas af Sverige.
Enighet är viktig, men utsks förslag ej tillfredsställande. Kan ej något bättre åstad-

kommas, kan väl frågan undanskjutas till nästa riksdag. Bevilja 100 mill. och begär nytt
storting.

H u g o  T a m m : Vi böra reagera mera mot Norges storting och regering än mot
Norge själf. Den enda möjliga vägen nu är att förklara: ingen underhandling, ingen be-
röring med det nuvarande Norges reger. och storting förrän Norge blifvit konstitutio-
nellt ordnadt. Den väg utsk[ottet] föreslagit kan komma att bära törne och tistel.
Norrmännen äro slipade underhandlare. Norrmännen kunna vägra att begära under-
handling eller svänga sig ifrån att ge klart svar. Hvad göra vi då? Fäster uppmärksamhe-
ten på att tal:s förslag innebär fordran på nya stortingsval. – Planen på folkomröstning
eller fordran på nya val är outförbar! Den kan ej upprätthållas med vapenmakt. Hvad de
utl. makterna betr. komma nog Tyskland och Ryssland att hålla emot. England har i
sina affärsintressen ett starkt tryck att snart ge sitt erkännande. De andra komma snart
efter. Vår fordran visar sig icke kunna upprätthållas. Fästningsfrågan kommer nog att
ordnas efter vår önskan: formellt! Vi kunna bygga fästningar emot deras fästningar. För
detta ekonomiska tryck komma de att vika. Om norrmännen säga: vi har tagit bort tre
skansar, den 4:de ta vi ej bort, skulle då svenska folket vilja kläda blodig skjorta härför? 

De 100 mill. ville tal. ha såsom försvarslån. Vi behöfva vara starka både för egen del
emot Norge och därför att Norge kanske då kan inse, att det kan vara något värdt att ha
Sverige till vän.

(Paus 4.20–7:)

F r ä n c k e l : Ej folkomröstning! Ej andra villkor än att, sedan unionen blifvit upplöst
genom nytt storting, våra mellanhafvanden blifva lojalt afvecklade. Ingen sannolikhet för
utländska makters erkännande.

T r y g g e r : Uppställer man något villkor, så måste man vara beredd att vägra erkän-
nande af Norge och att vara beredd att genomdrifva dem med maktmedel, om så be-
höfs. Tal. för sin del beredd att taga konsekvenserna. Hvad norska folkets vilja är, veta
vi alltför väl. Unionen är Norge förhatlig därför att den blifvit dem aftvungen. Villko-
ren böra afse att skaffa oss upprättelse: de böra hänskjuta till oss att fatta det beslut, hvil-
ket vi äro berättigade till. Ej ng:n för obetydlig sak. Om flaggan kränkes måste man ha
upprättelse. Jemförligt med duellen i länder, där sådan är bruklig. Sål. hemställan från
Norge bör ske. Men ej ngn fordran på folkomröstning, en utväg, som står utanför för-
fattningen. Genom nya stortingsval vinnes ingen laglighet. – Ett nyvaldt storting får
1052



X. Första urtima riksdagen 1905
svårare än det nuvarande att gå med på några villkor, då det med säkerhet får det impe-
rativa mandatet: upplösning utan villkor. Vill man uppställa som villkor nytt storting,
bör man ej taga något annat villkor med. – Hemställan är för tal. det stora villkoret. Men
vill man ha andra villkor, bör man ej offentliggöra dem utan öfverlämna dem åt en re-
gering, som har representationens förtroende. 

G i l l j a m :  ansluter sig till De Geers motion. Varm unionsvän, måste tal. se mot
framtiden och se om ej ngt godt kan komma därur. Tal. påstår att det nuvarande hatet
är artificiellt, åstadkommet af press och yrkespolitik. Blir hatet stadigvarande, undgå vi
ej kriget. Om riksakten genast upphäfves, stå vi genast på egen mark och behöfva ej i
ngt afs. vända oss till norrmännen. Endast i denna åtgärd ligger den upprättelse, hvaref-
ter vi längta. – Om omedelbart efter 7 juni KM:t beslutit mobilisering, hade stämning-
en nu helt visst varit en annan men ej bättre. KM:t hade ej bakom ett sådant beslut haft
ett enigt folk. Vi kunna aldrig skilja oss från Norge och efter detta måste vi inrätta våra
åtgärder. – Hvad skulle vi vinna med ett krig. En inkorporering af Norge är icke möj-
lig. Det är en sjuklig nationalitetskänsla hos norrmännen som skaffat oss alla obehag
inom unionen. Ej heller ett omgörande af norska grundlagen och unionens förändring
ligger inom möjligheten. Den erbjudna likställigheten ha norrmännen ej velat accepte-
ra.

Yrkandet på folkomröstning eller på nytt storting är endast ett yrkande i annan form
på krig. Stortinget är den nuvarande innehafvaren af statsmakten i Norge. Underordnar
sig utskottets beslut.

Lapparna är en viktig fråga. Ej lämpligt ss fristående villkor. Slopandet af fästningarna
är en ömtålig fråga. Ge vi ej Ryssland anledning att begära Bodens rasering. De norska
gränsfästningarna betyda delvis ganska litet. Kongsvinger och Fredrikssten slopas aldrig
af norrmännen.

B j ö r k l u n d : Skulle personligen önskat anlitande av maktmedel. Kan gå med på ut-
skottsminoritetens yrkande med tillägg att underhandlingarna skulle gälla såväl unio-
nens upplösning och riksaktens upphäfvande som ock unionens rekonstruktion.
Stortingets beslut är så formuleradt, att det håller en bakdörr öppet för återgång under
kritiska förhållanden.

v M e n t z e r : ansluter sig till Svedelius, Lindman, Björlin. Folkomröstning skulle ske
raskare än nya stortingsval och bör därför föredragas. Ett krig till försvar för våra rättig-
heter och för vår säkerhet är ej ovillkorligen någon olycka. Villkoren böra ej offentlig-
göras. Vi kunna ej nu så formulera dem, att de kunna villkorligen upprätthållas. Att
jämka på dem skulle leda till förödmjukelse för oss.

H ä g g l u n d : inst. med Björlin och Lindman.
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D i e d e n : Om här beslutes uppskof eller något som innebär krigshot, är därmed hela
vår arbetarebefolkning i socialismens våld. De Geers motion!

P a l m s t i e r n a : Då norrmännen få villkor som äro dem obehagliga, böra de veta att
de få vårt erkännande om villkoren fyllas. Man kunde ändra slutorden i p. 2 i detta syf-
te. Villkoren skola ovillkorligen genomdrifvas men ha ej af utskottet preciserats så
strängt, att ej för bestämmandet af deras innehåll närmare bestämmelser erfordras.

B l o m b e r g : Bemöter dem som yrkat bif. till De Geers motion.

A l m g r e n : ansluter sig till De Geers motion och till Gilljams uttalande.

J o a c h i m  B e c k - F r i i s  ansluter sig till Lindman. Kan vara med om folkomröst-
ning. Betr. villkoren vore lyckligt, om dessa ej nu behöfde offentliggöras.

E .  B o h n s t e d t : anslutning till Björlin.

E. L. P e t t e r s s o n  inst. med Björlin och Lindman.

H a m i l t o n : De Geers motion.

B i l l i n g : Utsk. har af sina underrättelser ang. försvaret fått ett gott intryck.

H e d b o r g : anslutning till Björlin.

Yrkanden (Ang. punkten 2)
1) Björlin 45 ja 20 nej
2) Utskottsminoriteten Bifall med öfverväld. majoritet. (11 nej)
3) Utskottsmajoriteten Afslag med öfverväld. majoritet. (8 ja)
[I kanten text som syns dåligt: ”Se 7. mem  Wåhlin. Öfverst ang Särsk U:s prov beslut.”]
4) Björklund (underh omfattar äfven rekonst. af unionen) 22 ja 40 nej
5) De Geers motion Nej (5 ja)

T r y g g e r : Ingen omröstning! Diskussion bör utgöra svar på frågan.

B j ö r l i n : Öppen omröstning! Liksom i 2:a kam.

O l o f  J o n s s o n : Vill ha omröstning. Men hvarför ej i vanlig form.

F r i h .  T a m m : Deltar ej i en eventuell omröstning.

F. E. P e t t e r s s o n : Vi böra rösta om hvart förslag för sig. (Billing inst. häri om vote-
ring skulle anställas)

H P P T a m m : Utsk:s ledamöter böra ej rösta.
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Beslut 1) Omröstning skulle ske
2) Öfver hvar fråga för sig
3) Öppet.

(Slut 9:55)

1:sta kam. 18/7 kl. 11

Punkt 3.
P a l m s t i e r n a :  redogör för de norska befästningarna.

N o r d e n f a l k : Vårt framtidsprogram måste bli att vid lägligt tillfälle ”modifiera” de
svåra militära fh:den hvari vi råkat genom unionsupplösningen. Det enda medlet att
afvärja de faror detta medför skulle vara att … Förkl. senare: Om villkor uppställas, böra
de afse vårt försvar.

v o n  R o s e n : Uppställandet af villkor utsätter oss för stora vådor utan att medföra
reella fördelar. Om det ock bär emot att låta norrmännen få sin vilja fram, tycks detta
likväl vara för oss det bästa. Hvad gränsfästningarna beträffar, medför detta villkor krig
nu eller framdeles. Vill att punkterna 3–6 utgå. 

Frih. T a m m : Man måste lämna tanken på användande af maktmedel och måste då
också lämna sådana villkor som äro ägnade att framkalla krig. I gårdagens beslut ha vi ett
tillräckligt villkor. Det fordras en själfövervinnelse för att gå med på det. Hvad som be-
gäres skall vidhållas utan prutning. Lapparna kunna ha sina rättigheter på gr. af 1751 års
traktat. Detta villkor behöfs ej. Vore tal. norrman, skulle han svara nej på krafvet om
gränsfästningarnas rasering. Om villkoren emellertid framställas, bör om dem ingenting
sägas i riksdagens skrifvelse utan vara underhandlarnas ensak.

E k s t r ö m e r : (skriftligen): Om man fordrar nytt storting bör man ej samtidigt of-
fentligt framställa villkor.

F r e d r i k  W a c h t m e i s t e r : Gillar den anmärkningen emot utskottets förslag,
att villkoren ej böra synas, om man fordrar nytt storting.

B i l l i n g : Villkoret ang. fästningarnas slopande har ett ganska stort värde, måhända
mindre i krigspolitiskt afs. men desto mera moraliskt. Ingenting har så sårat svensk käns-
la som uppförandet av dessa gränsfästningar. Ej största vigten hur mycket som rifves.
Blott det att rifning sker innebär en stor upprättelse. Villkoret om nytt storting framstår
för gemene man som en formalitet. Men man begriper, att fästningar nedrifvas. Tror
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utfinna

et vore
norrmännen skola gå med på det (jfr. stortingets skrifvelse och tidningsuttalandena).
Emot fordran att villkor ej skulle offentliggöras invändes: [i kanten står: 1.] omöjligt att 
någon form för en sådan hemlig instruktion. Utskottet måste framlägga sina förslag till
RD. RD kan väl ej ge utsk. fullmakt att bestämma. [i kanten står: 2.] Om hemlighålland
faktiskt möjligt, kommer detta att i Norge tolkas så att RD ej velat antaga dem. Fram-
ställandet av dessa villkor i en riksdagsskrivelse skall ge vår regering en styrka som den ej
kan få på annan väg.

W i e s e l g r e n : Betr. lapparna behövs intet villkor. Vi ha 1751 års traktat att hålla oss
till. – Vill ej att en fredlig uppgörelse skall äventyras genom villkoret om gränsfästning-
arna. – En sekret pm har lika litet som en riksdagsskrifvelse ng:n bindande kraft för ngn. 

O l o f  J o n s s o n : Inst. med G. Tamm: ej för många villkor. Ej fler än som finns ut-
sigt att få bifallna. Skeptisk i fr[åga] om gränsfästningarna. Ingen utsikt att få bort Fred-
rikssten och Kongsvinger. Men om de ej äro med, är återstoden för liten sak. Är det för
öfrigt säkert, att det från svensk synp. kan vara under alla omst[ändigheter] önskvärt att
få bort gränsfästn. Om man får igenom denna fordran, bör det lediga artilleriet placeras
vid Narvik. – Om 2:a kam. går med på att fordra nytt storting men opponerar mot det-
ta villkor, är det kanske bäst, att 1 kam. ej för starkt uttalar sig för det nu ifrågav[arande]
villkoret.

F i l i p  B o s t r ö m : Ansluter sig till 1sta kams uttalande igår för nytt storting. Man
borde söka på diplomatisk väg utverka ett fördröjande av stormakternas erkännande.
Om nytt storting fordras, böra ej andra villkor fordras. (Deltog ej i voteringen igår).
Eventuella villkor hemliga!

M o n t g o m e r y : inst[ämmer] i Billings sista anförande.

E x c.  v o n  E s s e n : Frånser ej den strategiska betydelsen av fästningarnas raserande.
Viktigare är, att Norge vid skiljsmessan ger ett uttryck åt den tanken, att vi för framti-
den skola lefva fredligt samman. Vill att detta villkor skall närmare preciseras: ”de och
de fästningarna skola raseras” etc.

Å k e r h i e l m : Utsk[ottet] har velat undanrödja anledningar till framtida tvister. Så
lappfrågan, som nu lätt löses men för framtiden kan vålla svårigheter. Betr[äffande] fäst-
ningarna har utsk[ottet] valt en form, som varit för norrmännen så litet sårande som
möjligt.

A l b .  A n d e r s s o n : Ej på det klara med att detta bör ställas som villkor. Ej offent-
liga villkor.

Beslut: Öfverläggningen utgör svar på frågan.
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Punkt 4. (Ingen talare)

Punkt 5. (d:o d:o)

Punkt 6 (d:o d:o)

Punkt 7. Diverse yttranden ang formuleringen.
Föranleda ej ng:t beslut.

Punkt 8. 
O l o f  J o n s s o n : Anser utsk:s förslag vida bättre än motionärernas. Medlen böra ej
upplånas förrän de behöfvas.

B l o m b e r g :

C a v a l l i : Frågan hur dessa medel skola anskaffas bör få bero på när de behöfvas och
de villkor, som då gälla på penningmarknaden.

v  S c h w e r i n : – – –

Öfverl. föranleda icke ng:t beslut.

(Slut kl. 2 e.m)

1sta kam. 25/7 Kl. 7

L u n d e b e r g : ordf. föredrar utlåtandet N:o 1 och redogör för sammanjämkningarna
mellan kamrarna.

v  B a u m g a r t e n :  finner väl sin motion vara något styfmoderligt behandlad men
medger att utsk. ej kunnat handla annorlunda. – Inlägger sin gensaga mot utsk:s beslut
om att släppa Norge under villkor om folkomröstning. Våra efterkommande få nog till-
kämpa sig en ny förening i en eller annan form. Ämnar emellertid ej göra ng:t yrkande.

C K l i n g s p o r : Det otroliga arbete ordför. nedlagt utan motstycke. T.o.m supple-
anterna ha haft riktigt straffarbete. – Att utsk:s utlåtande är utan reservation visar ej att
det är godt, kanske tvärtom. – Realistiskt sedt är medgifvandet af fästningarna ett billigt
köp för Norge – några få millioner. Villkoret om nytt storting el. folkomröstning är
knappt annat än hvad de kanske skulle gjort ändå. Klandrar ej utsk., som gjort hvad gö-
ras kunde, så mycket större skuld har regeringen, hvars ansvar är stort.

D e  G e e r : frågar: Om Norge ej går in på villkoret om nyvaldt storting eller folkom-
röstning, hvad skall då ske? Skall, såsom Wieselgren antyder, våld användas? Skola vi,
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som det synes frångå af utsk sitta där med vår riksakt och undergå en ny förödmjukel-
se? Har utsk. härom någon enhällig mening? Vill ha svar härå innan man best. sitt vo-
tum.

E G B o s t r ö m : vill böja sig för utsk. och utan reservation låta saken ha sin gång

v o n  M ö l l e r : Är meningen att ställa maktmedel bakom villkoren, äfven det om
nyval etc.? Vill ej gå med på någon äfventyrspolitik, men lika fosterländsk för det (detta
mot Klingspor). Om jag godtar detta betänkande, har jag därmed bundit mig att, om ej
villkoren uppfyllas, vid nästa riksdag låta de 100 mill. gå och börja krig. Vore det un-
derligt, om norrmännen draga sig för att rasera sina befästningar om de befara, att
Sverige ville därmed underlätta en blifvande svensk invasion. De ha väl sina skäl att
hellre ta kriget medan fästningarna finnas än att taga bort dem och befara att få kriget
sedan. Äfven på fordran om transitofarten ha norrmännen goda skäl att säga nej. Tal:s
samvete förbjuder honom att med sin röst bidraga till att äfventyra ett krig. Man vill ej
slåss för unionen men väl för några värdelösa villkor och former. För detta skall man
begå en orättfärdighet.

G r i p e n s t e d t : utsk:s arbete godt, särskildt den historiska afdeln. En stor förbättring
mot förra hemliga sammanträdet. Fullt acceptabelt. – Anmärker, att man väl kan ställa
som villkor och slåss för unionen men ej för riksakten, som ju är endast reglementariska
bestämmelser. Naturligtvis skall man bruka vapenmakt om ej villkoren uppfylles. Men
då skall man slåss för att rekonstruera unionen. Ansluter sig till utskottet.

L i t h a n d e r : Ämnar rösta för utsk:t. Vill likväl vid den offentliga debatten yttra sin i
vissa afseenden afvikande mening.

O l o f  J o n s s o n : Ytterst önskligt, att beslutet ej föregås af någon debatt. Detta för-
svagar intrycket af beslutet.

H a m i l t o n :  ber att alla tiga vid debatten. Tal. vill tiga, om han ej tvingas af andra
att tala. Anser utsk:s utlåt. kunna i åtskilligt vara bättre. Anser sig ej vid en kommande
riksdag bunden af beslutet.

L a r s  B e r g : vill ogerna tiga om torsdag. Missnöjd med utsk.

B i l l i n g : svarar på v Möllers fråga: eventualiteterna kunna gestalta sig olika och på-
fordra olika svar och åtgärder. Utskottet anser det vara högst önskvärdt, att debatten blir
kort och hälst ingen. Den kommer att förringa beslutets pondus.

H e d b o r g : Har utsk. låtit öfversätta utlåtandet? ”Beundrar” det.

O r d f ö r : På Palmstiernas initiativ pågår öfversättn till tyska franska engelska.
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W i e s e l g r e n : vädjar till kam. att tiga.

N o r d e n f a l k :

Öfverl. slut kl. 9:15

Kam. uttalar sin tillslutning till önskan om tystnad.

Christian Lundebergs anteckningar från första kammarens 
slutna överläggningar den 15, 17 och 18 juli 1905 om läget i 

unionsfrågan 

Anteckningarna är skrivna för hand i ett litet notathäfte. Handstilen är Christian Lundebergs.
I en mindre ruta på pärmen till notathäftet står det skrivet med Christian Lundebergs karakte-

ristiska handstil: ”Urtima Rd 1905. Öfverläggningar m.m. fr.o.m. 15 juli”.
Lundebergs anteckningar finns i Lars Åkerhielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet,

Stockholm.
Anteckningarna avser 1) första kammarens slutna överläggningar 15, 17 och 18 juli och 2)

slutet möte med första kammarens ledamöter i särskilda utskott den 18 juli. 3) andra kammarens
voteringar.

Anteckningarna avser däremot inte 4) första kammarens slutna överläggningar 1den 9 juli; det
sägs i anteckningarna för den 18 juli att det beslutas om ett möte den 19. Men Lundeberg har
inga notater från detta möte.

Många anföranden inleds med en romersk siffra, t.ex. I, II, III, IV, V. Dessa siffror är inte
uttalade av respektive talare utan torde vara insatta av Lundeberg själv. Möjligen har han gjort
detta i efterhand. Siffrorna måste syfta på det aktuella yrkande, som talaren ställer sig bakom. De
yrkanden som ledamöterna voterar om är numrerade på detta sätt senare i notaterna.

Lundeberg själv har också någon enstaka gång skjutit in en egen kommentar, som kan vara
ganska avslöjande. ”Rappe varmt fosterländskt yttr. om unionens bibehållande och att Sverige gör
om densamma,” skriver han t.ex. den 17 juli. ”Gilljam följer dock lojalt”, underförstått ”sär-
skilda utskottet”, avslutar han belåtet Gilljams anförande med.

 

15 juli 1905

C h r l g  kräfde tystnadspligt som utfästades af –
1059



X. Första urtima riksdagen 1905
A l b .  A n d e r s s o n  på heder och ära, hvari instämdes.

C h r l g  refererade Us sammanfattade formuleringar.

[P]unkt 1 i Us föranledde ej diskussion. I punkt 2 yttrade sig

N y s t r ö m  J. F. II fann betänkandet tarfligt

W i e s e l g r e n  II likaledes, och beklagade djupt om man ej kunde ena sig om folk-
omröstning, hvarför tillslutning säkert stode att vinna från Norge

P e t t e r s s o n  Fr II angaf sin tillslutning dertill 

B e n e d i c k s  II våldsamt kriticerande [sic!]. Yrkade bifall till 100/mill o afslag å K
M. prop.

P a l m s t i e r n a  I

N o r d e n f a l k  II ej tala om unionens upplösning, endast om riksaktens upphäfvande
sedan stabilitet i Norge inträdt.

C a v a l l i  II vidhöll sin i U. förfäktade ståndpunkt.

O l .  J o n s s o n  II III målet står ej i rimligt förhållande till de 100/mill. Tveksam om
äran upprättas genom Norges bifall. Ej missbelåten med U[tskottets] bet[änkande]. Går
Norge in derpå är ngt vunnet genom det förtroende deraf kan återvinnas. Med mindre
ngt från norsk sida något göres betrakta vi Norge såsom farlig granne. Kan intet vinnas
så kunna vi [ställa?] oss på de Geers. Kan äfven ställa sig på Cavallis.

E r i c s o n  II betonade vår skam gentemot våra barn. Hvem skall göra framställn[.,]
storth l upprorisk regering?

S v e d e l i u s  II inga villkor anges.

[A]ng. olika yrkanden

C h r l g  lemnade upplysningar[.]

B o s t r ö m  E. G. III Ej med om villkor. – Rättast sätta magt emot, men ej klokt.
Sveriges intressen, att unionen upplöses – Vigtigast att enighet uppnås. –

A l m s t r ö m  II …

N y s t r ö m  J. F. IV rättast gripa till vapen. Ej dölja vår lumpenhet med dessa usla vill-
kor. – Förslag ”att ken med uttalande af att den icke vill inleda några nya underhand-
lingar med Norge afslå den K. P., och anhåller, att fr. Norge möjl. framkommande
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förslag måtte framläggas för nästa rd.” – Villkoren ej programpunkter. Löjligt med vill-
kor o med uttalanden. Hvilka upplysningar vunna fr. utl. magter?

B e r g  L II

Å k e r h i e l m  I Ej nöjd. Men man måste söka ena sig inom möjlighetens område.
Obs Uttalandet, stort intryck, var dämpadt och beherrskadt.

C h r l g  redogjorde för voteringssiffrorna och att majoriteten af 1a km. led i U[tskot-
tet] hållit på 1a km uppfattning. Sålunda att ang nytt Storth. 11 röstat för, 12 emot. (att
förs. sedeln var nej = 13, detta omnämndes dock ej). – I shg härmed meddelades att för
100 mill röstat 16 mot 7 (+1), ang. dispositionen deraf för det föreliggande förslaget
och för nedsättning till 50 mill 10 (+1).

Å k e r m a n  II vill ej uppsäga unionen.

C e d e r b e r g  [A x e l ] III event De Geer[.] 

S ä v e  bref fru Möller, som ej vill krig[.]

G r i p e n s t e d t  II för enighet, men om 2dra Kn ej kan förmås dertill, bäst 1a kn hål-
ler på sitt. –

W i e s e l g r e n  replikerade.

Sammanfattning

Röstande för
I utskottets förslag 2
II Storthing efter nya val 11
III Ej med om villkor Boström 1
II/III Ol Jonsson 1
IV Nyströms förslag 1

Sammanträdet 17/7 05 kl. 11

K l i n g s p o r  C II afslå K. P. – antaga 100/mill; ej uttala sig förrn [sic!] nytt val. –
Inga villkor anges. Oklokt lemna Ofoten i fremm. hand.

L i n d m a n  II orimligt lemna framtidens lugn för ögonblickets ro. – 

B j ö r l i n  V – Försl[ag] II hufvuduppgiften f. n. Begär öppen votering om nytt
stort[ings]val efter nya val l folkomröstning. – Utredde vårt krigspolitiska läge efter
skiljsmässan o betonade förlusten af våra ingångsportar från vester.
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v .  E s s e n  V ej sårande för Norge men en tillfredsställelse för Sverige. Helst med om
Wieselgrens.

R o s  I mot en tvångsunion. Vill helst låta mellanpunkterna falla. Tveksam om gräns-
fästn.

F o s s e r  V Varm maning för unionens uppehållande

B e r g  G u s t  V villk. nödvändiga, deribl[and] transitofarten. Bäst nu uppställa villkor
då Norge vid nya valen vet vad vi fordra. ”Måste orubbligt fasthålla.”

v .  B a u m g a r t e n  V.

N y s t r ö m  C. II

R a p p e ,  [C h r i s t o p h e r ] varmt fosterländskt yttr. om unionens bibehållande
och att Sverige gör om densamma.

W a c h t m e i s t e r  A x e l  II ej medgifva legalisering förrn fullgiltig legalisering från
Norge.

B i l l i n g  II efter hvad som förekommit i kn beredd ej blott biträda, utan äfven göra
hvad som är möjligt

F a h l b e c k  II 3 vägar[:] a upprätthålla unionen[,] b De Geers, c villkor satisfaktion –
nationerna måste reagera mot hvarje rättskränkning. Uppfyllas villkoren är det bra, el-
jest hvad ske? Risk uppställa villkor, om Norge svarar nej o vi ej kunna sätta magt bak-
om.

Ö s t b e r g  V besluta vi om nytt storth l folkomröstning kunna vi släppa villkoren

B e r g  L

T a m m  H II redogjorde för sitt yttrande i U[tskottet].

F r ä n c k e l  II Vill helst behålla Norge, hvilket ej går. Men på hvad sätt släppa det.
Hvarifr. har man fått folkomröstn. Nej nytt storting. Tror på det på det [sic!] lojala an-
budet, men ej villkorens antagande.

T r y g g e r  Hur långt vill man gå. Uppställas villkor o ej accepteras måste man ej be-
känna, o event stå med magt. Vill sjelf ställa makt bakom. Men hvarför uppställa villkor
[?] [M]an vet Norges vilja. Öfver de mater. ställer Norge de ideella. Har hemställt Nor-
ge skall begära. Många ex. på liknande fall, t.ex. att man ställt makt bakom då ens flagga
förstörts. Betänkl. begära folkomröstning o nytt stort[ing], kommer med imperativa
mandat att inga villkor få uppställas. Begär man nytt stort. måste detta vara det enda
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villkoret. Röstar för hvarje förslag som får majoritet i U[tskottet]. – Villkor derutöfver,
måste utfinnas någon form för att de ej behöfva offentliggöras. Böra bli regens sak.

G i l l j a m  De Geers försl. vi böra upphäfva riksakten, behöfva då ej vända oss med
några kraf till Norge. Oriml. svårt uppställa villkor och garantier. Ej behagligt, men un-
der nuvar. situat. det enda möjliga o deri ligger upprättelse. Hade K. M. efter 7 juni
sammankallat utomord. statsråd o beslutat krig, så hade situationen varit klarare, men ej
bättre. Yrkandet på nytt stort. l folkomröstning detsamma som krig. Norrmännen kun-
na ej ge sig dementi. Vill underordna sig Us beslut, dock bekymrad villkoren. Skall ej
Ryssl. ta sig anl. påyrka något från oss [?] – Gilljam följer dock lojalt.

B j ö r k l u n d  VI Helst bibehålla unionen men omöjligt. Vill inlägga i minoritens
förslag såväl riksaktens upphäfvande o unionens upplösning som unionens bibehållande. 

v .  M e n t z e r  Krig ohyggligt, men man får ej ha farhågor för rättfärdigt krig. – Här
frågar man endast efter majens kraf, men i talarens hembygd vill man främst häfda lan-
dets ära. 

H ä g g l u n d  V kraftigt fosterländskt yttrande[.] Rättskänslan kränkt. Det blir första
gången Sveriges söner skola låta skrämma sig o släppa ifrån sig sin ära, första gången en
liten nation som beror af sin större broder skall utan hinder allenast med stora ord pratas
bort.

D i e d e n  De Geer.

P a l m s t i e r n [ a ] omnämnde sitt förslag. – Brottet mot unionen upphäfves.

A l m g r e n  De Geer[.] [A]nsluter sig ord för ord till Gilljams yttrande. Hoppas att ge-
nom tillmötesgående nu våra barn skola få lättare att komma sams med norrmännen.

B e c k - F r i e s  II i ett godt anförande.

B l o m b e r g  II långt anförande.

B o h n s t e d t  Edv II

P e t e r s s o n  L o r e n t s  II

H a m i l t o n [ ,  R a u l ] De Geers

B i l l i n g

H e d b o r g [ ,  A x e l ] II

B j ö r k l u n d [,  O l o f ]
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Omröstning afböjdes af Trygger, frih. Tamm, Tamm Hugo o Billing[.] Tillstyrktes af
Björlin[,] Ol. Jonsson, Pettersson Fredr., men beslutades

V Björlins förslag
VI Björklunds
VII De Geers motion

Omröstningen
Närvarande 103 led. [A]f Us ledam deltogo ej Tamm H., Billing, Walldén, Wacht-
meister (?) i omröstn. Åkerhielm hemrest, Afzelius sjuk. Af suppl. ej Vollr. Tham /?/
Lovén /?/. Dessutom ej frih. Tamm o åtskilliga andra. Båda dessa kategorier tillsam-
mans ett 10 a 12 tal. Öfrige led. o suppl. uppställde sig i voteringen men medräknades
ej vid hopsummeringen. [Lundebergs frågetecken].

1a omröstningen
Utskottets 10 ja, resten nej
2a omröstningen 9 nej. [J]arösterna torde hafva /med utskottsled./ uppgått till ett 70 tal
l d.o.
3a Björlins 45 ja o 20 nej – ”Flere lemnat” sina platser säger Björlin
4a Björklund 22 ja o 40 nej
5a De Geers 5 ja /Ewerlöf, Melin, Dieden, v. Rosen, Cederberg[/,] resten nej. 

Villkoren

Sammanträdet 18/7 05

P a l m s t i e r n a  redogjorde för fästningarne.

N o r d e n f a l k  ”om villkor kommer att uppställas för Sveriges bifall till unionens
upplösande bör dessa villkor afse fordringar och sådana medgifvanden å norsk sida som
kunna anses väsentligen motverka de för Sveriges försvar skadliga följderna af unions-
upplösningen”

v. R o s e n  yrkar utgående af 3de och de [oläsligt ord] derefter följande punkterna.

T a m m  G u s t  Beklagar den den [sic!] del han tagit i föreg. mellanv. med Norge.
Funnes opinion för unionens bibeh. hade han velat vara med derom. – Då sådan ej fin-
nes böra ej andra villkor uppställas än dem Norge går in på. – Gårdagens beslut tillräckl.
villkor. Det är underkändt af Norge, men är tillrå bör fordras och är tillräckl. klart, att
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hvad som begäres skall vidhållas. Stå fast. Lapparnes garantier 1757 års traktat. Sålunda
ej söka detta tillfälle för bibehållande. Gränsfästn. ej framställas, ty Norge måste svara
nej. Ej villkor i Rds offic. skrifvelse. Böra ej komma till offentligheten. Underhandlar-
nes ensak. U bör fästa afseende vid gårdagens beslut men stryka villkoren.

E k s t r ö m e r  hemlig p.m. fr. U. – Begäres utredn. fr K.M. om villkoren. Fästning-
arna kanske ett tveeggadt svärd. Omfatta de de fasta fästningarna blir det krig.

W a c h t m e i s t e r  Begäres nytt stort[ing] kan man ej uppställa dessa villkor nu. De
böra komma s.s. hemlig p.m. till regen. 

B i l l i n g  Gårdagsbeslutet formalitet, detta villkor realt, som sv folket förstår. Detta
villk. rimligt o bör ej möta oppos. i Norge. – Villk. hemlighållas o Wachtmeisters för-
slag. – Nytt stort. minskar åtsk. af villkorens betydelse. Rätt tilltalande med hemlig p.m.
– Emot dock 1o formen för ett sådant försl. 2o hemlighållande ej möjligt. Upp-
ställn[ing] i Rds skrifvelsen af värde för regen o underh[andlarna]. Lappfrågan nu lättast
att ordna.

W i e s e l g r e n  Ej villkoren i rds skrifv. om möjligt. Icke p.m. till reg.

O l .  J o n s s o n  delar G. Tamms uppfattn. inga villkor uppställas som ej kunna bifal-
las. Skeptisk mot villkoret om gränsfästn. Får aldr. Norge med på gamla fästn. Är det ur
svensk synpunkt nyttigt, att de komma bort? Mot Billings uppfattn. om betydelsen. Går
2dra ken med på gård[ags]beslutet, men går emot fästn., så får man göra valet. – Ej
lämpligt 1a ken manifesterar med detta villkor.

B o s t r ö m  P h [ i l i p ]. Satisfaktion får ej vara detsamma som krig. Instämmer med
gårdagsbeslutet. Lämpligt på diplom. väg fördröja erkännandet af konungariket Norge.
Norge måste finna detta vara den enda vägen. Genomdrifves i U denna 1a k. mening,
äro villkor ej behöfliga. Dock ej med om minoritetens i allo. – Vinnes ej enighet om
gårdagsbeslutet, så böra ej villkoren inflyta i Rds protokoll?

v .  R o s e n  freden det vigtigaste af allt.

M o n t g o m e r y  instämmer i allo med Billing. Anser villkoren så viktiga att de böra
uppställas. Viss om att norrm. gå in på fästn. Fredriksten beroende på läget. Norge med
om fredl. uppgörelse för fredl. framt. Så många villkor som möjl. böra klareras[.]

v .  E s s e n  Vid uppgörelser tänka på att framtiden blir fredlig, o derföre måste de nya
fästn. nerrifvas. Ej underhandla om villkor, utan uppställa.

Å k e r h i e l m  dugtig förstås.

A n d e r s o n  A l b
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N o r d e n f a l k  framför allt försvaret.

Traktater

N o r d e n f a l k  ej ifrågakomma upptaga underhandl. om traktater.

7:e punkten

B e r g  L formulering: ”öfverlemna åt kommande rd att ingå i förhandl.”

F r ä n c k e l  ”med afslag å KM:s prop”

L i n d g r e n  måste afslås.

Anslaget

O l .  J o n s s o n  kan sättas i fråga en annan fördelning möjlig att vinna framgång.
Medlen upplåning ej så hastigt klareras, förrän sannolikheten att användning blir nödig.
Rg kontoret bör ställas sig i förbindelse med R[iks]b[an]ken

B l o m b e r g

C a v a l l i  redogjorde

2a kms beslut

1a punkten:
Z e t t e r s t r a n d s  yrkande att ”unionen icke” [sic!] rättsligen upplöst” afslogs med
125 röster mot 87[.]

2a punkten
D e  G e e r s  afslogs med 132 röster mot 78.

S j ö s  förslag nytt storting ny riksdag afslogs med 125 röster mot 88.

Z e t t e r s t r a n d s  förslag bifölls med 110 röster mot 101.

U[tskottet]s minoritetsförslag
/Trapps yrkande/ afslogs med 119 röster mot 95.

Utskottets förslag afslogs med 112 röster mot 104. 

I omröstningar deltogo ej 1. ledig stockh. plats, Svartling[,] Hedin, Lundell, Meyer[,]
Olsson i Tyllered, Gunnarsson, Lind, Holmgren, Johansson Mossebo, Gustafsson Sjö-
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gesta, And Hansson Solberga, Eriksson i Elgered och Öhngren(?) = 14 st. [Lbgs fråge-
tecken].

18 juli 1905

Första ke Us sammanträde

P a l m s t j e r n a  ansåg sig böra vidhålla sitt förslag hvaremot opponerades af
C h r l g , C a v a l l i [,] Å k e r h i e l m  m.fl.

Med undantag af Palmstierna samtl. för ”minoritetsförslaget”, som ansågs böra vidhållas,
- hvaremot ”Zetterstrands” ej kunde godtagas.

Villkoren
S ä v e  fruktade sekr[eta] U[tskottet]s fr. frihetstiden ex[empel], – om särsk[ild] p.m.
aflemnades

W a c h t m e i s t e r  100/mill det vigtigaste som stöd för regering[.] På sin höjd 30 till
lilla[,] 70 till stora kreditivet.

P e t t e r s s o n  F r e d r  Ej i första hand tala om afprutning men för landtmännen
omöjligt bevilja 50 till disposit[i]on[.] Tillstyrker sekretessen.

L i n d m a n  Vikten af 100 mill. Ej i morgon någon vink, men möjl 25–75 l 30–70. På
privat möte öfverenskommes om villkoren, som sedan öfverlemnas till regeringen.

K l i n g s p o r  tillstyrker sekretessen om villkoren. Då slippes en diskussion, som visar
ömklighet och stärker norrmänne[n].

L o v é n  tillstyrker sekretessen.

B l o m b e r g  likaså o p.m.

H a m m a r s t r ö m  villkoren böra upptagas.

A n d e r s s o n  G. Vi lida nederlag, om Norge förstår, att pengarn[a] ej disponibla.

Bestämdes
Nytt sammanträde 19:de hvarvid närmare öfvervägande.1

1Längs ner på sidan ute i högerkanten står ordet ”veite” understruket och med ”??” under. Ordet är inte skrivet 
rakt på raden utan diagonalt nere från vänster och upp mot höger. Vi har inte kunnat tolka vad detta betyder.
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2dra kens voteringar

Staaffs yrkande, att gränsfästningar o lappar skulle angifvas s.s. förhandl. ämnen, ej vill-
kor, afslogs med 119 röster mot 92

Hellmans yrkande att bland villkoren skulle upptagas, att gränsen skulle förblifva oför-
ändrad, Norge bestrida kostnaden för diplomatin till unione[n] vore upplöst afslogs
med 102 röster mot 98.

Staaffs yrkande, att ej några medel skulle beviljas afslogs med 146 röster mot 64.

[A]nslagsbeloppet bestämdes till 100 mill med 121 röster mot 83 hvilka sednare voro
för 50 mill.

Med 158 röster mot 48 bestämdes, att summan skulle disponeras efter riksdagens vidare
beslut.

H. Promemorior och yrkanden inom första 
kammaren 15–18 juli 1905

J. F. Nyströms yrkande i första kammaren den 15 juli

Promemorian är odaterad. Handstilen liknar Lundebergs. Förvaras i Lars Åkerhielms samling,
volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

Överst på bladet har Lundeberg skrivit ”1a Kens ensk öfverl.” samt två gånger ”Nyström J.
F.” Det tycks röra sig om ett yrkande av J. F. Nyström i första kammaren. Enligt Wåhlins
anteckningar framställdes detta yrkande den 15 juli.

  

att kammaren, med uttalande af att den icke vill inleda några nya underhandlingar med
Norge, afslår den kungliga propositionen och anhåller, att från Norge möjligen fram-
kommande förslag måtte framläggas för nästa riksdag.
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Björlins hemställan i första kammaren den 18 juli

Promemorian är skriven med Lundebergs handstil. En sida. Odaterad. Förvaras i Lars Åker-
hielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

Överst på bladet har Lundeberg skrivit ”1a Kens ensk öfverl.”. Det tycks röra sig om en
anteckning av Lundeberg rörande Björlins hemställan i första kammaren (enligt Wåhlins anteck-
ningar gjordes denna hemställan den 17 juli).

Observera att Lundeberg på detta blad tillagt en hänvisning till sina egna anteckningar.

 

Björlin har yrkat vid 2 punkten 
s. 36 Chrlgs anteckn

att kens ledamöter ville uttala sin tillslutning i hufvudsak till minoritetens yrkande, dock
så att alternativen storthing efter nya val, eller ock folkomröstning uppställas på ett eller
annat sätt angifvas som vägar för det det säkrare uttryck för uppfattningen i Norge, som
bör af Norge lemnas.

Ekströmers yrkande i första kammaren den 18 juli om att 
villkoren skall formuleras i hemlig promemoria

Promemorian är skriven med okänd handstil. En sida. Odaterad. Förvaras i Lars Åkerhielms
samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

Överst på bladet har Lundeberg skrivit ”1a Kens ensk öfverl.” Därefter har han tillagt
”Ekströmer”. Det tycks röra sig om Ekströmers yrkande i första kammaren. Enligt Stuarts
anteckningar framställdes detta yrkande den 18 juli.

 

Om, såsom det är att antaga och hoppas, det blifver Särskilda Utskottets och sedan
Riksdagens beslut, att frågan om unionens upplösning bör underställas ett nyvaldt Stor-
ting och, såsom följd deraf, äfven en ny Riksdag, så synas det öfverflödigt och kanske
äfven olämpligt att nuvarande Riksdag, i frågans nuvarande skede formulerar villkoren
från Sveriges sida för en dylik upplösning, annat i form af en hemlig Pro memoria [sic!]
från Särskilda utskottet till Kongl. Majt:s Regering. –

Deremot synes det som Riksdagen borde hos Kongl. Majt anhålla om en fullständig
utredning af de unionella förhållandena, särskild[t] med afseende på dessa villkor, hvil-
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ken utredning sedan kan läggas till grund vid möjligen blifvande förhandlingar och
deraf från Kongl. Majt till Riksdagen föranledda framställningar. –

Nordenfalks yrkande i första kammaren den 18 juli

Promemorian är skriven med Lundebergs handstil. En sida. Odaterad. Förvaras i Lars Åker-
hielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

Nederst på bladet har Lundeberg skrivit ”1a Kens ensk öfverläggn”. Överst har han skrivit
”Nordenfalk”. Det tycks röra sig om Nordenfalks yrkande i första kammaren. Enligt Wåhlins
anteckningar framställdes detta yrkande den 18 juli.

 

Om vilkor kommer att uppställas för Sveriges bifall till unionens upplösande, bör detta
vilkor afse fordringar om sådana medgifvanden å Norsk sida som kunna anses väsendtli-
gen motverka de för Sveriges försvar skadliga följderna af unionsupplösningen.

Sammanfattning av ståndpunktstaganden vid första kammarens 
slutna möten 15/7–18/7 1905

Promemoria skriven med John Magnus Stuarts handstil. Odaterad.
Promemorian finns i John Magnus Stuarts handskrivna anteckningar från första kammarens

slutna möten 15/7–18/7 1905, Tvåkammarriksdagen, Särskilda Utskott, 1 Urtiman 1905,
Särskilda Utskottet 1:a urtiman 1905 Handlingar, Riksarkivet, Stockholm.

Materialet finns utskrivet i maskinskrift i Arne Wåhlstrands samling, Carolina Rediviva, NC
897, 487 D:2. Det förvaras i en ljusbrun pärm i A4-format.

 

Punkt 1. Uttalande ang. Stortingets beslut.
Bifölls.

Punkt 2. Ang. riksaktens upphäfvande och unionens upplösning. – Fem yrkanden
framställda (se bil. A.). 

a) Utskottsminoritetens förslag (bil. B.) vann största anslutningen.

b) Näst derefter visade sig sympatierna vara för herr Björlins förslag (bil. C.)
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c) Ett af herr Björklund framstäldt förslag, att underhandlingarna borde omfatta ej alle-
nast riksaktens upphäfvande och unionens upplösning utan äfven unionens rekonstruk-
tion och förstärkning, tillvann sig omkring en tredjedel af de afgifna rösterna;

d) Utskottets förslag vann ringa anslutning.

e) Frih. De Geers motion hade nästan inga sympatier.

Punkt 3. Ang. de af utskottet föreslagna vilkoren.
Majoriteten var utan tvifvel för fastslående af dessa vilkor. Minoriteten önskade, att, om
dessa vilkor verkligen skulle anses lämpliga, deras framställande ej skulle ske i utskottets
för offentligheten afsedda utlåtande utan angifvas i sekret promemoria från utskottet till
Regeringen.

Punkterna 4, 5 och 6.
Godkändes.

Punkten 7. Ang. afslag å Kungl. Maj:ts proposition.
Godkändes med antydan om redaktionsförändringar.

Punkt 8. Ang. anvisande af 100 millioner.
Utskottets förslag syntes vinna enhällig anslutning.

BIL. A.

Yrkanden: 
[I marginalen till Stuarts anteckningar finns notater skrivna med blyerts vilka sannolikt
är gjorda av Chr. Lundeberg. Lundeberg har också lagt till romerska siffror med blyerts
efter 1:o, 2:o, 3:o etc. Alla dessa blyertstillägg i Stuarts handskrift är nedan markerade
med kursiv].

U:s 1:o III gillande af innebörden af det i Särskilda Utskottets föreliggande pro-
memoria i punkt 2 gjorda uttalande;

Minor.för-
slaget 2:o II anslutning till det af utskottets minoritet i ämnet framstälda förslag;

Björlin 3:o I godkännande af den uppfattning, som vunnit uttryck i herr Björlins
förslag;
1071



X. Första urtima riksdagen 1905
Björkl. 4:o IV anslutning till utskottsminoriteten med uttalande att underhandling-
arna böra omfatta ej allenast riksaktens upphäfvande och unionens upplös-
ning utan äfven unionens rekonstruktion och förbättring.

5:o V bifall till friherre De Geers motion

[Nedanstående voteringstabell jämte nedanförstående text har skrivits till av Chr. Lun-
deberg med blyerts:]

[Yrkande] Ja Nej
1o 10 –
2o 9 –
3o 45 20
4o 22 40
5o 5

Utskottsledamöterna och suppleanterna ej medräknade.

BIL. C.

[Nedanstående handskrivna yrkande på ett särskilt ark är inte skrivet med Stuarts hand-
stil. Handstilen är Samuel Wåhlins].

Yrkande af Herr Björlin:

att Kammarens ledamöter ville uttala sin tillslutning i hufvudsak till minoritetens yrkan-
de, dock så, att alternativen storting efter nya val eller ock folkomröstning på ett eller
annat sätt angifvas som vägar för det säkrare uttryck för uppfattningen i Norge, som bör
af Norge lämnas.

Lundebergs notis om Björlins hemställan i första kammaren 
juli 1905

Promemorian är skriven med Lundebergs handstil. En sida. Odaterad. Förvaras i Lars Åker-
hielms samling, volym 2:1, E 6783, Riksarkivet, Stockholm.

Överst på bladet har Lundeberg skrivit ”1a Kens ensk öfverl.”. Det tycks röra sig om en
anteckning av Lundeberg rörande Björlins hemställan i första kammaren (enligt Wåhlins anteck-
ningar gjordes denna hemställan den 17 juli).

Observera att Lundeberg på detta blad tillagt en hänvisning till sina egna anteckningar.
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Björlin har yrkat vid 2 punkten
s. 36 Chrlgs anteckn

att knes ledamöter ville uttala sin tillslutning i hufvudsak till minoritetens yrkande, dock
så att alternativen storthing efter nya val, eller ock folkomröstning uppställas på ett eller
annat sätt angifvas som vägar för det det säkrare uttryck för uppfattningen i Norge, som
bör af Norge lemnas.

I. Andra kammaren 15–19 juli 1905

Sam. Clasons anteckningar från andra kammarens slutna möten 
vid första urtima riksdagen 1905

Den 15 juli tog särskilda utskottet det ovanliga steget att fatta ett provisoriskt beslut som skulle
presenteras för och diskuteras i kamrarna. De anteckningar från dessa överläggningar i andra kam-
maren som här återges är handskrivna på vanligt läsbart sätt med Sam. Clasons handstil. Ro-
merska siffrorna I och II torde, åtminstone i något fall, stå för första respektive andra kammaren.
Punkterna, t.ex. 2:o, 3:o, 4:o etc. torde referera till punkterna i P.M. ang. särskilda utskottets
provisoriska beslut den 14 jul.

Originalen finns i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 8, Riksarkivet Stockholm.
Anteckningarna finns också i avskrift på maskin i Arne Wåhlstrands samling, Kartong NC

897, 487D:1, UUB.
Det finns också handskrivna stenografiska anteckningar av Clason. Sannolikt har dess tjänat

som förlaga till hans handskrivna version i klartext. Referens: Sam. Clasons samling, volym
149, kuvert 1.

 

S t a a f :
– – Ss. första förutsättning skulle erfordras framställning från Norge, 14 mot 9 (antagl.
II). Motivet: upprättelse; ensidig upplösning kan ej godtagas, Sverige bör ega något att
säga; Minoriteten: Skrifvelsen till konungen; dess innehåll. (”hemställan” etc.); den
borde citeras, motsatsen mellan svensk o. n. uppfatt betonas. Utsåge Norge delegerade,
innebure detta ett godtagande af svensk ståndpunkt. min. anser maj. formalistiskt. 
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– – detta villkor, resten önskligt att de bli ordnade, men ej ss. villkor. [E]nighet rådt
inom utskottet, att saken kan upptagas vid förhandl., men ej lika ense, att saken skulle
upptagas ss. villkor. Hufvudskälet: upprättelse. om det förde därhän, att ngra fästn. skul-
le komma att slopas. [U]tsk. fordrar att ngn måste slopas, icke ifrågasatts, åtm. i allm. i
mil. afs. icke spela synnerlig roll ss. anfallshot mot Sverige. (Kongsvinger ss. skydd för
invasion).

– – önskemål: klart att det vore önskligt: förhandlingsämnen i hvilka man måste anse
bådas samfälda intresse skulle kräfva sådant.

– – likasom med andra stater, så ock med Norge. Vore mera förmånligt, om traktaten
slötes sedan Norge inträdt i fullt lagliga förh.

– – villkorlig uppgörelse i utsk. mening skulle vara att rdgn skulle ej gifva K.Mt. befo-
genhet att träffa villkorlig uppgörelse: det skulle alltså vara modifierat bifall till
K.M.prop.

– – omröstningarna (16 mot 7); villkoren (13 mot 10); pengarna skulle först efter riks-
dagens beslut anvisas åt regeringen.

Utgår från den förutsättningen, att unionen ej bör från Sveriges sida upprätthållas med
vapenmakt.
P.M. innehåll: Grisbådarne: Sveriges intresse att få ändring vida mindre än Norges.

H j ä r n e :
2) lämnas obestämdt, från hvilken myndighet det skall framkomma. 11 mot 12: säkrare 
uttryck för norska folkviljan.
3) med villkor menas ramen: icke alla eller vissa, blott ett visst område; frihet för 
underhandlarne. Raseringen säkerhetsåtgärd mot eventuella nya.
6) Traktat kan ej uppgöras förrän det vunnit erkännande.

Punktvis: 1 och 2 på en gång.
S t a a f f : Minoriteten röstade ej för, att icke ngn framställning skulle göras från Norge
utan för att denna skulle komma efter förhandlingarne.
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Sam. Clasons stenografiska anteckningar från andra kam-
maren 15 juli 1905

B r o d i n : Ej sagt hvem från Norge skall komma? Man bör ej kunna underhandla med
nuvarande storting? Sv. riksdagen borde ge norska folket rätt att yttra sig. Nya val eller
folkomröstning. (Bra).

B a r n e k o w : Norge lär underrättat konungen; konungen riksdagen. Norge säger: vi
begära icke mera; hvad stå vi då? Då bli uppskof, mkt långt. Intet fruktas så mkt som
uppskof. (Bra).

H j ä r n e : Stortingets kungörelse eller brefvet äro ej hemställan och förhandlingar:
”Med erkännande af Norges själfständighet”.
1075



X. Första urtima riksdagen 1905
– Om norrmännen skulle stå fast, blir uppskof. Det kan ej läggas Sverige till last: det
lägges på Norge. Främmande pression kan då likaväl utöfvas mot Norge. Ingen risk fr
Sverige.
– Nytt storting: andra medlemmar, annan regering, mera förhandlingsvänlig. Bra för oss
se, huru ställningen är i Norge (monarkiske, republikanska). Grundlös fruktan, att där-
för att Norge tredskas, skulle främmande makterne förolämpa Sverige.

B o n d e : hela punkten onödigt formalisteri: onödigt tvista om stortingets skrifvelses
uttryck och höflighet. Betrakta skrifvelsen såsom ankommen bemöta dess skefva fram-
ställningssätt.
Enklare säga: vi vilja ej underhandla nu, förn I fått laglig regering. Två klara vägar:
maktmedel för upprätthållande; direkt upplösning.
– extra storting: a) begå ett lagbrott till. b) man kan ej tro på omkastning. c) förtroende-
votum för Michelsen; d) ej uppskof; sympatierne i Europa skulle försvinna om vi stå
formalistiskt. Undanskjutes saken; kanske blir Norge erkändt; bryr sig ej sedan om
Sverige, om det ej ställer makt bakom ordet, men det vilja vi ej. Norge har ej kränkt
vår ära. Vi kan få ene skymfen efter den andre. Jag tror de svara: vi ska skrifva huru
mycket som helst. Kan kvarstå som oskyldig, men löjeväckande. Ministären tvår sina
händer.

C a r l s o n  E r n s t : I 1:ste punkten ingen meningsskiljaktighet.
2:o kan hvarken fatta maj. eller minoriteten. Kan vara med om första delen, men ej
andre: ”Ni skall begära, men bara Ni begärt, skall vi bifalla”. Norge svarar: vi skola för-
handla om afvecklingen. Min. förstår jag ej: Stortinget: ”slutl. uppgörelsen” (boupp-
teckningen).

Vid De Geers motion hade den kunnat tagas ss. uppslag.
Vädja till folkviljan i både länderne. I Sverige nya val, i Norge snart ny församling.

1814: a) maj b) oktober.
Hos vårt folk är respekten för lag och rätt rotad; bjuda mot underhandla med uppro-

risk regering och upproriskt storting. (Savoyen och Nizza i Pragerfreden). Riksdagen
kunde ge regeringen i bemyndigande att förhandla efter nya val i Norge. Hvad skall
erkännas i Norge? Monarki, republik, vasallstat. Intet avgörande beslut utan vad till
folkviljan. (Starka bra)

H j ä r n e : Detta kan upprätthållas ej blott för Europa, utan ock för Amerika. Sydsta-
terne beslöto; sedan vädjan till folkomröstning. Ett uppskof, för hvilket skulden kan
kastas på Norge, gör oss intet. – Har lika goda grunder som Bonde att tala om främ-
mande makterne. De skulle gärna sett vapenmakt. Det har ej skett: nu få vi ej taga skul-
den för uppskofvet på oss.
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Z e t t e r s t r a n d : Ovanlig enighet inom Norge. Splittring öfver allt i Sverige. Utsk.
satt ss främsta syftemål få enighet (inom Rd och med Regeringen). De Geers stånd-
punkt klar. Medelvägen då det gäller få nationell ställning. Det är venstern i regeringen
ligger till höger därom. 

Nyvaldt storting a) ligger längst till höger: mot regering och venstergrupperna ej
detta; b) ny förolämpning c) ej uppskof mer än som kräfves: onödigt fördröjande skulle
försämra vår ställning: stormakterne komme ej dröja öfver detta år.

Stå omkring regeringsförslaget: förhandling med nuvarande maktegande. De ha bru-
tit tro och lofven: vi kunna ej erkänna att det är upplöst; de måste begära något
antingen nu eller sedan förhandlingarne äro klara. Mkt stor skillnad: Norrmännen (!)
kunna ej besluta att begära upplösning nu på ovissa villkor; göres det sedan, ha vi fått
samma upprättelse men de kunna lättare göra det då. Lyckligt om 2) slöte sig till mino-
riteten.

L i n d b l a d : Norrmännen ha begärt upplösningen först. = De Geer.
12 mot 11 om nytt storting. Det föreliggande är det minsta. Men många vilja ha nytt

storting. Det är fråga, om norrmännen skola diktera villkor på halfön, i framtiden. Vi
skola akta oss för exempel farliga framdeles. Det blir ej strider, om Sverige vidmakthål-
ler sin rätt.

Blir tidsutdräkten mkt större genom nytt storting? Man kan förhandla under tiden.
Nytt storting behöfves ju för statsformen. Är det ej skymf, blir den ej större genom
upprepandet.

B a r n e k o w : Ni ha ej svarat på mig. 2) Förstår ej framkalla krig genom villkor, som
ej kunna uppfyllas, 1) kan begripa maktmedel, för unionen. Om Norge vägrar, står man
där.

En hetsig monark och regering hade skaffat oss krig (Ganska starka bra). Kan ej för-
stå att enighet blir i II med ngt uppskof, som kan leda till krig.

B e r g e n d a h l : Faran att Norge skall vägra, blir inbillad.
Stortinget måste säga ifrån. Säger det: på de grunderna kunna vi ej förhandla; då

kommer frågan igen vid lagtima riksdagen. Men Norge blefve då i så svåra förhållan-
den! Kanske mjukare form, men framställning måste fordras. – Storting efter nya val
sympatiserar jag mkt för, men ej såsom villkor från början. Mkt kan förloras genom
sådant uppskof. Säger det nej, ha vi intet att göra. Ge valen samma utslag, får detta stor-
ting en sanktion. Får det en annan sammansättning, få vi kanske åter denna svaga dåliga
union.

– De Geers linie: inga reella fördelar. Nu ha vi ett påtryckningsmedel af värde.
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Utl. makterne synnerligen intresserade af handeln på Norge. Tyskland 67 mill.
export till Norge: Tullar i Norge: dagligen till utrikesdep. mål om norska ärenden, som
skickas tillbaka. – uppskof under underhandling ej farlig.

B r o d i n : Sveriges framtid beror på uppgörelsen. Utskottet synes gå ut från nya makt-
medel. Hvad då 100 mill. till? Förstår ej högre politiken. Huru skulle Norge kunnas
komma in med begäran att underhandla. Då får vi örfil till. Ni svara: Ni ha haft upp-
drag att underhandla, ej bryta. Vilja vi gå ut från att i allo slippa från krig, få vi ena örfi-
len efter den andre.

Vi riskera ej ngt på att begära nytt storting. Begär votering om den saken.

Beslut: Vi genomgå alla först, innan vi taga ngn särskild.

H e d l u n d : De som äro mot uppskof, äro mera kallblodige. Vad till Sverige: kan ej
denna riksdag vara lika god som en ny, som skulle väljas under upphetsning, program-
löst, då vi ej lämnat ngn ledning. När storting! ”Vi måste först indela landet i valkret-
sar”. De äro rädda för nya valen här; komme därför redan i höst organisera sig.
Makterna! Man tror etc. Makterna vilja ha fred och lugn, och äro rädda för ny svensk
riksdagsmajoritet. De se sakerna kallt. Bry sig ej om legitimitet. – Sedan frågan hvilket
värde vi sätta på villkoren. Nya riksdagen möter erkändt Norge. Får stoppa villkoren i
fickan eller vapenmakt. Då hellre detta nu. Enda utvägen få slut så fort som möjligt.
(Bra). 

B o n d e : Hjärne måste ha bättre reda på den saken än jag, då han sade om stormakter-
na. Lindblad sade, att stormakterna ej skulle tillåta krig. 

Min: Stormakterna villig? ej provisorium.
Ärendena gå redan nu till Norge.
Barnekows fråga, om Norge ej ger nytt bref. Svar: En talare i nästa riksdag. (Detta ny

skymf). Gör då hellre det nu. Eller tag regeringens ståndpunkt. Önskligt U. och R. ej
står söndradt.

P e t e r s o n  P å b o d a : Frågan var stå vi då kan framställas vid hvarje villkor från
Norge. Då måste man stå på rene eftergifvenheten. När Norge svarat, få vi pröfva, hvar
vi stå. Jag tror ej Sveriges folk vill ha den där fullständiga eftergifvenheten; måste ta
hänsyn till folket; få upprättelse.

Om Norge ej gör framställningen, få vi en ny örfil. Det få vi ock om de neka nytt
storting. Jag har ej öfvergifvit stortinget, förrän jag istället fått ny framställning. ”upp-
lösta unionsförhållandet”.

Denna fråga bör utgå från enig riksdag. Här är en kompromiss mellan krafvet på nytt
storting och andra ståndpunkter.
1078



X. Första urtima riksdagen 1905
W i d é n : Mkt missbelåten med regeringens proposition. Man skulle ha protesterat: vi
ej kunde godkänna detta; kraftigare villkor. Med den ståndpunkten: hellre till utskottet.
Mkt nöjd med 1).
2) Tre förslag 
a) De Geers ehuru omklädd: vi skulle godkänna den handling som vi ogillat i 1). 
b) nytt storting: tilltalar mig vida mera; rätt mkt vid första påseendet, kanske dock ej så

klokt. Uppskof blir nog alltid. Uppskof får dock ej förorsakas af oss: det innebär, att
vi fordra uppskof tills valen. Tilltala mig ej att Sverige skall fordra nytt storting:
grundlagsvidrigt i Norge. Kan ej öfverblicka konsekvenserne: ej så mkt utl. mak-
terne som utskottsledamöterne ej synas veta säkert om. Mer i Norge: Säger det nej,
hvad då? Om de säga ja, få vi ett beslut till. Vi måste ha reella vinster i politiken.
Tror vi skulle bli besvikna. Vågar ej gå med på det, ehuru tilltalande för känslan.

c) (= utskottets) närmast beredd att taga.

T r a n a : ej ringaste hänsyn till Norge: endast Sveriges fördel.
[P]unkten 2) Detta yttrande är för litet. Inom 2 månader en del afsatt. Ha vi rätt att
föregripa den riksdagen, som skall sitta i 3 år för att reda ut härfvar, som trasslats till.

I enastående fråga uppskof.
Vidare splittring i utskottet: 14 mot 10, 12 mot 11.
I tvifvelaktige fall ej handla. Ingen enda uttalade sig gillande om detta ofosterländska

sätt falla undan. Ej minsta skam att stormakterne dekretera: evig skam att falla undan för
Norge, så litet land. Lugn (Ganska starka bra).

S t a r b ä c k : Jag har mkt svårt att förstå utskottet, men komplet omöjligt förstå krafvet
på nya val. Sympatiserar mest med Widén. Vill komplettera skälen. Svara norrmännen
ja, få vi ny olaglighet: är det upprättelse? Men om norrmännen säga nej, leda konse-
kvenserna in absurdum. c) Magt bakom villkoren! Vi skulle tvinga norrmännen med
makt att taga nya val för att begära unionens upplösning. b) Ej makt = uppskof. Huru
länge? Uppskof generar oss. Stormakterna erkänna.

L a r s s o n  i  L u n d : Hur mkt har vi hånat norrmännen för deras advokatyr? P.M.
är en makalös advokatyr och åtskilligt som yttrats. Man borde slå in på en rak linie. K.
Prop. klandrades för brist på ledning, parol. Hvilken är parollen? Jag har hänsyn blott
till Sveriges värdighet. Upprätthålles den med kraf på storting, eller initiativ, eller folk-
omröstning. Komma de ej igen, så skulle vi ej göra ngt.
Vinnes enighet om detta, skörda vi verldens åtlöje.
Två vägar:
a) Vi godkänna ej, detta: upprätthålla den med makt.
b) Ni ha brutit; vi kunna ej ha med er att skaffa; upphäfva riksakten. (= De Geer)

Det hade varit ren linie; det blir kroklinier: hoppas ej blir enighet om kroklinierne.
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A n d e r s s o n  H a n s : Först uppfattning = Carlson. Jag nödgades uppge detta. Stäl-
ler vi till uppskof, får vi nog örfil (Bra). Jag kan förstå det yrkandet från folk utom ut-
skottet, men ej från utskottet. Vi lida nesa för hvar dag. (Bra). Det är att tala mot bättre
vetande.

Blir Sveriges ära upprätthållen. Riksdagens ära. ”De våga ej fatta beslut”. Det blir ej
nästa riksdag: då är det klareradt. Vi kan lösa lika bra som efterkommande (bra).

Jag har ej varit med om detta beslut, men vill slippa reservationen. Genom enighet
räddas vår ära och anseende (bra).

Blott två vägar, om ej ta uppskof.
Officiellt meddelande genom Posttidningen från Norge. En stor del vill ha krig. Fol-

ket äro retade: de tycka de skola näpsas, men vilja ej ha blodsutgjutelse. Genom ett upp-
skof vilja många söka, att det kan trassla sig till krig. Den ligger ganska nära, då vi
besluta uppskof (Ganska starka bra).

H a m m a r s k j ö l d : Ni ha brutit, fastän Ni ej kunna gilla det. Vi måste diktera vill-
koren. Talet om uppskof syntes mig ha mycket goda skäl. Diskussionen här har fört
mig tillbaka mer och mer till debatten: Jag kan ej vara med om uppskof för framtving-
ande af nya val. Huru gå till? Vi skola uppställa villkoren, underhandla. Hvem skall un-
derhandla? Skall nuvarande regeringen underhandla, tror jag ej på riktigt godt resultat.

Det sades detta skulle vara medling.
Med det blir uppskof äfven i detta. Har sökt ny formulering. Kammaren skulle ena

sig om att uttala sig klarare: vi erkänna Norge, under förutsättning att villkoren bli af
Norge godkända.

Jag skulle gärna sett ett till: ej förbund mot sin granne! ”Hvad tjänar traktater med
Norge? Intet land håller traktat längre än det vill.” Det kunde ej vara till skada, om den
funnes.

L i n d b l a d : Hans Andersson skulle ej sagt, att vi skulle talat mot bättre vetande. Det
är mot bättre vetande. 

Krigshot. Ingen från denna kammare har talt därom – i utskottet. Folket vill ha satis-
faktioner. Räcka de reella villkoren? Lapparne + fästen = 1 à 2 millioner. Vi kunna sätta
det ideella då, högre. Hvarför ville Ni ej ge båda nationerna rådrum?

Grundlagarna skola ändras af två församlingar. (Ganska starka bra).

A n d e r s s o n  H a n s : Krigshot. Många göra det, har jag sagt. De 2 mill. sätter han
ej högt mot rättslig åtgärd. Blir den rättslig genom en olaglig åtgärd, åter upprepad?

W a l d e n s t r ö m : Resultatet: kaos.
Är punkt 1) axiom? Norge motsatt ståndpunkt. Det blir fullst. kapitulation, om vi

vilja underhandla.
1080



X. Första urtima riksdagen 1905
Bock skulle varit afsatt, om han ej vore norrman. Hvar stå vi då, om de neka mot 1):
jag frågar Barnekow? Det skulle förvåna mig på det högsta, om norska stortinget efter
den kunskap det har om svenskarna.

P e r s s o n  C a r l : Gräla alltid i bevilln. Regeringen vill man åt.
1) Utskottet punkt ett = regeringen. (läser upp två punkter). a) Utskottet har hämtat

denna berömda punkt 1) från regeringen. Huru skall man kunna ha förtroende för
andra underhandlare, som jag ej känner.

8) 100 mill. vill man lägga i händerna på personer, som man ej vet hvilka. På sådana
som man ej vet. Alla villkoren kunna ej stipuleras. Ej uppskof (rätt mycket bra).

17/7

III. R i s b e r g : 2:dra punkten tror jag ej slutdebatterad.

Beslut: att taga en andra läsning.

W i d é n : Om den formella sidan af saken. Utsk. tilltalade genom sin större bestämd-
het. Jag fattade punkterna såsom led i ett Rd. uttalande; ville ha det så. C.P. menade
propositionen och utsk. utlåtande vore ungefär identiska. Är det utsk. mening att dessa
punkter skola nedmyllas i en resonerande motivering?

H j ä r n e : Det skall bli koncentrerad motivering.

III (:+ andra delvis):

P e h r  P e h r s s o n : Blott två punkter ss. bestämda villkor. Annat ej oeftergifvliga
villkor, utan saker att upptaga vid förhandlingen. 

Många menat att detta villkor skulle vara så hårdt för Norge. Men hänsyn för Sverige
bör ock tagas. Om Norge säger nej, säger man, har vi då framkallat kriget? Norge får
betänka att hemställan är ett erbjudande om en neutral zon. Villkoren afser freden.
Antalet ej sagdt. Obilligt att fordra nye fästns vid Fredrikstens rasering, som kunne
användas äfven mot annan makt: Kongsvinger äro meningarne delade om. Synas som
om den ej heller skulle vara i första rummet afsedt till anfall mot Sverige, hvilket man
kan säga däremot om Örje och Urskog. Kongsvinger får bero på underhandlarne, som
skola vara angelägna om fredlig uppgörelse. Där kunna de göra en eftergift.

Lapparne: Kronan fordrar: Hänsyn äfven till svenska tänkesätt; villkor för upprättelse
skola sättas upp. Norge bör gå till mötes, bl.a. på grund af sin svåra provisoriska ställ-
ning: det är ej för mycket fordrat.
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B a r n e k o w : Upplösa unionen gäller det. Hvad vill då svenska och norska folket?
Det har varit 90-årig strid. Norge vår fiende. Skilsmässa enda sättet att få fred. Hvarför
då hinder? Lappfrågan 1907 först; Tag skiljedomstol. Tillämpa fredsidéerna där; små na-
tioner får väja. Fästningarna måste leda till krig: huru skulle det se ut, (vi ha aldrig varit
vänner) att vi skulle bedja om rasering nu när vi skola skiljas, då vi ej gjordt det, när vi
voro ett. Precisera dem: säg huru stort neutralt område, innan vi lägga det i händerna.
Kan ej frid uppnås genom skilsmässa, kan ej uppnås alls. Skall med glädje se upplösning-
en.

K r u s e n s t j e r n a : Lapparnes rätt beror på traktat af 1751. När Norge blir främ-
mande, måste vi reglera det.

”Senare tider nytillkomne”. Yttersta östra linien. De fyra. De tre gälla blott Sverige
(försvar, möjligen anfall). Rättskränkningen kräfver upprättelse. Den skall vara reell;
därför ej nytt storting. Kongsvinger kräfver motsvarande svensk. Vi undvika att anlägga
fästningar. Den kränker ej genom sin karaktär af neutral zon.

Man skall ej angifva hvilka; därom förhandlingar. Villkor skall det vara.

B r a n t i n g : Norska Socialdemokrater (det mest fredliga parti): Fästningarna måste
raseras. Men när? Ej när svenska krigspartiet är så starkt. När krigiska öfverklassen har
makten, skulle det kunna bli orsak i krig. Norge fick bygga nya. Demokratien skall seg-
ra först i Sverige. ”Traktaten träda i kraft, så snart första riksdag med allmän rösträtt
sammanträdt i Sverige”.

Huru kunna de ses såsom anfallsmedel? Kongsvinger är väl den enda, men Pehr
Pehrsson ville ej hålla på den? Svagt att ge underhandlarne uppdrag att falla tillbaka.
Instämmer med Barnekow. Det skall ju ej bli krig. Alltså villkoren små. Det blir miss-
proportion mellan den och eventuell följd af deras icke uppfyllande. Fred och endräkt
utan irriterande villkor. Det vore absurdt att slåss för lapparne, om Norge sade nej: men
det resultatet blir möjligt, om vi forcera det så. Riksdagen skall ej visa mindre framsynt-
het än konungen och regeringspropositionen.

S v e n s s o n  S k y l l b e r g : Om så illa skall ske, att vi skulle förhandla om upplös-
ningen, måste förhandlingar föras så, att norrmännen ej framdeles tro, att de skulle re-
gera. Vi måste häfda vår nationella ära, om vi skola hafva aktning i Europa.
Fordringarne så minimala; pruta går ej an. Det byke som styr i Norge är chauvinistiskt.

H j ä r n e : Villkoret uppstäldt för att undanröja tvister för framtiden. Deras bibehållan-
de skulle verka irriterande. Fredligt att komma öfverens om att ej ha det. Ökas de, upp-
stå anfallshot. Norge kan efter unionen sluta förbund med makter, öka den. Om Norge
vägrar? Det finnes andra påtryckningsmedel än krig. Saker som Norge vill ha. Främ-
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mande makters påtryckning. Ej kan riksdagen ställa ultimatum. (Norska och svenska
författningsvillkor). Skiljedomsaftal kan tagas upp från Norges sida.

K r o n l u n d : Mot Barnekow. Unionen = 90 års fred. Vi bjöd dem likställighet; de
svarade brutalt. För att premiera denna våldshandling skulle vi eftergifva alla våra förde-
lar. Skulle hr Larsson på privaträttsliga området tillåta ngt dylikt? Ett folk som gjorde
detta skulle ej göra anspråk på själfkänsla. Vår fordran är att vi ej skola behöfva befästa
gränserna. Lapparne.

S t a a f f : Vid den sorgliga slutuppgörelsen bör blodig uppgörelse undvikas. För åstad-
kommande af ny union vill man ej använda vapenmakt. Men orimligt då att ställa vill-
kor som ultimatum, som antingen kunde leda till krig eller till återtåg. Svårt att förstå
att man ej kommer i detta dilemma, om man ställer villkor. I st. blott förhandlingsäm-
nen. Påtryckningsmedel finnas i Norges önskan att erhålla Sveriges erkännande. Villko-
ret om lapparne tror jag ej hade kunnat medföra risk; dock hellre ss. förhandlingsämne.
Norge kommer att gå in. Stora betänkligheter med afs. på fästningarne. Det är ej rätt att
säga att det blir fullt reciprokt. Hufvudstaden ligger så nära gränsen. Då tillika de sak-
kunniga upplysningarne resultera i att fästningarna öfvervägande äro försvar, kunde mä-
tas med 1 à 2 millioner, är det ej lifsvillkor.

Är ej det mest för förment upprättelse? Jag kan förstå den som står på en vår civilisa-
tion ej värdig ståndpunkt att kräfva upprättelse med vapen i hand; men ej andra, som
söka förment upprättelse. Mkt oviss på att meningen i Europa skall ge Sverige rätt. Om
den finge motsatt uppfattning (”vi krångla”), då är gifvet, att vi meningen mot oss. –
De kunna bli ökade, sade Hjärne. Då skulle villkoret vara sådant. Men hela Hj. hypotes
är sådan, att jag tror ej de kontrakt om zon äro mer än pappersverk.

Tag in det ss. neutral zon ss. förhandlingsämne.

P a l m e : Enigheten i Norge har man talat om; man önskar den ock i Sverige. Situa-
tionen är så ansvarstung. Hittills öfvertygad om riktigheten af krafvet på nya val. Kan
dock afstå från denna uppfattning, om riksdagen kan enas och man kan få fredlig lös-
ning. Det får dock ej undanskjuta hänsyn till fosterlandets ära och intressen. Norrmän-
nen befriat oss från norska hänsyn. Öfver freden står fosterlandet. Kan vara med om
utskottets villkor, äfven de reella, ehuru hellre då nya val. Men jag vill ej göra det med
förbundna ögon. Om norrmännen säga nej? Ngn sade i lördags: då är frågan förfallen;
nästa riksdag får falla undan.

Det nu skedda är ej kränkning af Sveriges ära, men om hofsamma villkor avvisades,
då vore det en förödmjukelse; vill ej ha en sådan. När vi ställa upp villkoren, böra de
öfvervägas så, att ant. vi äro vissa att de skola antagas, eller ock att vi äro beredda bakom
ställa makt. Endera kunna vi gå; ngn tredje finnes ej utan nationell förödmjukelse. – Jag
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har talat med norrmän om fästningarne: har bref här. ”Deres betydelse ej så stor, att
man ej kunde offra dem på försonlighetens altare: i så fall zon”.

Bekräftelse från andra håll, att neutral zon godkännes. – De skulle vara uteslutande
defensiva: norske officerare äro för kunnige att bygga blott för det. De kunna bli af stor
betydelse för anfallet. Bakom dem ordnar sig anfallsarmén, innan man rycker fram; där
bakom skyddas retirerande armén.

P a n z a r h i e l m : Man måste ha mål, se det klart. Gör man ej det, kommer man på
afvägar: eller ock stannar man i hopp att det skall klarna. Utsk. synes ej haft klart mål.

Unionens mål var att betrygga halfön; trygghet mot anfall i vår rygg. Vi måste söka
träffa sådana bestämmelser nu. Novembertraktaten: Jag står närmast Barnekow och
Staaff – ville helst ha önskemål –; villkoren äro ej så reella. Fästningarne ej af betydelse
för anfall; men om de kunna förstärkas, så ... Ville ha önskemål om novembertraktaten.
”ej heller tillåta annat land besätta ... ”. På papperet? Ja, men så alla. Det skulle vara
reellt: tar exempel fr. Norge och Ryssland; Norge ber om provinserna i Sverige. Vore
bra, om de då åter finge begå löftesbrott. Oklokt, om fred är utgångspunkt, att ställa
villkor som ultimatum.

P e h r  P e h r s s o n : Branting sade, att, om underhandlarne släppte efter ngt, låge en
förödmjukelse för oss. Nej, de få känna sig för, ej ställa upp annat än hvad norrmännen
kunna gå in på. Branting ville lämna dem så fria händer som möjligt.

Mot Barnekow: skall de börja med minsta möjliga, skola de sluta med intet? Alltså
säga Ja och Amen. Det blir slutet. – Ngn har frågat: hur går, om norrmännen säga nej
att ta initiativet. Vore jag norrman, vore det dock omöjligt att erkänna att Norge ej
ensidigt kunne upplösa unionen. Då måste jag ock konsekvent begära det, när Sverige
lofvat svara ja.

– Staaff ville ha det ss. förhandlingsämne: men ville ha ss. villkor att ej nya kunde få
uppföras mera. Det är ju detsamma – principiellt. Syftet är freden. Syftet är att våra för-
svarskostnader mot Norge skola bli så billiga som möjligt.

– Panzarhielm: de vore värdelösa för anfall. Det står ej i överensstämmelse med
meningen hos generalstabschefen och chefen för fortifikationen. – Ej afträda land, ville
han ha. Detta skulle då vara ömsesidigt. I unionsdebatten ville jag ha med; men tvingats
släppa det, därför att ställer vi upp sådan fordran, vore vi skyldiga hjälpa Norge försvara
det.

L i n d b l a d : Staaff talade om reciprositeten a la Norges hufvudstad. Äfven om vi taga
utsk. förslag, återstår den inre befästningslinien både för försvar och anfall. Den få de ha
kvar. Det blir reciprositet. Vi vilja ej ha det ekonomiska befästningstvånget bara med
följderna.
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– Tro Ni att Europa skall fatta kraf på zon såsom orimlighet. Man kan skiljas utan att
slåss, men ha garanti för framtiden om fredlighet mot hvarandra.

Allt förhandlingsämnen? På förhandling bli vi lurade; vi få intet för intet.
Hvad skall inträffa om villkoren nekas. Finns då ingen internationell rättvisa utan

krig?
Vilja vi ej häfda vår rätt till kraf nu, huru i framtiden häfda vår rätt.

B o n d e : Kammaren borde tala mer. Det är motsägelse mellan II och III. Skola vi
vänta på framställning från Norge, hvarför nu debattera villkor?

Allt bör vara önskemål. Fordringar = ultimatum. Sättas de fram, böra de genomföras
med makt bakom orden. Hjärne hviskar: skiljedom. Men därom tvekar man ju. Slåss
för dessa lappars sommarnöje vid Tromsö, för dessa skansar! Talar om skansarnes värde,
efter det som sagts i utskottet. Ej göra ngt, som skall såra Norges nationalkänsla. (Fred-
rikssten kan ju komma under rubriken af sådant som ej kan underkastas skiljedom).
Föreningen till lycka i 90 år. Undvik allt som kan leda till tvister. Ej svärdet i hand,
lycka och välsignelse. 

H j ä r n e : ”Frågan om ömsesidig afträdelse.” Gränsfästningarne skulle kombineras
med skiljedom och detta: Det konstaterade att det blefve godt gränsförhållande, detta
inför verlden. 

Men frågar de: hvad skola vi göra med krafvet? Jag menar, att vi skulle stå fria. Jag
tror Norges integritet är nyttig för oss: tar ngn en bit, vilja andra ha annat.

– Det är oklokt kasta fram frågan nu af oss, men vore bra om Norge kastade fram
det. 

Norge blir vår fiende, men dock vårt intresse att främmande makter ej få fotfäste där.
Vi skola få bort den fientliga stämningen, som ligger i fästningarna. 

W a l d e n s t r ö m : Bref från Norge. ”En stor af folket missnöjd. Trycket som = ryskt
ok. Norge får icke isoleras som egen stat. Det skall falla Sverige i ryggen. Sverige ej öf-
vergifva sin stora mission. Båda kunna vi bli skandinaviska. Bref i Norge brytas och
censureras. Ej underhandla förr än Norge får en regering, som kan underhandla på
norska folkets vägnar (Bra). Underhandl. kunna bli långa, som i konsulatsaker.

Tvinga Norge till nya val = ny olaglighet. Stortingsmännen kunna nedlägga sina
mandat. Vid nytt storting vet man, att folket uttalat sig, och hvad det vill. Villkor skola
uppställas, om man vill upprätthålla den. (Svaromålen på talet). 

– Tala med Norge om upprättelse för rättskränkning, spotta de oss i synen igen. Tala
ej om den saken. – Vi skulle vara obestämda om fästningarne, sade Pehr Pehrsson,
”känna oss för”; och sedan uppställa ss. villkor, hvad Norge ville ge. Är det ej fint av
Sveriges riksdag! 
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– De lofva då att rasera sådana, som kunna kastas upp igen. 
Jag förstår ej blott defensiva skansar. – Ej förstärkning. Men om blir ny kanonmodell?

Löpgraf? Skall vi då börja krig. – De svara: vi äro själfständiga; ska vi rifva ned dem,
sedan vi blifvit själfständige?

– Bindande traktater med Norge. Huru länge binda de Norge?
Ibsen 1901: (1891): (Starka bra)

D a h l b e r g : Uppskofsyrkandet beklagligt: stör vårt ekonomiska lif, att frågan ligger i
luften. Vår ekonomi lider af det. Träexporten lider af tryck.

E r n s t  C a r l s o n : Ej gå in på dessa villkor, som synas för små och obetydliga. Zo-
nen och flyttlapparna äro ej upprättelse; böra bli föremål för förhandling före eller efter.
Följande punkt viktigare. Böra framställas ngt mera distinkt. Hvad är meningen med
dessa villkor och önskemål? Bra att diskutera. Skola de stå i beslutet, är fråga för tidigt
väckt. För tidigt publicera villkor, om det skall förhandlas. Gör den till P m; (hemlig in-
struktion) till regering. Inga villkor, innan man vet, om förhandl. komma till stånd.

(P e h r  P e h r s s o n : Det är utsk. mening).

H a m m a r s k j ö l d : Om ”hofsamma villkor i en hänsynsfull form” framställas och vi
föllo undan, vore det en kränkning. Jo. Mera hofs. villkor och mera hänsynsfull form
kan ej tänkas; de äro för hofsamma! Man säger: vi skola blott falla undan, kanske redo
falla und. Kommer Rd fatta sådana beslut, skäms jag vara medlem af II. (Bra).

Så renons få vi ej vara på känsla för Sveriges rätt och ära.

Villkoren: 
Lapparne. Desse lappar äro svenskar, mkt länge försummade. Det är ej sommarnöje för
dem.
Fästningarne: Somliga säga för mkt, andra för obestämdt. Jag tror ej de äro så särdeles
stor betydelse; de kunna ej sättas på hjul. Vi fordra ngn upprättelse. Kasta ej blott hvarje
försök att ge oss godtgörelse. Men man skall veta hvilka, därvid förblifva, ej ha prut-
mån. Ej Fredrikssten, men däremot de andra. Högst sätter jag dock Panzarhielms vill-
kor: Få vi ej det, duger ej de andra. Men en traktat är förbindande, äfven om den
brytes. Vi finge anledning öfverväga saken. Norge kunde ej då komma med begäran
om ersättning på vår bekostnad.

– Ej ultimatum, som kan bli krig. Men här behöfver ej bli krig: vi kunna vägra. Men
stormakterna? Ja, vi kunna dröja efteråt. Jag tror ej alls skall bli tal om krig, vid dessa
mkt rimliga villkor.

– Hvad vill Waldenström? De skulle yttra sig, sade han, med sedan att de ej komma
att göra det. Beklagar bagatelliserande kritik (Bra). Min ståndpunkt skulle fattas ss för-
sök från riksdagens sida, att vara svenske. Villkoren klara, men ss. hemlig promemoria.
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H e n r i c s s o n : Vill tillkännagifva min ståndpunkt. I början = De Geer. Villkoren
finner jag vara rimliga, men vid underhandling villkor ej ss. ultimatum, då blir ej under-
handling utan ss. förhandlingsämne. Skall man kriga för sdna villkor, det vill jag ej. Mi-
litärerna sagt att de ej äro af så stor betydelse. Villkoren äro mkt rimliga. Men ej ställa ss
ultimatum. – En återupprättad union tror jag ej till välsignelse. 

N a t t  o c h  D a g : Man talar om villkor –, men vet ej huru man skall få dem blifva
accepterade. De skola vara så rimliga, så att de tagas af erkända från Norge. tror ej norr-
männen äro sådana. Norrmännen äro ömtåliga för sin ära, men mkt rädda för sin eko-
nomi. De komma att motsätta sig allt som strider mot aeresfölelsen. I nödfall beredd att
sätta makt bakom orden; offra blod för att skaffa fred på halfön. (Ej för unionen vill jag
slåss). Hvilka villkor som uppsättas, skola vi sätta makt. Mer för att visa Norge att
Sverige har en vilja, det måste ske för att få fred på halfön. (Starka bra). 

B a r n e k o w : Laglig regering i Norge är uppskof i oändlige, vi äro själfva skuld där-
till. Norge begärt en prins, om vi begärt det också. Gå in på allt hvad norrmännen be-
gär? Hvarför? Jo, därför att riksakten är så dåligt skrifven. Man förde ej in i Riksakten
om utrikesärenden. Norrmän säga sig stå på laglig grund men afskeda sin konung.

– Oaktadt Sverige måste på det kraftigaste ogilla men då unionen ej till gagn men
då ... ohållbar, ej förenligt med oss att gripa maktmedel.  Vill vi ingå aftal om riksaktens

– Sverige vill ej komma fram då i Maj med förslag om upplösning. Nu ha de sagt det
i Norge: hvad gör Sverige nu. Jo, uppställer villkor för den s.k. äran. Vid fråga om upp-
rätta äran med blod, äro professorer och prester de ifrigaste. 

En framtid då det är större att tåla oförrätt, än med blod förvärfva den. Efterverlden
skall ge Sverige ett berömdt namn. – Komme ej viktigare frågor, vill jag ej framställa
villkor, utan önskemål. (Ett bra).

B o n d e : Hammarskjöld genklang af ”förtviflad svensk”. Men villkoren skulle hållas
hemliga. Huru skulle folket uppfatta det ss. upprättelse? Vi fick ej ens tala om att de
vore lämnade.

Äro villkoren sådana, att de kunna värna vår rätt och ära? Lapparne 6 à 7 veckor
blott. De ha ju den nu; skall vi ej tro, att efter den är så enkel, att den framdeles kan
beviljas. Ej heller fästningarne: kan vara 10, 50, 2000 meter, 2 mil? Är det värdigt upp-
ställa jordvallarne vid Åre, om man syftar så högt som H–d.

Det tredje villkoret: á la Novembertraktaten. En så´n öfverenskommelse kräfver,
såsom den, löfte om trupper också. – Krig för fredens skull? Skulle det vara inviga en
fredens aera? Det tror jag ej mkt värdt. /Några bra/. 

W a l d e n s t r ö m : Förseglade villkor? Måste då ändra RF. etc. – – Står på remissde-
batten. Hellre en kapitulation är utsk. förslag. 
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P e r s s o n  C a r l  i  S t . Provisoriskt förslag ej definitivt. Utskottet kan ändra sig.
Men om en kammare ett, en annan ett annat, huru då? – Den ena säger = uppskof, den
andre = utsk. Då är frågan fallen. Utskottet har därför sökt ena sig. Två rena linier: Bar-
nekow = De Geer; det samlade ej röster i Utsk. 

S v e n s s o n  ( i  S c h y l l b e r g ) vill att den skall bevaras i mga år: försvarad ock i
utsk.; tror att man ej vill det; tvinga till unionen med krig. (Vi vill ej krig, men klå
norrmännen).

Blir det ej majoritet vid 1) och 2), behöfver man ej sitta här mer. Ett tydligt mål!
Utsk. har haft mål. Nej till De Geer, Nej till vapenmakten. Då återstår hvad K.Mt. sagt:
dessa villkor. Jag ville ej ha lapparne som villkor? De får ej sämre ställning genom upp-
lösningen. (Många frågor finnes af den arten). Men man har sagt det går lättare att vinna
det nu; det böjer jag mig för.
Fästningarne: instämmer med hvad kamraterne från utsk. sagt som försvarat utskottet.
3:o) Panzarhielm: Ja, men det är väl Novembertraktaten.
4:o) Grisbådarne borde upp.
Gränserna borde beskrifvas mer också, hela vägen också. 

E l o w s o n : (ang. Ernst Carlsson).: Min åsikt: Den ena unionsbrodern kunde ej ensi-
digt bryta unionen. Kungen har sagt det. Regeringen och utskottet. Den saken bör
noggrant fastställas, därmed nära nog punkt. Nu lutar man åt, att Norge skall begära
upplösning; vi skola svara. Man vill ej vapenmakt, på grund av civilisation. Ej offentliga
villkor. En hufvudförutsättning skall fastslås: fred och vänskap skall för all framtid råda.
Alltså: unionen består, framställning inväntas från Norge: förhandling på grundsatser (se
ofvan); då få villkoren formuleras. Om nya P.M. beslutas ej offentligt.

E r i k s s o n  B ä c k : Norrmännen anse att den är upplöst. Ej lönt tvista därom med
dem. Vilja vi med vapenmakt återställa den eller vara med om åtgärder, som leda till va-
penmakt? Jag vill ej på villkor ngt sådant; det som vinnes är ej värdt hvad krig kostar.

III) Flyttlapparne kunna de gå in [på]. Fästningarne inlåta de sig ej på, nu sedan de
brutit sig ut. Om de säga nej, hvad då. Skammen! Ty vi vilja ej anfalla.

C e n t e r w a l l : Skulle utskottet först voterat om krig och fred, ”högsint” (modärna
namnet på feghet). Tror ej riskeras denna fasansfulla olycka, som våra förfäder voro så
rädda för, genom dessa villkor. Utskottets de minsta. Tag med Grisbådarne + afståelse-
frågan.

Raserande: Men de vilja ju lefva i fred och vänskap, hvad då ha fästningar till. Vi kan
ej vara med om lägga Sverige öppet för hvilken boskapshjord som helst. – Det är skil-
nad hur man skiljes. (T.d. broderfolk). Villkor som äro fördelaktiga för oss, och
betrygga freden.
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S ö d e r b e r g : I hemorten talat med folk. En riksdagsveteran drog ”en lättnadens
suck”. Vi har lidit i Sverige af denna förening; den har varit en mara öfver oss. Unionen
må upplösas: men gillar 1) och 2) i princip. Exporten! ”Det vore lyckligt om reg. och
Rd kunde så fort som möjligt lösa frågan”. Jag svarade: ”Vi måste trygga oss genom
villkor”. Ja, sade han, men Norge har faktiskt brutit. Vapenmakt. Det har allt Sveriges
folk sagt nej till.

”Hvilka villkor?” Man har förgäfves sökt få klarhet, sade han.
III) Finnes inga andra saker att betrakta, än dessa två. Jo: Grisbådarne och Panzar-

hielms ha kommit upp också.
Fästningarne. Vi lefva i kritisk tid. Norge ha haft ett mål i sikte: upplösningen. De ha

förklarat, att de nått det nu; för att vinna det uppfördes fästningarne. Tror herrarne, att
om detta ställdes upp, att de skola godkänna det? De betrakta sitt försvar såsom så viktigt
att de ej utan vederlag skulle vilja försvaga det. Så länge de hålla sig inom sitt land, äro
de en lås på ett visst ställe: här vill jag fatta position. Ställ ej såsom villkor.

Lapparne. Det hade varit bättre, om en sådan sak hänskjutits till skiljedom. Nu har
man känsla af att man ville förödmjuka våra bröder. 

Inga andra villkor än som direkt förestafvas att vi få bo i trygghet och fred[,] lång fred
i Norden: ej ngt som tyder på förödmjukelse eller offer. 

H e l l m a n : Villkoren äro minimum. Nya
1) Grisbådarne.
2) Norge skall betala apanage etc. till dess upplösningen är klar.
3) Hvad har Sverige betalt af danska statsskulden. Det skall återbetalas.
4) 1½ million. 

17/7 kvällen

4:o) Ingen diskussion

5:o) Ingen diskussion

6:o)

C e n t e r w a l l : Hvarför denna form? Vid underhandling skall väl intet lämnas efter.
Skall man rycka in detta, borde väl ske vid hufuvunderhandlingen.

S t a a f f : Sveriges politik har mot främmande makter upptagit tanken: därför saken ej
lämnas å sido såsom obefogad. Regprop. talar därom: detta är svar. Men saken bör ej
väckas från svensk sida under svensk pression; kanske ock upptagas först sedan Norge
fått sina förhållanden fullt ordnade. Från norsk sida kan upptagas.
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B e r g s t r ö m : Frågan är ej redan nu så oviktig, som vill förefalla. Se Grisbådafrågan.
Då hade Norge legitim regering. Norge skulle nog ej upptaga det ss. pression, ty det
borde vara intresse för Norge såsom ock för Sverige. Skulle ej vara klokt ta frågan ngt
annorlunda? Blir unionsfrågan klar nu, kanske spörsmålet om Gr. kommer upp snart.
Grunden kunde läggas nu; men undertecknandet ske senare. Större möjligheter nu än
senare.

H a m m a r s t r ö m : Tror på idén. Men menar saken bör hvila, tills Norge är erkändt.

P a n z a r h i e l m : Detta program bör ej tyngas med onödiga saker. Frågan behöfver
här ej upptagas, med hänsyn hvad som skett från Norge i dylika frågor (1890, 1897 be-
slut från stortinget). Ingen anledning att tro att Norge skall stå däremot. Alltså olämpligt
upptaga det ss. svenskt önskemål nu. Det vore misstro att uttala det.

7:o)

W a l d e n s t r ö m : K.Mt ville underhandla med stortinget om upplösning. Jag har
sagt att St. säga nej. Sverige ovärdigt underhandla med ”norska ligan”. Hvarför skulle
Sverige inleda underhandl.? Intet hindrar K.Mt att underhandla. Hvad skall under-
handl. tjäna till, om ej uppgörelse. I utsk. förslag skulle ligga förbud att träffa villkorlig
uppgörelse. Intet bevis på, att Norge skulle bli bundet. ”Ifrån Sveriges sida böra inga
underhandl. inledas; vill Norge inleda, är Sverige villigt underhandla med myndigheter,
som kan visa sig ha norska folkets fullmakt att underhandla om unionens upplösning”.
Vilja kommer att respekteras. ”Krype?” Kruser I oss, så knuser vi dere, knuser I oss, så
kruser vi dere”.

S t a a f f : Konungens rätt att underhandla kan ej åberopas här, ty i så fall vore Norge
en stat som vore erkänd. Jag undrar hvad Ni skulle sagt, om han gjort det. Frågan om
nytt storting är en gammal fråga.

W a l d e n s t r ö m : Konsulatsfrågan! Se på det, hur det där gick. Hvilken § i RF
hindrar K.Mt att underhandla med KMts norska regering?

H a n s  A n d e r s s o n : Ej ett dugg konsekvens i Waldenströms ord. Norge har be-
gått brott mot grundlag och mot Sverige. K Mt har begärt få förhandla. Riksdagen vill
nog ej ha uppgörelse, men vill låta förhandla. Vi vill ej ha krig; därför förhandla. (taga
fästn. om sådana bjudes).

Waldenströms kyrka vill ha konflikt. Skrydloff och Rysslands ära. Sveriges ära ej
kränkt af en orätt norsk handling. (Bra).
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S t a a f f : Waldenströms åberopande af konsulatfrågan bero på tankeförvirr. Då ss.
statsråd och laglige regeringen. Nu upproriskt storting. Svårt tänka att någon i eller
utom kammaren har samma åsikt som han. 

P a l m e : Är det meningen, att de 6) punkterna skola ingå i skrifvelse, synes mig punkt
7) ge för stor fullmakt åt den nuvarande regeringen, som fört de ovanligt illa ledda uni-
onsförhandl.? Åt denna regering eljes fullt hederliga måste uppdraget detaljeras. Annor-
lunda där det gäller en regering, som har sitt öra till svenska folkets hjärta och närver.

W a l d e n s t r ö m : Ovärdigt påstå, att jag drifvit advokatyr någonsin i Rd. men talat
så, att herrarne blifvit generade. Det behöfver starkare framhållas att de ej skola inledas.
Skall K Mt behöfva begära särskilt fullmakt för att upptaga underhandl. – Han skulle få
upptaga, men ej villkorliga aftal. Hvad tjänar då underhandl. till? Får han ej säga, att vi
kommit öfverens. Det var humbug.

C a r l s s o n  E r n s t : Innan man är öfverens om skrifvelsens innehåll, onödigt tala
om klämmen.

C e n t e r v a l l : Besynnerligt att utskottet slutat med förtroendevotum till en rege-
ring, som man hållit så utom, att man nyss går omkring med lista.

Ännu värre, om ngn bakom regeringen regerar. Skarpt mot den store okände. 

B o n d e : I plenum skulle talarens klubba fallit. Ej tillständigt skymfa en person (Bra).
Utskottet o. regeringen behöfver jag ej försvara. Ej sekretess gent emot regeringen: jag
har ofta samtalat med regeringen om utskottets angelägenheter. Kraftigaste protest.
(Starka bra). 

C e n t e r v a l l : Ej skymfat ngn, talat ut ur mitt hjärta. Vidhåller hvad jag sagt om
utsk. och regeringen. En regering af skicklige och duglige män, men, men – 

A n d e r s s o n : Kraftig protest mot Centervall om en viss person. Jag träffade honom,
då ej Centervall var med. Till protokollet hade han ej vågat. 

W i d é n : Till sakfrågan. (Starka bra). Skola vi besluta med anled. af prop., bör upp-
draget ges åt reg. som finnes. Skall riksdagen lämna uppdrag eller ej, ej kunde regering-
en tagit sig frihet –

C e n t e r w a l l : Jag grälade mot regeringen vid sista riksdagen. Kanske några af ut-
skottet, kanske rätt, kanske orätt. 

C a r l  P e r s s o n : Ernst Carlsson rätt, att klämmen beror på motiven. Men då moti-
ven pröfvats, bör klämmen pröfvas.

(P a l m e )
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Tag äfven mot en annan regering in alla detaljer; det kan behöfvas.

8:o/

Z e t t e r s t r a n d : Meningarne delade i utsk.; redogör för ställningen. Mindre belop-
pet än sättet. Norrmännens bestämmelser: intet få lyftas utan stortingets särskilda be-
myndigande. Vi ha tänkt, att riksdagen hade lösen; man vet ej, hvad skulle kunna
hända. Grava anm. mot dem, som jag ansett handlat klokt, välbet. och lugnt. Nu vill
man ställa 100 mill. För denna eller andra män, ej så lugna, eftertänksamme. Det kan ge
vingar under krigsstämning; stark press på vissa håll kan komma. Best. om krediten äro
ej så betryggande, att vi ej skulle kunna inledas på äfventyr. Medlen ej utan riksdagen i
hvarje särskildt fall beslöte. Från detta vilja vi ej på villkor vika. Beloppet mera en smak-
sak; 50 tillräckligt, då de ha 50. Men har man starka garantier, kan man ta 100. Hem-
ställer att vi stanna med 50; på I spela de skickligt sina kort; de äro eniga, summan kan
vara bytesmedel. (Bra) 

H j ä r n e : Anhåller allvarligt, att ej kamrarna skola sättas mot hvarandra i denna fråga.
Detta allvarliga förh. ha redan inträdt; alltså ej beslut. Norska stortinget exempel är blott
spegelfäkteri; faktiskt är det användt redan. Det är ständigt samladt: under 7 dagar kan ej
riksdagen samlas. Hela statsrådet hördt: ingen regering kommer till makten, som ej har
båda kamrarnas förfogande. Vi ha tillräckliga medel att försäkra oss om huru regeringen
kan göra. Ställ den utan medel; då kommer faran.

T h o r s s o n : Skulle vi tro siste talaren, borde flere millioner anslås; ju flere, dess stör-
re utsikt till fred. Inga millioner alls. 100 mill. skaffa ej större säkerhet; de, som vilja an-
vända vapenmakt, skulle då komma i rörelse. Har stortinget redan användt summorne,
hvarför skulle vi då magasinera. För siste talaren kanske viktigast får 100 mill. till krig,
men ej för folket i landet.

H a m m a r l u n d : Hjärnes artiklar påminde om Bratt. Lyckligtvis inom stängda dör-
rar. Regeringen har de två kreditiven förut. 15 mill. äro att börja med, innan riksdagen
sammanträder. Vill gärna ge 50, såsom Zetterstrand.

K r o n l u n d : Dålig politik af Z. att här söka hetsa kammare mot kammare, bör söka
skaffa sig bytesvara. Z. är kompromissernas man; ytterst motbjudande att söka göra en
fosterl. fråga till partifråga. (Bra).

H e n r i c s s o n : 15 mill; sedan 7 dagar. Herrar tjänstemän kunna hålla på saken; men
kan bli mobilisering; brist på arbetskrafter på landet; ½ skulle taga. Mobiliseringstanken
ligger bakom.
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S t e r n e r : Om jag varit ledsen öfver ngn punkt, så denna. Mobiliseringsrykten ligga i
luften; de skulle växa. Komme en annan, blefve en mobilisering. Huru snart kan ej ett
skott gå löst; därmed helvetet lämnas löst på Skand. halfön. Skall kunna gå in på Z.

P a l m e : Vi få väl vara öfverens att ej nu föreligger trängande behof att nu ställa dessa
till K.Mts förfogande. Dessutom finns ganska stort tillgängligt belopp. Att då bevilja
dessa, kan jag ej vara med. Tror kunde däri ligga fara för fred, för eventualiteter. Det
vore skadligt ur statfin. synpunkt om vi för improduktive ändamål (hela världen skulle
anse krig) skulle vara med. Alltså Z.

S v e n s s o n  i  S c h y l l b e r g : 15 mill. äro ej att tala om, ifall det gäller krigsfara.
Kreditiven äro för små, under vanl. förh., ännu mera under abnorma. Jag ta med glädje
kostnad.

Vill vi fred, får norrmännen tro, att vi draga oss för denna kostnad, sen saken är
väckt. De bry sig blott om kraft. (Bra).

P e h r  P e h r s s o n : Det skulle ligga farlig frestelse för en regering att ha lätt tillgång
till mkt pengar. Många skulle utöfva tryck på kungen och regeringen, om dessa 100
funnes utan att tillfråga riksdagen. Däremot ej mot anslå medel, men ej att K.Mt. har fri
dispositionsrätt. 15 mill: i kreditiven. I afs. på krig instämmer jag med honom att man ej
kommer långt. Men de räcka tills Rd. är samlad. Det är, tror jag, allm. men. i vårt land.
(Bra).

N a t t  o c h  D a g : Tänkte först summan var hög, men när den är nämnd, kan vara
skäl ej ändra den. Men vill ej ha lilla till 50. Lilla kreditivet ¼, det öfriga till stora, eller
till särskild fond. 7½ är alldeles för litet, 25 på lilla.

H e d l u n d : Här står kammare mor kammare. Blott 3 inkallade; de öfriga fått sedlar.
Ingen riksdag behöfver sammankallas: denna urtima ajourneras. Mot riksdagens tradi-
tioner bevilja en sådan summa till en regerings förfogande. I Norge lika stor respekt för
de 100, om regering eller riksdagen ha den. (Bra).

C a r l s s o n  E r n s t : Frågan bör afgöras i fred och samförstånd. Men norrmännen
kräfva svar. Det kan ej betyda krig, detta; men det är ett gif akt, en demonstration för
freden. Frestelse för en regering? Se grundlagens § 63. Konungen har ensam att besluta;
tror Ni han beslutar i otid. Tror Ni regeringen skulle göra det i onödan! Beloppet går
an; men villkoren kunna taga = Z. Ej kammare mot kammare! (Bra).

P e t e r s o n  P å b o d a : Tror man åtgärder böra vidtagas – det erkänna ju Z. och H.
– får beloppet ej nedsättas. Draga 50; vi sätta 100 mot deras 50. Däremot oförsiktigt att
ej omgärda: best. om kreditiven i viss mån sådant, men gärna vara med om taga Z.
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P e h r  P e h r s o n : Ej blott det lilla står till KMts snara förfogande; stora kan ock lyf-
tas vid inträffadt behof. Hvarför så olika meningar? Här vilja ej nga ha krig. Angriper de
oss, ha vi 65. Framförallt vikt på att medlen ej lämnas till Mts fria disposition. De som
nu vilja ha oreda, skola ej försumma utöfva tryck. (Bra)

B r a n t i n g : ”demonstration för freden”, därhän lyckades han advocera sig fram. Kan
den uppfattningen drifvas utan församlingen? Så ej i landet. Där säger man: de vilja
skramla med medlen, för att visa att vi ej äro rädda. För dem, som vilja fredlig lösning,
nedslående höra sådana satser drifvas. Sagt, när motionerat, ej rubba! Därför att de skrif-
va en gång, skulle riksdagen vara bunden. Ej kammare mot kammare. Skall II då vara
med på allt I? Kan ej I också komma att finna II klokare? Skulle sådant förfarande ge in-
tryck att Rd. önskar fredlig afveckling; säga från detta i handling, ej blott i ord. Enda
konsekventa vore afslag; Z:s är opportunistiskt i detta fall. Tror ej non, vilja anfalla.
Men om så, finnes ju ej obetydliga summor: 15 i kreditiver. 25 ligga dessutom tillgäng-
liga. Finns ock andra resurser.

50 mill. i Norge; alltså vi 100. Men Norges 50 äro ju till själfförsvar. Läs vår höger-
press och en del af f.d. vensterpress. Afslag. Ej till regeringens förfogande. (Ett par bra).

B r o d i n : Inga vill krig, men skall undvika, skall man vara rustad. Pengar, pengar,
pengar! De böra höjas. Huru kvickt riksdagen tillkallad! Man tar ej pengar på hyllan då.
Vi säga: aldrig krig: då tro de vi äro så rädda. 50 mill. till kreditiven; de andra kredit un-
der ett år. Ej gemensamma voteringar vid denna riksdag.

H a n s  A n d e r s s o n : Instämmer med Carlson: lyckligt att ej stå kammare mot
kammare. (Lyckligt för landet och utlandet). Ej 100 till regeringens disposition; det
vore farligt. Regeringen kommer att pressas; men åtminstone till mobiliseringen. Att
hålla den en kortare tid kostar 60. Skola 100 ställas, hvarför då reglera statsutgifterna.
Till Rd inkallas för 20 dagar, om det blir krig. Kritiska tider. Jag ser ej ngt från andra
håll än Norge. Skulle Norge visa mot oss, stå fullt rustade. I motiveringen ej dessa mill.,
utan 15 mill.; vidare finnas andra medel, som äro disponibla. Fäster mig vid summan,
blott Rd få förfoga öfver pengarna. (Bra).

S v e n s s o n  i  S c h y l l b e r g : Freden i Norden styrkes bättre genom anslag än
genom Branting etc. Det är han och dessa ideella, som bragt oss i denna ohyggliga
situation. Bidrar till fred nu och i framtiden.

K r u s e n s t i e r n a : Ss. opinionsyttring sätter jag saken viktigast; i Europa. En ned-
sättning skulle kunna uppfattas att vi ej hade uppfattning af situationens ansvar, utan vil-
le pruta. 100 mill. men Rd skall vara med.
1094



X. Första urtima riksdagen 1905
B o n d e : Vid slutligt afgörande ej kammare mot kammare. Nu däremot förberedan-
de. Kanske I ställer den genast. Fråga ej partifråga. Här II, för att sedan få jämkning. Då
ej utskt förslag, utan strängare disposition. Man påstår allm. meningen i landet är för
våldsamma åtgärder. Kanske regeringen faller. II skall vara klok (sansad), om I är oklok.

L i n d b l a d : Här skulle finnas betydande belopp utöfver de 15? Det finnes ej ngt,
som regeringen kan använda utöfver dessa 15. Omgärda det med riksdagens bestäm-
manderätt, men tag de 100 mill.! Då få de klart, att allvar står bakom orden.

W a l l e n b e r g : Tyckte förslaget om massmotion var betänkligt. Ett återtåg skulle
näml. komma se mkt betänkligt ut. Om Rd beslutar anbefalla kontoret anskaffa med-
len, torde ett lån på 100 ge 95 netto. Men väntar man att anskaffa, tills riksdagskallelse
på 7 dagar, få vi netto 80. Alltså: ej ställa till regeringens fria disposition, men skaffa 100
nu.

A n d e r s s o n  H a n s : Stode till reg. förfogande öfver 15? Utom det 50 mill. till
riksdagen.

S t a a f f : Kan vara med att Rd i tid vill skaffa ett större belopp. Då den chauvinistiska
känslan varit så uppjagad i Norge, skulle jag ej vilja taga på mitt ansvar, att, därest van-
vettet kommer, ej skulle här finnas medel. Alltså: 100 mill. Till riksdagen. Men ej att
detta uppfattas ss. makt bakom villkoren, utan till fredens bevarande. Ej att om Norge
nekar till villkoren, skulle vi, som ej ville kriga för unionen, kriga för villkoren. Hvad
betyder för vårt folk ett krig? Vi skulle försvara oss mot en stormakt; Norge alltså. mot
oss – ett krig som skulle utarma, ödelägga oss, ett militäräfventyr en ekonomisk ödeläg-
gelse. Detta ss. naturligt. Man jämför ej hvad villkoren vore värda med offren.

Om Sverige segrade (ser vi kriget för att Norge ej ville nedrifva fästn.) skulle vi ej då
ta land. Då gjorde Norge till vår afgjorda fiende, som skall göra vår tillvaro outhärdlig;
kasta sig i armarna på en stormakt. Hufvudlöst vanvett: När efterräkningar komme – ty
de komma – kom ihåg jag friat mig. (Bra, applåder).

L i n d b l a d : Staaff med patos. Vi bevilja, därför att här är allvar bakom orden. Rd är
beredd att ställa medel till förfogande för att göra sin vilja hörd också.

C a r l  P e r s s o n : Utskottskamraterna ha lämnat sin åsikt om summan: 50 mill. Jag
skall och gå med på 100, då de ställas till Rd förfogande. Man får ej bli säker, att de 100
bli liggande, utan vid nästa Rd komme man att ta dem i anspråk. Då inne på sluttande
planet att upplåna pengar för försvarsändamål.

Z e t t e r s t r a n d : Efter Staaffs kraftiga anförande tror jag vi förstå handla med största
försiktighet och mognaste öfvervägande. Kanske ej ngn, som jag, manat till enighet. I
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beslutar till regeringens förfogande, II till Rd. Huru sammanjämkning? Skall man ha
ngt att jämka med, vore beloppet. På ingen annan väg få vi Rd. förfogande. (Bra)

P e r s s o n  M a l m ö : Jag är enig att detta är den viktigaste frågan; tror den afgör fred
eller krig. Lindblad stärkte mig. Nödgas regeringen göra eftergifter? Kanske ny: Står ej
till dess förfogande. Efter första slaget skulle jag ej vilja neka fortsättande. Då kräfde
Sveriges ära fortsättning. Rädd att ställa till Regeringens eller riksd. förfogande. Vi böra
och behöfva ej skaffa på förhand; det vore ett finger åt de krigsgalna. Vi kunna då skaffa
den i landet.

18/7

B a r n e k o w : Vill ha öppen votering.

J o h n s s o n  i  B o l l n ä s : Instämmer.

L i n d b l a d : Grundlagen.

B a r n e k o w : Enskildt sammanträde; instämmer.

B r o d i n : Vanlig votering; partisynpunkter borta; ej inpiskning.

C e n t e r w a l l : Öppen; fri från partisynpunkter.

W i d é n : Öppet; men genom antecknande.

S j ö : Såsom vanligt.

P a l m e : Ej bättre kontroll med slutna.

K r o n l u n d :

W a l d e n s t r ö m : När det begäres sluten, skall man gå till mötes.

E l o w s o n : 

I och II

K j e l l é n : Ytterlighetsmännen skulle vika, sades det. 
Högerextremen skulle vara frågans hvilande: uppskof.
Vensterextremen skulle vara kapitulationen.

Högerextremen är ej detta. Det finns ett parti, som lider så djupt, att andra hänsyn sjun-
ker ned till oväsentligt. De som yrkat omedelbar upprättelse … Högerextremen är ak-
tionspartiet. Venstern unionsledan. Mellan ligger kompensationspartiet: går Sverige från
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det utan någon upprättelse, stannar en fläck på svensk ära. Unionen svensk handling;
reel upprättelse kräfves. Medelvägen är de, som önska intet förhastande. Det ger förde-
lar åt båda sidorna: aktionspartiet vill ha ansvaret deladt med folket. Så ock den andra si-
dan, som vill kasta det ifrån sig. För en tid sedan sade Rd motsatsen; nu skulle
motsatsen sägas ifrån. Det skulle se ut, som vore vi tvingade af Norge.

Kompensationspartiet skulle få betänkande på unionella bokslutet. Granska noga vår
strategiska position vid gränsen, hvad vi gifvit ut för unionen. Skall vi behålla unionen:
ge den hederlig begrafning; eller begrafning i stillhet. Uppskof nödvändigt äfven om
kammaren vore mindre nationell: Sverige vore då ej öfverrumpladt; vi ha sett saken i
ögonen. Villkor lika värdefulla för Norge som Sverige. Äro ej kompensation. Urtima
riksdagens uppgift: Norge säger, att det är bankrutt. Ja, de känna vår svaghet.

Urtima riksd. skall ge protest, ge medel; själf bestämma resten. Skall N. också ej blott
göra revolution, utan ock bestämma tiden för vårt svar.

Nya val i Norge? Man kan ställa fram Sveriges ansvar för Europa. Låtom oss spela
rolen till slut: visa det allvar, med hvilket handla innan vi belasta statssystemet med ny
ledamot. Sagt att här stor sannolikhet för II = I. Men hoppas, att II skall här bättre hålla
lugn och sans. Går II med I, blir uppskof. Då har II ändrat åsikt; i Lördags trodde man
ej skulle vara med. Hvad har inträffat?

Kan ej bli majoritet för reservanternas förslag, tag utskottets; då blir möjligen i utsk.
majoritet för utskottets.

Om uppskof ett år; då blir de erkände; hvad återstår för oss?

– Vänta på nya val här? Skulle vara lämpligt ställa valen blott på det? Hvad vill Sverige?
De flesta vilja upplösning; norrmännen också. Hvartill gagnar då nya val? Blott att reta
sinnesstämningen. Förstår krigsönskningar, men ej de som vilja trakassera. Hvad skulle
vi kriga om? Äran. Den får större knäck genom uppskof till 1907. Om II = I, bidrar
den att ge Sveriges ära till spillo. Lugn och kallblodighet fordras här. (Bra).

R i s b e r g : Enighet vore önskvärd, men utsk. förslag kan ej lända till enighet. Jag
skulle tvingas reservera mig. Underhandl. kunna ej företagas på grund af de förh. i Nor-
ge, ej underhandl. om unionens upplösning. Det nuvarande stortinget kan ej göra
framställning om upplösning. Nya val i Norge enda antagliga utvägen att komma ut.

Z e t t e r s t r a n d :
1) icke rättsligen upplöst, vill Zetterstrand yrka.
2) Minoritetsförslaget upplästes: kommenterades.

Zetterstrand aflät.
Man skall ej vara bunden af ordalydelser. Vi måste hålla hemligt, hvad som sagts: vi
kunna ej begära, att herrarne skola tro; Ni måste ha förtroende eller misstroende. Min
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uppfattning är genom hvarje slags dröjsmål minskas Europas sympatier: ha vi ej skulden,
gjorde mindre. Ginge det äfven detta året, anser jag vi gjort mycket illa.

S c h e è l e : Öppen omröstning; därför min åsikt. Z. har framdragit raka linien; det
tilltalar mera än kroklinier. Men det är blott någorlunda hederlig kapitulation. Vi ha ej
ännu rätt att kapitulera. 

Hvad då i stället? Jo, Z. en annan gång: ”intet hot mot Norge på ngt sätt.” Men säger
man detta, har man väl skäl, att äfven andra nationer skola till oss iakttaga samma uppfö-
rande. De hemliga antydningarna göra intet intryck på mig.

Jag vill utgå från hvad II gjort redan. Vi skola vara följdriktiga ej minst i en sådan sak.
Motionen i II i våras: ”folken frivilligt sluta sig till densamma”. Häri gömmes möjlighe-
ten till unionsupplösning. Då man sagt, att reg. sagt motsatsen, förblandar man ett utta-
lande af chefen med hela regeringen ock med konungen.

Uttrycket innehåller en förutseende visdom: unionen kan innebära mera fara än
trygghet. Dessa intressen böras taga fäste i de faktiska förhållandena. Med full rätt varnar
man mot allt som skulle kunna leda till ej blott blodsutgjutelse, utan ock krigsrust-
ningar: både i afs. på pengar och arbetskrafter. Vidare ej glömma hvad konungen fram-
hållit, som är här mest intresserad (ss. svenska och ss. menniska, med dynastiska
intressen): tvångsföreningen black om foten etc. etc. har han sagt. Hat bör alltså ej stif-
tas.

Stor kulturuppgift här: vår storhet ej längre på slagfältet, (blott om vi drifvas därtill):
vi ha skyldighet och rätt att vara ridderliga, kulturen har här haft väldig faktor, ej
inskränkt nu. Betänkligt då vidtaga åtgärder, som innebära hämmande af kulturintres-
sena. Men denna synpunkt är ej den enda, den största. Äran. Ära och ärans skugga få ej
sammanföras. ”Af hvilken smutsig materia äro Ni gjorda, Ni svenskar”, sade en utlän-
ning. Dock, det råder samband mellan saker och skuggor. Det är en verklighet, som
kastar skugga. Äran själf = att för sig själf hysa aktning, göra rätt, därför att man är därtill
ss. svensk drifven. Vi ha i vår historia satt rättens häfdande på vårt program: (hjälterykte,
maning): ”Den rättfärdiges kvarnar mala långsamt med säkert”. Det kommer en dag, då
det besinningsfulla häfdandet af rätten skall visa sig vara det nyttigaste. Raka linien: som
häfdar rätten. Uppskofsyrkandet. ”Man vill drifva dem till orätt”. Folkrätten ger ett folk
möjlighet uttala folkmeningen.

Gemensamt beslut: angreppet från Norge 1788 räddade fosterlandet.

S t a a f f : Alldenstund så olika uppfattningar om hvad som utrikes makter kan vara att
vänta, så ngra upplysningar.

Från England: Slutresultat: lofvar att ej påskynda, men dröja.
En annan makt: Ej hinder; skulle minska sympatierna; de minskas för hvar dag som

går.
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”Oriktigt citeradt, vill jag tala om.” (Hjärne).
Makterna göre sig ej till domare; deras undersåtar lida. Tid inom Sverige måste

ordna, har ej svar gifvits. Ej till nästa riksdag.

L a r s s o n  i  L u n d : ”De Geers”-linie (bifall till den), kan nästan i allo underteckna
hvad han sade, men kunde ej förstå konklusionen. Ej rättsligen upplöst. Den är död.

De Geers linie är ”själfhäfdelse”, ej själfuppgifvelse. Bifall till De Geer.

S j ö : För uppskof. Yrkande om denna saken framlägges. Här gäller unionens vara eller
icke vara. Före unionen ganska svåra tider. Man offrade land och blod etc. för att vinna
union. Ej oss värdigt att så lättvindigt släppa den. Hade våra fäder ej gett oss det, hade vi
ej haft fred i 100 år. Vi veta hvad vi ha nu. Ofred i unionen har blott varit i senare år.
Ofred hade ej varit, om ej ett parti här hjälpt dem. En afveckling kan ej gå så raskt, som
mången tror.

L i n d h a g e n : Uppträder med anledning af Kjelléns anförande. Tyckte om att han
talade rent ut. Min mening skulle vara kapitulation. Jag anser den vara motsatsen till ka-
pit. Stor pröfning för oss: det är själföfvervinnelse. Här ha gått yttrande af själföfver-
skattning. Det aftal, som nu brutits, kom till stånd genom våld; den som tvingats dertill
med våld, har konspirerat däremot från första stund. I privaträtten ej bunden af aftal ge-
nom våld. ”Tro och lofven”: äfven vi svenskar begagna hvarje tillfälle för att koka från
ett aftal, som vi afsky.

Se saken i stället ur framtidens synpunkt. Det är ej kapitulation att öfvervinna sig själf
(att ett tvångsaftal blir brutet). Samla alla tre folken, sade jag istället. Hvad svarades:
”Det byket danskarne kan gärna tyskarne ta, och norrmännen lägga vi under oss”. Tro
herrarne det är den samling, som skall lyckliggöra Nordens folk. – Det skall stå i histo-
riens böcker: Folk taga skada, gå ofta under, när de handla så.

Enda positivt program är vårt, moderat och.
Uppskof = leka med elden. (Bra).

Ö d m a n : Det vore olycka, om unionen blefve upplöst. Betänketid här och i Norge.
Ej handla i uppbrusning. Andra affärer: aldrig affärer i uppbrusning. Ge oss en dag för
hvart unionsår. Svenskarne ha aldrig gjort ngt ondt mot Norge. Det är lättsinnigt tal att
säga, att unionen ej är värd ngt. 100-årig fred är ovärderlig. Vi äro vuxne vid hvarandra
som siamitiska tvillingar, (samma välfärd – dö i samma stund). – Jag har hört samma
papper som Staaff: Mitt vittnesbörd lika godt som hans. Ingen har sagt annat än att vi
skola upprätthålla våra rättigheter. En armé mot vester och en mot öster blir för myck-
et.

H j ä r n e : Har ej tänkt deltaga förut, men uppfordrad. Meddelanden måste behandlas
med yttersta takt och diskretion. Hvilka ha talat, vid hvilka tillfällen har det talats; huru.
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(Har helt annan uppfattning). – Vi kunna ej uppskjuta i oändlighet, ej säga till nästa lag-
tima riksdag. Sverige skall gå sin väg fram, hålla på sin rätt. (Talade för mkt). Det är ej
oresonligt att fordra ett annat uttalande än statskupp af ett litet kotteri.

K r o n l u n d : Uppskofspolitik tilltalar mig; rätt mkt; men jag tror vådligt på grund af
yttranden för uppskof. De säga nej; då antingen kapitulation eller krig. Då ny regering;
Ej uppskof.

Ingen allmogeman kan intressera sig för krig nu. Vid fest för 100 års mint, ingen
klandra oss att vi ej gått med.

C a r l s s o n  E r n s t : Nemesis för våldet 1814. Norrmännen ha alltid talat om frivil-
ligheten. Under de första 50 åren lyckosam och helsosam. Norrmännen ha att vänta
Nemesis; segla med lik i lasten. – Just i denna punkt vill jag ändra: nya val på ömse sidor
Kölen. Ej uppskof på afsevärdt tid: den, som sitter inne med afgörandet. Punkt 1) öf-
verflödig. 2) ”tillmötesgående” skall ej lofvas på förhand.

”förberedande underhandlingar om saken” bör det bli:
+ föregående vädjan till nationernas vädjan.
– Intet anförts mot uppskof, som kan rubba min öfvertygelse i saken. Alla förslag

utom De Geers medföra uppskof. Skulle vi så falla undan för rebellerna, att vi slungade
på en månad. – Magterna: skrämskott för dem som ej ha kallt blod. Ingen stat erkännes
förrän den har en regering.

– Norrmännen skulle ej ha ngt. emot. – Realiteter. Hvilken vinst?
Frågan om stormakterne: de brinna ej af begär att tjäna Norges sak. Vår ställning

skulle vara så prekär. Nej, jag tror, att norrmännen äro lika rädda som vi. Europa 1) vill
ej förändringar; 2) vill ej förändringar genom revolutioner.

Utskottets medlemmar säga motsatta saker: då kunna vi ej tänka på kommando.
Tysklands export är 1 % af dess hela. Nationalsynpunkten betyder ej allt: det finnes
politiska nödvändigheter. Jfr. Kreta och Turkiet. Kreta godkändes ej. Stormakterna ha
ej intresse af förändringar: intresse af legitimiteter. De ha egna liknande problem: Tysk-
land Polen; England Irland; Ryssland andra. Här blott ngra få månader. 11/10 skall St.
sammanträda. I oktober kunde ny urtima komma. Tre månaders uppskof: skulle Europa
bråka, om vi, för att ej ändra Europas karta, begära uppskof. Tvång från stormakterna
vore ej skam. Skam mera vika för ett mindre folk.

Förut har man velat vinna tid till Norges favör; nu vill man ej vinna tid, då det är till
Norges nackdel. Man har sagt också, att man var rädd för upphetsning vid valen. Det
kan komma ändå. Valen kunna ske ändå. (Bra).

B a r n e k o w : Sedan frågan sist diskuterades, har I antagit förslaget men med kraf på
nya val. Det förundrar mig på det högsta. I har klandrat norrmännen före brottet mot
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deras grundlag: nu vill de ha nytt grundlagsbrott. Det är otänkbart, att en regering skall
göra ngt sådant. 11/10 Okt. kunde ske; ja, om det vill bryta grundlagen.

De söka skaffa sig laglig regering förut, måste det, vänta ej på prinsar; hvad är vår ära,
om det är godkändt af hela Europa, ej af oss. Hvad skola vi fatta för beslut. Jo, efter man
skall kompromissa på 10 reserv. kunde bli sammanjämkning på utsk. beslut. Det skall
väcka respekt. Det skall utgå, det nya förh., från folket själf. Hvad som har skett, måste
bekräftas af norska folkviljan.

– Endräkt i Riksdagen: vi borde ena oss om detta.

B r o d i n : Uppskof. Bifall till Sjö.

N a t t  o c h  D a g : Anser uppställandet af orimliga fordringar för inledandet af för-
handlingar är oklokt; så ock uppskof. Anser I-beslutet vara en sådan orimlig fordran. Ett
samtal med en person, som talat med Englands representant här. Englands represent.
ville ej ha uppskof öfver några veckor; man vet ej hvilka kombinationer kan uppkom-
ma. En brottsling kommer dit; hvem skall utlämna? Vi kunna ej; då måste stormakterna
erkänna för att få honom utlämnad. Bestämdt mot uppskof.

W a l d e n s t r ö m : Somliga säga att vi skulle utsätta oss för krig genom att hålla på
vår rätt. Ingen undgår slagsmål genom feghet. Ej blott Norge, utan alla ha respekt för
fasthet.

Hvad valör har det i England? Privata samtal eller ej. Klagomål från kolonien i Lon-
don. Svaret beror på huru man inleder frågan. Benicia diamanter. Tro herrarne, att en
underhandling är hastgöra.

v o n  K r u s e n s t j e r n a : Yrkanden nära I kammarens beslut. Beslutet fattades af
mellan 60 – 70; en hel del deltogo ej. – Kan ej vara med om nytt norskt storting. blir ej
annat att ett erkänn. in ampliss forma af den begångna rättskränkn. Om dröja för länge
kommer erkänn. från de främmande makterna; hvad skola vi då göra; norrmännen akta
ej på några som helst fordr. från vår sida; uttr. vädjan t. nat:ns vilja oklart. Valen i Sept.
gälla blott från januari; först lagtima riksdag. Ordinarie storting kan ej sammanträda i år.
– betänkligt ock om frågan på valprogrammet. Med hänsyn till rösträttsfrågan. Ej dessa
frågor på en gång. Båda frågorna skulle ej samverka, utan divergera.

– Det vore: ”non possumus”: ej säga någonting, ej ens lofva tillmötesgående.
Riksdagen skulle kunna ge landet förlösande ordet; som ej regeringen kunnat. (Det

vore fattigdomsbevis). (Starka bra).
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Kvällen

K v a r n z e l i u s : I I 45 mot 20.
Folkviljan kan komma fram i Norge, med enkammarsystem, men ej sagt den kan
komma fram vid pressioner. Men kan folkviljan göra sig gällande här? Blef så, om II
upplöstes? Skall äfven I upplösas?

Genom uppskof kommer tyngdpunkten för långt åt höger.
Genom uppskof undanskjutes vår möjlighet att få de reella önskemålen genomförda.

Frågan löst så fort som möjligt, vill folket. Nationen lider af detta osäkerhetstillstånd.
Fasthet, säges det. Hvari skall fastheten bestå?

Nästan i alla punkter i denna P.M. har I vunnit. Skall jag och mina meningsfränder
nödgas försvara[?]

v o n  S c h é e l e : I I kam: blott nya val i Norge.
Minoriteten i utskottet 78; Utsk. led. röstade ej:
Närvarande 102 och 193. 9 röstade mot. 10 á 12 deltogo icke.

P å b o d a : Bifall till punkt 1) i utskottets provisoriska förslag. Zetterstrand vill ha till
”rättsligen”. På utskottets förslag får ej prutas.

G y l l e n s k i ö l d : Vi måste nu komma till positivt förslag. Det är rak linie samman-
binda rösträttsfr. och unionsfråga. Ej krig, ej landafträdelse, så liten inbland. som möjligt
i Norges angelägenheter: alltså ej zon eller referendum.

Kan konstatera yttrandet, som Staaff citerade om hvar dag.

B a r n e k o w : Så bekymrad. I beslutat ålägga Norge upplösn. Finnes ngn möjlighet
att tänka sig dem beredvilliga till detta?

Kan man ej tänka, att de svara att I och II skola upplösas? Då vi äro åtskilda; hvilket
svar då? Om II fattar lika som I, kan regeringen ej sitta kvar; det är många, möjligen
här, men bestämdt i I, som vill köra bort reg.n. Hvad händer? En ny måste komma. Det
blir en som är mera böjd för maktmedel: nuvarande icke alls böjd. En ny med 100 kan
mobilisera; kanske bör; då skall Rd komma sammans. Ni må prokl. fred, men den, som
i dag röstat för, kan kasta in Sverige i krig? Hvilket krig? En där alla norrm äro besjälade
af entusiasm; så ej i Sverige. Skall vi få entusiasm för krig, ej sdna villkor; utan då Norge
komme.

Här finns ej entusiasm att hålla på unionen med krig: en ny riksdag skall säga det.
Vi vill gärna klå norrmännen, men det är ej = blodigt krig. Skall bli krig, blodigt.

(Bra).
Viktigaste votering sedan nya representationsskicket. 
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T r a p p : Vill ej ha nyval till Riksdagen, men väl nyvaldt storting. Norska stort. valdt
på programmet förhandling; huru har det följt programmet. Norge sprängde unionen
med rättskränkning. Vi önska få upprättelse, krig vilja vi ej. De Geer = rena själfupp-
gifvelsen. Regeringens? Men den har ej tagit fasta på rättsståndspunkten. Unionen kos-
tat oss för mycket för att utan vidare kastas bort.

Vi måste ha klart besked att norska folket står bakom; få annars förebråelser ej blott
från svenska utan ock norske att ha förhastat oss.

Vi behöfver ej vänta länge på det, om det är sant. Ett förslagsyrkande.

E l o w s o n : I viss mån besviken af denna diskussion. Regeringen har klandrats mkt;
jag har ej kunnat deltaga däri; förstår ej klandret. Går igenom anmärkningarne. Erfarna,
ej politiska. Politik är konsten att stå väl med Vår Herre, utan att alltför mkt stöta sig
med hin håle. Äro de ej för styfva i det, så klandrar jag ej dem. Det finns folk som
opponera mot hvarje regering i hvilken de ej själva sitta. (Bra). Jag har förtroende till
den, men vill, med bibehållande af detta, framställa ett amendement.

7/6 har länge varit förberedd. Erinrar om scenen i Sthlm, då konsulatsförh. slötos.
Konungens diktamen: Hvad svarade norska statsrådet? De afstyrkte, protesterade.
Denna handling visar konturerna af en diktatur. K Mt lagt vikt på, att Sverige intar
rättslig ställning; vårt bifall behöfves. Man skulle underhandla för upplösning. Det är ej
lämpligt vid alla tillfällen underhandla med revolutionärer. Det är ej norska folket, en
klick, som utfört revolutionen. Klaverness: Norrmännen visste intet om det förut.

En parlamentarisk församling i händerna på en ledning, som för en järnhård spira; –
herrarne känna hvad det är – ledningen beslutar revolution. Jag fäster herrarnes uppmkt
på betydelsen att skiljas som ovänner. Skola vi hoppas samlif och lugn, måste vi stå på
rättens ståndpunkt. Bli vi två, som strida på den smala halfön, våras undergång. Dröjer
decennier, innan Europas förenade stater framträder. Vi måste kunna blifva vänner.
Folkrätten erkänner ej revolutionen som sådant, men erkänner folkviljan. Här advoka-
ter för norrmännen? Må de norrm. säga, när de vilja skaffa nytt storting, men i europe-
iska folk. Folk skall man kräfva, att norska folket skall säga, om de vilja utträda ur en 90
årig union, som vore till gagn. (Bra).

Förvåning öfver flacka opportunismen hos von Krusenst. Om 5 år kunde vi ha förh.
att de ville för ingen del skiljas. Det ligger alltså i upplösning ett frö till missf. som skall
skingras med tiden. Stortingets makt öfver folket förminskas dag för dag, månad efter
mån. Man står på lagens grund; handlar i enl. med regeringens innersta intentioner.
När, behöfver vi ej säga. Allra minst behöfver vi advocera för dem. Stormakterna ej
benägna för att godkänna en palatsrevolution, men ett folks vilja. Skilsmessan mellan
Nederl. och Belgien. De förra dröjde 8 år. Det är uppenbart att för storm. intresse hålla
på internationella rätten; den förverkligas om norska folket uttalar sin men.
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Om man ej gör som talaren vill, blir krig. Nej, krig oss emellan ej möjligt vidare.
Det finnes fredsrörelse; den vill skiljedom efter rätten.

Beslut 7/6 är strid mot Norges utveckling. De ha ifrat för skiljedom; Nobel; nu 7/6
kastat rätten öfver ända. Våld ej blott kanoner; aftal kan ock brytas på annat sätt.

Tror ej ngn historieskrifvare skall säga Norge 7/6 ha berättigad anledning till unions-
upplösningen. 

Man vill höja staterna moraliskt till jämlikhet med individerna. Individerna skjuta
tvisten till rätten. Här finns ej anledning underhandla med revolution. Skiljas vi åt i bit-
terhet och hat, hvem garanterar att ej krig bryter ut.

Sveriges folk och Norges folk underhandla, Norges folk af lagligen valdt storting,
som har det uppdraget.

A n d e r s s o n ,  H a n s : Låter bra att folken skola skiljas i vänskap. Men då ej stå på
absoluta rättens ståndpunkt. Då blir fiendskap. ”Vi ha rätt fordra, att de skola höras”. På
hvad sätt? Kan det då fredlig. Fordra det, huru genomdrifva det. Vi kunna ej tvinga an-
nat än med magt. Ingen vågar säga de gå godvilligt in. Då blir kriget, som vi vilja und-
vika.

Alla öfverens om att de begått olaglighet; men de äro laglig represen. Om de ej god-
villigt underkasta sig, skola maktmedel. Jag vågar ej ta på mitt ansvar.

En blir utrotad: hvilken? Kanske ej norrmännen. Blir helt annat än stå här och prata
stora ord. De lärde herrarne ska ha reda på, hvad vi tala om; tyckas så litet ha reda på
det, fast har skrifvit så mkt. Svenska Rd skulle sammanträda 15/10. 15/10 är den gamla
kammaren. Ny kammare tidigast 15/1. Upplöstes den, skulle bli annat svar än Ni tror.

Väljer man: villkor som leda till krig eller fredlig uppgörelse, blir mycket få valda som
vilja krig. – Trapps förslag kan möjl. bli sammanjämkning i utsk. om vi fatta vårt beslut.
Men går ej tvinga dem till nya val. Vill vi fredlig och lugn upp., till minoriteten i utsk.

B r a n t i n g : ”Rättvisa åt Norge, fred åt Norge:” Fick ej tagas för särskildt parti. Wal-
denström. Sveriges ära skall upprätthållas. De, som vilja offra för äran, säga, att ingen
förödmjukelse att Europa påtvingar oss Norges själfst. Vi komma linkande efteråt. Det
är ej förödmjukelse. 

Men mot litet land ställa, att vi ej kunna komma själfva öfverens lämnande denna
fråga åt stora makterna.

Förstår ej denna omvårdnad, som så lättvindigt tar saken; försummar detta gynn-
samma tillfälle.

Sjös förslag: ”vädjan till nationernas vilja”. Kunde det ena bestämma, hur det andra
skulle förfara? Icke då saken naturlig? Men vi ha aldrig velat lägga oss i dess inre angelä-
genheter. Nu, vid slutet, skulle man så gripa in i deras inre rätt.
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Den psykologiska effekten blir den, att hela norska folket, som kan vara tveksam,
säger: detta är för mkt. Skola vi på grund af maktspråk för Sverige desavouera vårt stor-
ting. I bästa fall massanslutning till stortinget. Det är ej ngt för svenska ära. – tror, sade
man, det kan bli efterräkningar. En klick, en mara. Därför hos dem själfsuggestion.
Revolutionsplanen stod dag för dag i norska tidningarna; utförts som de sagt det skulle
gå. Programmet låg klart förut.

– Om sådan fordran komme, och stortinget svarade nej. Med adressaten bakom sig;
hvad så? Då stå vi där igen: det enda positiva Sv. Rd. kunnat samla sig om. Hvad då!
Antingen gå vidare eller falla tillbaka. Gå vidare är krigshotet, som man ej vill stå för.
Ingen vill ha den blodsskuld, som skulle följa af kriget. Då förskärpt situation; vi drifvas
steg för steg fram. Åtskilliga bland uppskofsmännen ha haft sådan konsekvens, att i
värsta fall må vara händt. Men vi, som vilja vädja till nationens vilja: hvad är grunden
och basen för Edra kamrar? Den del af nationen, som står under strecket, skulle få gå i
krig, som saknat hvarje laglig befogenhet att kunna förhindra.

Vår svaghet att vi ej kunna göra denna vädjan till nationens ordentligt. Det måste
förlama en hvar; det anstår ej oss tala om vädjan till nationens vilja i Norge, när ej kan
ske här.

Ingen fara för freden i Norden vid folkomröstning! Vill I ha det här? Här skall II
bestämma ej efter eget hufvud, utan efter siffror från I.

Här gäller frågan hvar tyngdpunkten ligger: hittills ofta bredvid. Man betänke sig,
om här uppskofspolitik på sin höjd vacklande. Skulle det vara vägen till samling i natio-
nen.

Sedan stå de ej eniga. Vid nästa position splittras de åter. Uppskofsvägen till afgrun-
den: jag vill ej gå den, fria
Rådvillheten samling till ingenting!
Man har gett oss maning för andra! (Starka bra) 

A n d e r s s o n  H a n s : Denna riksdag kan upplösas; det kan KM göra, ej Riksd.

E k m a n : Votering förestår; vissa frågor blifvit framställda som vi måste ha besvarade,
om vi skola veta hvad vi skola votera öfver.

Kvarnzelius har frågat, men ej fått svar.
Carlson vill ha nya val i Sept.: alltså till in i Januari.
Oklart om han vill ha II ensam.
Vill E.C. äfven ha upplösning af I.
Upplösning af norska stortinget önskade han. Men det komme ngt, som heter däref-

ter. Om det vinnes då, kan denna sannolikhet dock ej utesluta annan möjlighet. Stor-
makterna erkänna.
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H e l l m a n : Bifall till Sjö.

Punkt 1) Utskottsled. deltaga.

Utsk. förslag: ja 125
Zetterstrand: nej  87.

Punkt 2)

D e  G e e r :

S j ö :

Z e t t e r s t r a n d :

T r a p p :

Utskottet:
D e  G e e r s : Bifall: Ja: Afslag: Nej.

19/7

3:o

S t a a f f :  Usk. uppställer två villkor: i utskottet har jag ansett gynnsammare för våra
egna intressen, om ej villkor uppsättas, utan ämnena omnämnes och påpekade ss. öns-
kemål. Man har större utsikt vinna mera, om ej villkorsformen uppställes, utan man öf-
verl. åt förhandl. att ge och ta. Ställes ett villkor, som måste tolkas så, att ngn fästn måste
raseras, skulle tanke på tillmötesgående kunna finnas i Norge, men formen väcka chau-
vinistisk stämning. Rdagens beslut en ram, men svenska delegerade stå i kontakt med
Rd. förtroendemän. För folket skulle beslutet i Rd. bli gripbarare men fördelarne af
försiktighet behållas.

Vidare: ställes ss. villkor, hvad menar man? Menar man villkor för unionsupp-
lösningen och erkännande, så att, om nej, erkännande ej kommer. Men är villkor, som
skall genomdrifvas, måste vara lifsvillkor. Det har ingen påstått. Man har sagt reellt
intresse särskilt för framtiden; men vi ha ej tänkt oss föra krig för andra än lifsintressen;
säger man: det skall genomdrifvas, betydde detta att man skulle föra krig för ett icke-
lifsintresse. 
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Sam. Clasons anteckningar från den 19 juli i andra kamma-
ren i klartext.

Vanskligheten af ett krig har jag förut omnämnt: (mot ett yttrande af Kjellén!) i
anfallskrig skulle vi ej kunna öfvervinna Norge, ej att vi skulle stå maktlösa mot Norge;
det var misstydning mot Norge.

”Förhandlingspunkter” i st. för ”villkor”. Sedan blir fråga, hvad inom denna punkt
kan komma till stånd ss. villkor, mot erkännande. Detta vore ett klokare tillvägagående:
till fördel för motsatt åsikt kan blott anföras, att i slopande skulle ligga upprättelse, som
toge sig ståtligare ut, om man uppställde ss. villkor. En sdn upprättelse är konstruerad.
Ville man upprättelse, skulle det vara unionens upprätthållande; att hitta på en upprät-
1107



X. Första urtima riksdagen 1905
telse är dumt. Sverige kan få upprättelse i norska folkets erkännande att 7/6 var dåligt
beslut, i strid mot framåtskridandets ideer.

Ej uppfinna upprättelsepunkter. (Bra fr. ett par)

H j ä r n e : Denna formulering är kompromiss mellan icke-villkor och villkor. Utskot-
tet har sagt villkor, men lämnat rum att ge och ta. Vi behöfva ej numera att ta hänsyn
till chauvinistisk stämning i Norge: den kan bekämpas i Norge af regeringen, om den ej
står på chauvinistisk ståndpunkt eller ledes af den. Då tjäna förhandl. till intet.

W a l d e n s t r ö m : 
”Vill man rättvisa åt Norge, får man ej tala om r. åt Sverige
”Vill man fred åt Norge, får man ej tala om svenska villkor.”
”Vill man fred, skall den ena kapitulera”.

Sverige bör ej kapitulera, har jag sagt. Sätta vi punkt mot Norges revolution, då skulle
vi föranleda krig. Men sedan II kapitulerat i 2, böra vi kapitulera äfven här. Norge säger
bara nej: Rd. faller då undan. – Men dessutom: det måste vara motbjudande att binda
en annan makt att Ni får ej ordna ert försvar efter godtfinnande, utan måste ha annat
lands tillstånd. Det vore att gifva upp landets själfständighet mer än hittills. Om Brögger
säger att det går, hvilken auktoritet har det? Hvad vet man om stortinget? Bäst ss. Staaff
känna sig för huru långt Norge vill gå, och kapitulera. Ej värdt ge sken af hålla på nå-
gonting. – Men äfven om förklaring af stortinget, att det går in nu, så kommer det se-
dan sägas att det ej var valdt på programmet att godkänna. Dessutom bryter det ju lagar
och traktater. ”Verdens Gang” och ”Björnson” (derföre att Norge ej brutit en § i Grl).

Jag ställer mig nu på IIs kapitulationsståndpunkt: alltså inga villkor.

J o h n s s o n  i  B o l l n ä s : Kan ej dela Staaffs mening att man har utsikt att vinna
mera, om man ej har villkor, utan blott önskemål. Starkare ståndpunkt om man bakom
har Rd. villkor. 

Ingressen skulle jag önska ngt mera smidig: saken intet emot. Nyttigt för båda fol-
ken, om detta drifves igenom: de slippe befästa. Norge har sjukt samvete; måste bygga
vidare i fruktan för hämnd. Följden bli fästningar hos oss; två fattiga land skulle bygga i
kapp. Ståndpunkten blir objektiv. Små stater ha annat att göra. – Ja, säger man, men
Norge säger nej, då blir krig. Jag känner norska folket; det inser mkt väl, att detta ej är
hot mot Norge. Risken är lika stor: lika större om vi börja bygga fästningar. Neka det
gå in på det, vilja de ha krig; och skola de ha det, lika så godt nu som framdeles.

B i e s é r t : I allt väsentligt till Staaff i fråga om villkor eller förhandlingspunkter. Vid
fredsslut bruka ej på förhand parlamentet sätta upp oeftergifliga villkor. Det måste vara
styrka för underh. att ha så stor frihet som möjligt, ej blott att ge efter, utan att öka. Att
Norge så ifrigt önskar uppgörelse, är garanti för snart gynnsamt resultat. Af villkor kan
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man ej på förhand beräkna effekter. (Hvad är för buller: Kopparslagare, som kammarn
har).

Villkoren kan leda till krig. Första trodde jag böra vara villkor, men är ej viss numera,
efter upplysningen i utsk., att fördelen af neutral zon är tvifvelaktig. Fullt förtroende
kan saken lämnas åt underhandl. Slopas detta, står endast flyttlapparne kvar: det blefve
egendomligt att ha ss. villkor blott detta, det andra ss. önskemål. Jag var i utsk. för att
äfven 4) borde vara villkor, som jag anser mkt viktiga. När utsk. ej ville taga med detta
ss. villkor, allt ss. förhandlingspunkter.

L i n d b l a d : Ej förstår jag logiken att om ej flere villkor, stryka alla. Snarare taga upp
det andra också ss. villkor. Trodde vi ej behöfva upprepa. Hvarför ej sluta tala om krig
och krig? Sedan man formulerat sina kraf, kan man lämna tvisterna till skiljedom. Krigs-
hotet är ett vapen, som herrarne slöat ut. Zon skulle vara orimligt villkor: Ryssland o.
Åland. Det är söka skapa ringa början till ett dylikt område. Ett exempel för framtiden,
som kan växa ut.

Skall W. vara grym ironi, mot Staaff, förstår jag det; men ej att kasta yxan i sjön. Jag
vill ej svara mina valmän att vi kapitulerat. ”Större resultat om underhandl. ha fria hän-
der”. Det är ej erfarenheter af våra underhandl. med Norge.

L a r s s o n  i  L u n d : Hjärne gaf mest tydlige skäl till att gå till Staaffs. Han sade utsk.
var kompromiss; men II dikterar ej beslutet. Här skall bli nya kompromisser; alltså, de
som omfatta utsk. förslag, göra klokast att här samla sig kring Staaffs yrkande.

P å b o d a : St. af logiskt och konsekvens; hans yrkande i dag är konsekvens af Z. yr-
kande i går. Vore kammaren konsekvent att stå kvar där den stod i går, då.

Det är kapitulation; men det är ock den ovärdigaste metoden att kapitulera. Ni ha
upplöst; vi skola underhandla om afveckl. Vi ha kraf, men törs ej ställa som kraf, förrän
vi få veta, huru långt Ni vilja gå. Vid underh. på annat sätt, lojalt, hade detta varit den
riktiga vägen, men ej nu, efter revolutionsbeslut. Motivet: huru mkt önskar Norge.
Man bryr sig ej om hvad som kan vara öfverensstämmande med Sveriges intressen.

Upprättelse, sade St. vore rejält skäl; men han menade, att detta ej vore upprättelse.
Fulla är ej den, men den är någon. Känslan af kränkning är ej konstruerad. Den sprang
upp ur Svenska folkets hjärta.

(S t a a f f : medlet var konstrueradt, ej känslan af upprättelse).
Vi få bygga i kapp annars. det skulle vara intrång i Norges bestämmanderätt. Unio-

nen betydde trygghet; detta går i samma riktning som Norge uttalat: de vilja blott fred
och vänskap. Hoppas II har så mkt stål att våga fasthålla denna punkt som villkor. (Gan-
ska starka bra).
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S t ä r n e r : Staaffs förslag är ej kapitulation: det är blott formell skillnad, ej reell. Om
man vill nå ett mål, skall man ej gå lent till väga. En underh. som är mild i formen, be-
höfver ej vara mild i saken. Träd på grannens åker. Ordet ”villkor” är skuggan af en ära.
Gå när jag hör ngr oegentligheter.

Hela Sverige blir upprörda öfver 7/6: ”det skulle ha stryk” men det är tillfällig miss-
stämning. Frågar man; vill Ni riskera, skall man svara nej. Ordet ”villkor” är uttryck för
tillfällig misstämning, kommer lika långt med förhandlingspunkt.

K j e l l é n : Sunda förnuftet har segrat i Kina. Skulle vi strida för villkoren, strede vi
för vår rätt att ha en vilja i verlden. Här är en viljestrid mellan två folk. Utlandet ser sa-
ken utan slöja. Det skall betrakta oss ss. ren slapphet, att vi ej våga ställa ett enda villkor.
1 mot 10 för ryska kejsaren (Det var andra tider då). Det är andra tider nu. 5 mot 2 våga
ej hoppas på seger. Det är hemskt att vara med om detta.

B o n d e : Innan enhälligt beslut föreligger, bör hvar och en i utsk. här kämpa för sin
åsikt. Det krigiska talet är endast en villa. Det finnes på andra håll; här har blåsts i krigs-
basunen. Siste talaren. Då kämpade Sverige för ngt annat. Norge, med rätt eller orätt,
anser sig kämpa för sin frihet eller själfständighet. Är tanken i viljestrid tillräcklig lifva
ett folk med forna striders stridslust? Nej, känsla af oberoende.

De som säga: vi vilja klå, men ej krig, de vilja nog ha krig till sist. Man har sökt vill-
koren för villkorens skull. – Ryssland underkastades efter ett krig. Om Ryssland sade:
rif Boden, skulle vi revoltera. – Skiljedom sade Lindblad. Hade då ej följt med föreläs-
ningen i utskottet. – Smidigare, opponerade sig Lindblad mot. Han menade smidigare
= oklart; jo, nog är det oklart. – Genomdrifva, sade Påboda. Huru?

Lugnare bära ansvaret att ha undanröjt hotet för krig på halfön, än bära det af Kjellén
påtänkta ansvaret. – Andra punkter lika viktiga; förslag om nästa i ett sammanhang.

4:o/ Förslag på en gång af Bonde: ”betydelsefulla punkter”.

J o h n s o n :

W i d é n : Utskottets förslag. Stor förtrytelse öfver fästningarne. Det skall stå allmänt
om villkoren i betänkandet. Annars dunkelhet: Ingen risk; då det är skrifvet så allmänt.

Kanske delegerade borde ha P.M. eller instruktion. Bifall till utsk.

B i e s é r t : Instämmer med Bollnäs. Lindblad citerar ofta så det låter rätt men är mot-
sats. Skiljedom, sade Lindblad. Det kan ej mga vara eniga om. Norge kan ej hänskjuta,
domstol ej döma i en så rent inre norsk fråga. Ett sådant tal är barnsligheter.

H e l l m a n : Bifall till 3dje punkten. Man vill ha tillagda här äfven andra villkor, om
man skall ha skilsmässa.
1:o) Hvar är gränsen? Annars bråk igen.
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2:o) Unionen är ej upplöst. Vid underhandling skall Norge utbetala sina bidrag. Till
dess unionen blifvit rättsligen upplöst.
3:o) Norge skall ersätta kostnaderna, som Sverige har betalt.

N a t t  o .  D a g : En fästning kan ej rullas. Vid anfall skyddas uppmarschen. Ligga
dessa fästningar nära gränsen, kan anfallshären lätt rycka in. Drages neutral zon, blir af-
ståndet förlängdt, men ej så mycket. Vinsten blir ytterst obetydlig. En half dags uppskof
betyder det militärt. – Norge har inga bundsförvandtskap; ja, då kommer stormakter ½
dag senare. Glommen är naturliga terrängafskärningen; militären har icke fog, om de
hålla på dess slopande.

E l o w s o n : En realitet som skulle flytta in i § 4). Det är väl intrång i sjöfart eller vat-
tenförbindelser.

Sjöar, som flyta ut eller in; med hufvudlopp. Fämundsjöns afledning. 

(S u n d i n  instämmer).

B o n d e : afstår från sitt förslag.

H ö j e r : (mot Hellman) om statsskulden:
Rättade Hellman.
– Instämmer i detta i hufvudsak med Staaff.
Klokare att ej taga dessa ss. villkor, utan ss. förhandlingspunkter, detta af praktiska

skäl. Förbindelse med Norrmän; de äro så angelägna, att de gå in på hvad som helst,
endast de icke gå ut på upphäfvande av 7/6.

Det är intet tvifvel, att de ej gå in på detta + Kongsvinger. Men det kan vara möjlig-
het, att om villkoren graderas; kan det bli annorlunda. De komma att framträda ss. ulti-
matum, men det tages aldrig tillbaka. Vi riskera ej, att Norge skall säga nej, därför =
Staaff. 

H e l l m a n : Om de ej betalat den, skola de betala dem:

Yrkanden:
a) bifall till utsk. 119.
b) bifall till Staaffs 92.
c) bifall till Hellmans 98 ja mot 102 nej.

4:o Bifölls

5:o ja.

6:o Ja.

7:o Ja.
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8:o

Z e t t e r s t r a n d : Framlade sitt förslag. I första hand borde II ej taga 100. Och häf-
dade den gamla konst. uppfattningen, att Rd. borde ha dispositionsrätt öfver medlen.
Framställde yrkande:

H j ä r n e : Står på försiktighetens ståndpunkt. Svåra vådor i följd af förändring. Anslag
dels ss fredsdemonstration, dels mot krigshot mot Norge (t.ex under underhandlingar-
na). Behöfvas de, måste de användas effektivt. Man imponerar ej genom att säga, att
pengar finnes framdeles. Men Rd. skulle kunna samlas. Det fordras tid för samlande, det
fordras tid för K. prop.; flere veckor skulle uppskof behöfva. Z:ds förslag maskeradt
afslag.

Utsk. har gått en medelväg: 50 mill. till K.Mt.; 50 mill. till store.
Bifall till utsk. förslag.

T ä l l b e r g : Hvarken utsk. eller Rd. skulle fatta beslut nu; utan sedan kamrarne be-
slutat i alla öfriga punkter. Allra minst ss. i P.M.; det vore att votera pengar åt en Reg.
som vi sett. Den nuv. som endast vill fred, ej krig, skulle afgå; vi skola votera åt en ny.
De herrar, som vilja krig, skulle ...

Dåliga män, som ej stå bakom ordet; tala om makt bakom ordet, men ej vilja krig;
hvad är det då? Afslag. (Starka bra). Olofson i Viken, Södertelje, Österberg.

N y s t r ö m : Afslag på krigsanslaget. II har anledning af beslutet i går afslå dessa mo-
tioner. Genom att sätta in ”rättsligen” ha vi erkänt att unionen är faktiskt upplöst.
100 mill. blefve krigshot. Det blefve extra utgift ss kreditiv. minst 1 mill., ss lån (= kasta
pansarbåt i sjön) utan nytta. Stämningen i breda lagren skulle ej uppjagas, men militärer!
”Krigsbudget på 85 mill.” kräfver användning. Att krigsstämning finnes, ha vi hört af
flere af vår ungdoms uppfostrare. (kärlek till nästa, öfverseende med fel, trodde vi skulle
barnen skulle uppfostr.: nu barnen med bannor, här eller här).

K r u s e n s t j e r n a :
Förut: 100 mill., men Rd. bestämmanderätt.
Yrkar 100 mill.    ”     ”            ”
(Påboda, Lindahl, Biesèrt).

B o n d e : Hela tiden onödigt bevilja. Hjärnes afslöjande ha förändradt mina åsikter.
”Pengar är ej maktmedel”, sade H. han ville ha rustningar. Antingen mobilisera eller
skaffa vapen och ammunition. Ej göra ngt för att underblåsa krigslystnaden; ej åt blif-
vande ”kraftig” regering (uppgift sätta makt bakom ordet); afslag: /Bra, starka.
(Öja, Bromé, Lund, Olsson i Viken, Beckman).
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H ö j e r : Varnar II att lyssna till sirénsången från öfversten för alla krigsöfverstar, Hjär-
ne. Han var nog ärlig att medgifva att det skulle vara genast till rust. för förefallande be-
hof. Vill kasta regeringen för kanslitrapporne: ha kraftregering (kanske han själf). Vill ej
utsätta mig för risken af en sådan regering; då blir det dubblering och triplering. Tills
jag måste kompromissa = David.

A n d e r s s o n  H a n s : Man kan ha olika åsikter. Tänka litet på situationens kraf. Ej
bortse från ställningen på andra sidan Kölen. Vi få ej ställa oss utom. Skall ej heller vid
slutlig uppgörelse fästa mig stort vid summan. Vill enighet då, ss. styrka för Europa.

Vikten ligger på dispositionen: till Rd. förfogande, annars ej ett enda öre nu. Det är
ej så, att detta sammanjämkningsförslag, hvaraf endast 50 af regeringen. Alla 100 kunna
tagas af reg., innan Rd kommer samman. En kampregering med 100 kalla ej in Rd.
före sista dagen. Tar nog ej sådana dröjsmål: Rd 7 dár. prop ligger färdig; i bordl.; då går
”på utomordentliga sätt” också.

Fäster ej vikt på summan.

H j ä r n e : Två vänner med sådana ”afslöjande[n]” om mig, att jag måste svara. Dessa
100 mill. äro naturligtvis afsedda till krigsändamål, de tro herrarna alla. Med ”pengar”
försvarar sig ingen: jag är ej krigslysten. Sköta vi oss rätt, blir ej krig. Stå vi i ordning, gå
de ej till öfverdrifter. Opinionen i utlandet; skiljedomstol. ”Vågar Ni ställa denne inför
skiljedomstolen?” t.ex. Förenta Staterna. Vi skola spara våra krafter för allvarligare sa-
ker. Vi måste vara beredda, om norska folket vill villkoren, men klicken vill det kanske.
Att man därför att man ej vill stå ss ynkrygg, vill ha krig. Det är ett falskt påstående,
hvarmed man vill förvilla meningarna i denna kammare. (Starka bra).

D e  G e e r : Norrmännen äro ej så enfaldige, att de angripa nu. De säga sig de försvara
sin själfst., ha sympatier. Angripa de, tvärtom. De önska komma ”till samförstånd”.
Tänkte vi endast på 50 mill. till försvar, kunde ngt skäl. Hade motiv ngn utredning,
kunde man tänka på det. Så också om blott 50 mill. Afslag. Ej afsiktlig skymf mot oss.
Villkoren ej lämpade aftvå en skymf; praktiska intressen; villkor som ej äro egnade aftvå
skymf.

Konungen har förolämpats; förlåtet så att hela verlden beundrar; ökat hans ära. Uni-
onens värde skulle varit samförstånd; återstår nu union i sinnena. Möt den nu med för-
troende. Man säger, ej värda förtroende. Men ej nog tänkt på att de betrakta unionen ur
skef synpunkt. Tro sig strida för själfständighet, frukta Sverige ss. Danmark. Det har
varit deras verkliga öfvertygelse. Ngra hetsporrar har sagt ord, som de användt sig af.

Ej i sista stund komma med beslut, som kunna vidmakthålla dessa tvister. Vi skola ej
komma med anspråk i sårande form, som uppreta chauvinismen.
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H a m m a r s k i ö l d : Sirensånger mot Hjärne. Bonde sjöng sirensånger; man skulle ej
alls stryka under hvad man vill genom att sätta makt bakom ordet. Om motion ej väckt,
ej beklagat. Men när 100, kommer afslag eller nedsättning göra ogynnsamt här, skadligt
i Norge.

”Äh, det behöfves icke”. Ej pruta på summan, men hålla på villkoret. Det brukar ej
gå bra att kompromissa med sitt samvete. Instämmer med Krusenstjerna. (Bra).

W a l d e n s t r ö m : Ingen önskar krig. Tal om att önska krig är otillbörligt (Bra).
Men där finnas de, som förstå, att omst. kunna utveckla sig så, att det blir oundvikligt,
och att man då skulle vara beredd. Jag hör dit; önska deras antal vore större.

Den, som kan tänka den eventualiteten, böra göra oss beredda. Man framkallar ej
krig genom att vara beredd. Freden i Europa hvilar på att makterna äro beredda.

O l o f s s o n  D i g e r n ä s : Med anl. af hvad Hjärne yttrat. Han är olycksprofet; spå
bara olyckor. I lördags att storm. ingenting hellre skulle önska än krig, nyss: fara att ingå
på Z; anfallskrig från Norge kan väntas. Det är intet som Hj. egentligen kan stå för;
Kjellén sade i går: icke vill storm. ha ändrade förh. Vill de ej ha förändrade förh., hvad
tjänar kriget till.

Tror ej på faran från Norge för Sverige. Från Jämtland historierna. Stått i nära berö-
ring med norrmännen; men de måste vara beredda på anfall. II skall snöra till pungen,
ej bevilja medel, förrän tvungen. Det kan bli regeringen, som trasslar till härfvan, så vi
måste släppa den. (Bra).

T h o r s o n : Genom att bevilja de 100 en hel del spekulationer hos folk, som ser ett
lands räddning uteslutande på kanonmynningar. Freden skulle bevarats bättre, om ka-
noner funnes.

Hjärne menade 1:sta ggn, att pengarne skulle plockas ut efterhand. Krigsmedlen
kunde ej skaffas vid kriget. Äro pengarna så illa använda, att, vid konflikt med Norge,
vi skulle behöfva mera? Det tror jag ej på. Regeringen skulle då väckt förslag, om det
behöfts. De 100 mill. skulle kunna bli fara för freden. Man skall i chau. pressen finna
detta ss. anledning att vi vilja krig; det skall bli agitation öfver hela landet.

Ekonomien tillåter ej magasinera upp dem; år efter år betala ränta.

B o n d e : Vill ej tvista med W. hvad som är otillbörligt; vi ha så olika uppfattning. Om
krig. Göteborgs hj sade att fanns yttersta högern som ville unionen med maktmedel.

Hjärne angaf, att man skulle ha makt bakom ordet (hos en okänd regering). Från
mobilisering till krig steget ej långt; lätt gnista i krutdurken; kriget skulle kunna bli vår
undergång. Det vore en likn. demonstration för freden, som ryska tsaren i Mandsjuriet.

P a l m e : Norge ½ mobilisering. Hvad vet man? Krigsmaterialen inköpt, för 10 á 15
mill. (min material etc.).
1114



X. Första urtima riksdagen 1905
Med afs. på öfr. skulle i Jun vara inne utom ord. årsklasserna (23or) vara inkallade till
rep. öf. (24 och 25) samt vid landtvärnet 2 klasser (29 och 30). Utöfver dessa enligt plan
under vapen varande ha ej kunnat bevisas att en enda infanterist varit inkallad. Man har
par tre exempel på individer: kan vara uppskjuten värnplikt. Truppernas öfningar ha ej
försigått på ord. mötesplatserna, utan på särskildt valda platser närmare gränsen.

13/7 och 18/7 skulle årsklassen hemförlofvas; de har kvarhållits. Men denna norska
vidtagits efter svensk.

Fästningarna äro i krigsberedskap: Flottan i fjorden: fjorden torde vara delvis mine-
rad. Patrullfartyg på vestkusten.

En svensk i Kr. tror, att icke särskilda mob. åtgärder vidtagits. 
Har intet mot Z. förslag. Då äro vi garderade mot tillfällig krigsstämning. Bra ha

medlen. Det kan lugna allmänna meningen. Litet pengar kostar det, men ej så mkt som
Nyström.

L i n d b l a d : Instämmer med H–d och von Krusenstjerna. Besluten bli ej föremål för
sammanjämkning utan gemensam votering. Ställ ej saken på sin spets.

S t a l l e r h u l t : = von Krusenstjerna.
Svarar Thorson! Anslag i 4) och 5) ej till armén på krigsfot, utan till årlig förbruk-

ning: ej ett öre till mobilisering. K Mt kunde ej företaga försöksmobilisering.
Dessa 15 skulle räcka! Ja, tills riksdagen kommer. Men ej tillräckligt sätta krigsmak-

ten på krigsfot.
Omöjligt för mig här säga nej.
Förundrar mig K Mt ej begärt det själf. I vintras ville K Mt ha depotmaterial, men

fick ej det. Ej för högt ha dessa 100.
– Det vore slag mot Norge. Ledsamt ställa sig så, men kan ej hjälpas. När det behöfs,

skall ej springa och låna. Ej för tidigt, att det blifvit väckt. – Blir en reg. som missbrukar
makt och rätt, men äfven en ny regering har ansvaret och sätter ej landet i krig för små-
saker.

Bifall till von Krusenstjerna. Tar kammaren detta med ngn majoritet, skulle Hjärne
kanske ock vilja vara med. (Starka bra).
Schéele; Wavrinsky; Hellman.

B e r g e n d a h l : Fulltonigt uttalande. Äfven prononserade fredsvänner borde vara
med därom. Bifall till utskottets förslag; men är lämpligare få von Krusenstjernas kan
vara med därom.

K r o n l u n d : När norska folket begår en brutal våldsgärning, heter på Sthmbänken
att de blifvit påtvingade union, heter det att det är rätt. När under åratal bereda sig, var
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det rätt. När lägger trupper till gränsen, rusta ut fäst.rygg är det rätt. Men om vi göra
ngt, är orätt.

Den ädle friherren, som söker bagatellisera etc. (starka bra), säger om vi göra, är fara,
men göra norrmännen, är det rätt. Stark protest mot hans bristande fosterlandskärlek.
(Hyssningar, fy, bra).

Z e t t e r s t r a n d : Om i utsk. komma vi med samma summa, förstår jag ej huru vi
skola komma till enighet. Det är det främsta. Vi kunna eljes ge efter på summa, men
hålla på villkoren. Huru annars. Tag 50, bli vi säkra om att under alla eventualiteter
få ...

C a r l s o n : När gäller kompromisser, kan jag ej täfla med Z. Bifall till Krusenstierna.

S t a a f f : Rent prelim. beslut blott öfver allt.
Vi önska alla enighet: låt oss ej tala om omröst. etc. Ännu ej kunna vi tala om att ena

kamm. stå här, andra där (Bra).

Om voteringen:

S t a a f f : I Utsk. först om beloppen, sedan om villkoren. Föreslår det äfven här.
Tror prop. och kontraprop. skulle låta komma fram som ej vore beslut.

H j ä r n e : Instämmer med Herr Staaff.

Elof Biesèrts anteckningar från andra kammarens slutna möten 
den 18 och 19 juli 1905

I Arne Wåhlstrands samling, UUB, anteckningsbok med referensen NC 891:24, finns ett löst
häfte instucket. Detta nitade häfte innehåller en maskinskriven avskrift av J Elof Biesèrts anteck-
ningar från andra kammaren (samt från särskilda utskottet). På avskriftens försättsblad finns föl-
jande handskrivna notering: ”Anteckningarna gjorda med blyerts, Biesèrts handstil, i notesbok
med brun skinnpärm, format 9 x 16 cm. Arne Wåhlstrand.”

J Elof Biesèrt var ledamot av andra kammaren och särskilda utskottet för Liberala samlingspar-
tiet.
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Voteringarna i II k. 18. Juli.

De Geers motion 78 – 132
Sjös förslag 88 – 125
Zetterstrands motion 110 – 101
––––––––– 
Trapps motion 95 – 119
Utskottets motion 104 – 112
[Det står faktiskt utskottets motion].

Votering i II. k. 19 Juli.

Punkt 3o i utskottets förslag

[Gustaf B ]Hellmans förslag = med utskottet, med tillägg af fordran på den nuvarande
gränsens fastställande samt skyldighet för Norge att betala sin del i diplomat–konsuls-
kostnaderna samt bidraget till konungahuset intill dess unionen blifvit rättsligen upplöst.

98 ja – 102 nej

Punkterna 4 – 7 biföllos utan votering.

Punkt 8. De 10[0] 000 000:–
1o anslag 146 – 64

2o 100 mill. 50 mill.
121 röster 83 röster

3o K.M. R.D.
48 röster 158 nej

Klas Hugo Bergendahls anteckningar från andra kammarens 
slutna möten i juli 1905

Klas Hugo Bergendahl tillhörde Moderata reformvännerna i andra kammaren. Han satt också i
särskilda utskottet som suppleant för Harald Hjärne.

Följande avskrift av Bergendahls anteckningar från andra kammarens slutna möten i juli 1905
är gjord med Arne Wåhlstrands maskinskrivna version som förlaga. Denna maskinskrivna version
förvaras i Arne Wåhlstrands avskriftssamling, UUB, NC 891:71. Vi vet inte var Bergendahls
handskrivna original finns. Wåhlstrand lämnar inte någon hänvisning. Han skriver om original-
anteckningarna: ”Ant. med blyerts å vitt olinjerat papper, vikt och klippt i formatet 9.5 x 15
cm., 8 dylika blad, Bergendahls handstil”.
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Enskilda sammanträden i andra kammaren 15/7 1905.

E r n s t  C a r l s s o n , B r o d i n  talade för att nya val till Storting innan underhandl.
upptages uppst. ss kraf.

H j ä r n e  samma mening.

H a n s  A n d e r s s .[,] P. P e r s s .  i T ö r n e r y d  talade för utskottets fslag. Do

B e r g e n d a h l  o  P e t e r s s o n  i  P å b o d a .

T r a n a  för sin motion

Sammanträdet fortsattes den 17/7 1905

Sammanträdet fortsattes d. 18/7 1905

P r o f .  K j e l l é n  höll ett briljant anförande, som utmynnade i ett uppskofsyrkande
sål att åtminstone nya val t. stortinget egt rum o. framställning fr. detta om riksaktens
upphäfvande.

S j ö s  f ö r s l a g  Angående en i den Skandinaviska nordens framtid så djupt ingripan-
de fråga, som den Sv.-norsk unions upplösning bör intet afgörande beslut fattas innan i
båda länderne en vädjan skett till nationens vilja. Därest efter en dylik vädjan från Nor-
ges sida till den Sv. reger. göres en framställn om riksaktens upphäfvande o. unionens
upplösning må om sättet o. villkoren härför öppnas förber. underh. Resultatet af dessa
underhandr underställas Riks. pröfning.

E r n s t  [ C ] a r l s s o n , G ö t e b o r g  talade energiskt för förslaget om sakens afgö-
rande gen. ett nytt Storting.

E l o w s s o n : försvarade i ett längre anförande samma yrkande. 

B r a n t i n g  bemötte honom.

B a r n e k o w  uppträdde flerfaldiga gånger o. förordade de Geers förslag; 

S c h e e l e  o. H j ä r n e  sa yrkande som Ernst Carlss.
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H a n s  A n d e r s s o n  i  N ö b b e l ö f , P e r  P e r s s o n  i  T ö r n e r y d  tala-
de för utskottets förslag.

B r a n t i n g  talade mycket skarpt emot uppskofspolitiken.

Kl 9:15 företogs omr. om första punkten i P.M. 

1. punkten enl. utsk. 125 ja
do enl. Zetterstr förslag 87 nej 

2. omröstningen om 2dra punkten
1. Utskottets försl.
2. Sjös yrkande (se förut) Ernst K. inst. 
3. Minoritetens fslag (se promemorian)
4. Friherre de Geers motion 
5. Trapps förslag

De Geers motion
Ja – 78. 
Nej – 132.

Sjös förslag se förut
Ja – 88
Nej – 125 

Utskottsminoritetens (Zetterstrands fslag)
Ja – 110 
Nej – 101 

Trapps förslag
Ja – 95 
Nej – 119 

Utskottets förslag
Ja – 104 
Nej – 112

1905 d. 18/7 ?

Hemliga sammanträdet fortsattes. 
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1sta voteringen
Utskottets förslag – 119.
Staaffs förslag – 92:
(förhandl.punktr i st. f. villkor) 
Hellmans förslag om vissaytterligare villkor 98 ja – 102 nej 

2 voteringen
Anslag – 146 
Icke anslag – 64

3dje voteringen 
100.000 kr. [sic!] – 121 ja
50.000 – 83 nej 

J. Promemorior och yrkanden inom andra 
kammaren 15–19 juli 1905

Voteringar i andra kammaren

Detta är en PM upprättad av Sam. Clason avseende 1:a urtima riksdagen 1905, andra kamma-
ren. Den är på knappt en sida. Promemorian är handskriven på vanligt läsbart sätt med Sam.
Clasons handstil.

Sam. Clasons samling, 149, kuvert 6, Diverse Handlingar rör. förhandlingar inom utskot-
tet, Riksarkivet, Stockholm.

Detta finns också i avskrift på maskin i Arne Wåhlstrands samling, NC 897, UUB.

 

Voteringar i II Kammaren.

Punkt 1):

Utskottets förslag 125 [ja]
Förslag att inskjuta ”rättsligen”: 87 [ja] 212 [nej]

Punkt 2):
De Geers motion: 78 ja 132 nej 210 [totalt]
Sjös förslag: 88 ja 125 nej 213
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Zetterstrands förslag: 110 ja 101 nej 211
Trapps förslag: 95 ja 119 nej 214
Utskottets förslag: 104 ja 112 nej 216

Punkt 3.

a) Utskottets förslag 119
”Villkor” ändradt till ”förhandlingspunkter” 92 211 [totalt]

b) Hellmans förslag om
1) gränserna 98 ja 102 nej 200 [totalt]
2) utgifterne 

Punkt 8.

a) Afslagsyrkande: 64 146 210 [totalt]
b) 100 mill. mot 50 121 83 204
c) Riksdagens disposition (Zetterstrands förslag) 
eller utskottets förslag: 48 158 206.

PM ang. överläggningarna i andra kammaren

Detta är en PM upprättad av Sam. Clason avseende 1:a urtima riksdagen 1905, andra kamma-
ren. Den är handskriven på vanligt läsbart sätt av Clason.

Promemorian finns i Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6, Diverse handlingar
rörande förhandlingar inom utskottet, Riksarkivet Stockholm.

Den finns också i avskrift på maskin i Arne Wåhlstrands samling, NC 897, UUB.

 

För nytt uttryck från Norge yttrade sig:
15/7 Brodin, Hjärne, Ernst Carlson, Lindblad, Trana
18/7 Kjellén, Risberg, von Schéele, Sjö, Ödman, Waldenström (?), Brodin, Ernst
Carlson. Trapp. Elowson, Hellman.
Tveksam: Palme

Mot uppskof yttrade sig:
15/7. Barnekow, Bonde, Zetterstrand, Bergendahl (?), Hedlund, Påboda (svagt),
Widén, Starbäck, Larsson i Lund, Hans Andersson, Hammarskjöld, Carl Persson.
17/7. Dahlberg.
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18/7. Barnekow, Zetterstrand, Staaff, Larsson i Lund, Krakerud, Natt o. Dag, von
Krusenstjerna, Kvarnzelius, Gyllenskiöld, Hans Andersson, Branting, Ekman.

För Riksdagens disposition öfver penningarna yttrade sig:
[F]ör 50 mill. Zetterstrand, Hammarlund, Henricson, Sterner, Palme, Pehr Pehrsson,
Hedlund, Hans Anderson, Staaff.

[F]ör 100 mill. Ernst Carlson, Påboda, Hans Anderson (?), von Krusenstierna, Lindblad,
Wallenberg, Carl Persson, (Biesért), Hammarskjöld, Bergendahl.

För K.Mt.s disposition öfver pengarne:
Hjärne, Svensson i Skyllberg (?), Brodin (?),

För afslag:
Thorson, Branting, Persson (Malmö); Tällberg, Bonde, (Beckman, Bromée m.fl.),
Höjer, De Geer, Olofsson Digernäs

För medlingsförslag:
Natt o. Dag.

För gränsfästningarna såsom villkor yttrade sig:
17/7. Pehr Pehrsson.

Andra kammarens vota 18 juli 1905 

Liten blyertsanteckning i långhand med Christian Lundebergs handstil. En sida.
Denna notering finns bland John Magnus Stuarts övriga handskrivna anteckningar från första

kammarens slutna möten 15/7–18/7 1905 samt från särskilda utskottet under juni och juli
1905. Dessa anteckningar förvaras i Riksarkivet, Stockholm, i en brun mapp med titeln ”Sär-
skilda Utskottet 1:a urtiman 1905 Handlingar”. Den bruna mappen finns under ”Tvåkammar-
riksdagen, Särskilda utskott, 1 Urtiman 1905”.

Christian Lundebergs lilla notering finns också utskriven i maskinskrift i Arne Wåhlstrands
samling, Carolina Rediviva, 487 D:2, Arne Wåhlstrand 1905. Denna utskrift förvaras i en
ljusbrun pärm i A4-format.
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18/7 05 Andra Kens vota:

1a punkten
Zetterstrands yrk. ”unionen icke rättsligen” upphört föll med 87 röster mot 125 = 212

2a punkten

De Geers motion föll med 78 röster mot 132 = 210

Sjös förslag nytt storting, ny riksdag föll med 88 röster mot 125 = 213

Zetterstrands förslag godkändes med 110 röster mot 101 = 211

Trapps minoritetsförslaget föll med 95 röster mot 119 = 214

i denna votering 2 hallänningar o Lundell borta, sålunda 98 röster

Utskottets föll med 104 röster mot 112 = 216

Ledig pl. Sthlm bä
Svartling
Hedin
Lundell
Meyer
Tylleröd
Gunnarsson
Lind
David Holmgren
Mossebo
Sjögesta
Solberga
Elgered
Öhngren (?)

Sjös yrkande i andra kammaren den 18 juli 1905

Odaterad kort notat, renskriven i långhand med Carl G Törnebladhs handstil. Meningen ”Herr
Zetterstrands yrk. finns ej tillgängligt nu.” har lagts till längst ner på sidan med en annan hand-
stil än Törnebladhs.

Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden inom särskilda utskottet,
Riksarkivet, Stockholm.
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Enligt Johan Widéns Dagboksanteckningar 1901–1913, 1984:175 presenterades detta
yrkande av August Sjö i andra kammaren den 18 juli 1905. Widén påstår: ”författare lär vara
Ernst Carlsson”.

 

Punkten 2o)
Herr Sjö:

Angående en i den skandinaviska Nordens framtid så djupt ingripande fråga som den
svensk-norska unionens upplösning bör intet afgörande beslut fattas, innan i båda län-
derna en vädjan skett till nationens vilja. Därest, efter en dylik vädjan, från Norges sida
till den svenska regeringen göres en framställning om riksaktens upphäfvande och unio-
nens upplösning, må om sättet och villkoren härför öppnas förberedande underhand-
lingar. Resultatet af dessa underhandlingar underställes Riksdagens pröfning.

Herr Zetterstrands yrk. finns ej tillgängligt nu.

Trapps yrkande i andra kammaren den 18 juli

Odaterad kort notat, renskriven i långhand med Carl G Törnebladhs handstil. 
Ur Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden inom särskilda utskot-

tet, Riksarkivet, Stockholm.
Det finns också en lätt annorlunda version av detta yrkande på samma ställe i Sam. Clasons

samling. Även den är odaterad och renskriven i långhand med Carl G Törnebladhs handstil.
Bägge dokumenten återges här.

Enligt Johan Widéns Dagboksanteckningar 1901–1913, 1984:177 voterades om detta
yrkande av Oscar Trapp under andra kammarens slutna möte den 18 juli 1905.

 

Punkten 2:o)
Herr Trapp

Framkommer från ett nyvaldt norskt storting hemställan om riksaktens upphäfvande
och unionens upplösning, bör Sverige ingå härpå och lämna Norge sitt erkännande så-
som suverän stat under förutsättning att enighet vinnes om vissa fordringar – hvilka då
böra uppräknas – som Sverige måste med anledning af skilsmässan uppställa.
1124



X. Första urtima riksdagen 1905
Förhandlingar om dessa fordringar föras genom af Riksdagen utsedde delegerade och
resultatet förelägges innevarande Riksdag.

[Förlaga]
O. Trapp
Framkommer från ett nyvaldt norskt storting hemställan om riksaktens upphäfvande
och unionens upplösning bör Sverige ingå härpå och lämna Norge sitt erkännande som
suverän stat under förutsättning att enighet vinnes om vissa fordringar – hvilka då böra
uppräknas – som Sverige måste med anledning af skiljsmessan uppställa.

Förhandlingar om dessa fordringar föras genom af Reg. utsedda delegerade och
resultatet förelägges innevarande riksdag.

Ang. föredragningsordningen

PM skriven av Sam. Clason med vanlig läsbar ortografi. Den torde ha upprättats omkring den
19 juli. Ur Sam. Clasons samling, volym 149, kuvert 6, Diverse handlingar rörande förhand-
lingar inom utskottet, Riksarkivet, Stockholm.

 

1. Förslag som innebära uppskof till nästa riksdag eller nästa lagtima storting efter nya
val (alltså T r a n a s , R ä f s  första alternativ, B r o d i n s  motioner; P e t t e r s s o n s,
Ö s t b e r g s  mfl. yrkanden) behandlas först.

Motiv: Om dessa bifallas, bör nästa riksdag få besluta om öfriga åtgärder, (unionens bi-
behållande eller ej, villkor etc.).

2. Skall Sverige nu inskrida för att återställa rättsordningen i Norge?

Motiv: Frågan kan svårligen så formuleras, att ett nekande svar innebär, att Sverige
uppger unionen, ty förutsättningen för flere följande förslag är, att unionen rättsligen
består.

Vidare: Äfven om Sverige ej inskrider, kan när som helst under förhandlingarna Norge
begära unionens återställande, och förhandlarna böra då ej vara bundna att säga nej.
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I. ”Rättsligen” Ja 125
Nej 87
Summa 212

II. De Geer 1 utåt
Ja 78
Nej 132
Summa 210

III. Sjö 1 utåt
Ja 88
Nej 125
Summa 213

IV. Zetterstrand Ja 110
Nej 101
Summa 211

V. Trapp Ja 95
Nej 119
Summa 214

VI. Utskottets Ja 104
Nej 112
Summa 214

Sam. Clason

Voteringar om penningarne.

I. Om anslående eller ej af medel. Ja 146
Nej 64

II. Om beloppet. Ja 121
Nej 83

III. Ja 48
Nej 158

I fråga om formen för utskottets beslut

Denna PM, skriven med bläck med Sam. Clasons handstil, avser uppfattningar om formen för
utskottets beslut från de slutna diskussionerna i AK den 15–19 juli 1905. Knappt en sida.
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Promemorian måste vara producerad tidigast den 19 juli eftersom den innehåller förslag fram-
förda den 19 juli. Sannolikt har den kommit till för att användas i särskilda utskottets fortsatta
debatter från den 20 juli och framåt.

Originalet finns i Sam. Clasons samling, volym 149: Diverse Handlingar rör. Förhandling-
arna inom utskottet. P:M. av utskottet, Kuvert 7: Förslag och yrkanden inom utskottet och kam-
marne. Riksarkivet, Stockholm.

 

Beträffande: 2):
E r n s t  C a r l s s o n : ”visa sig tillmötesgående” är för mkt lofvadt;

W i d é n : Skola punkterna nedmyllas i en resonnerande motivering? Jag fattade dem
ss. led i ett Riksdagens uttalande.

H j ä r n e : Det skall bli en koncentrerad motivering.

E r n s t  C a r l s s o n : Skall det förhandlas, går ej an publicera villkoren, utan ge dem
form af hemlig instruktion till regeringen. Villkor kunna ej ställas, innan man vet om
förh. komma till stånd. (P e h r  P e h r s s o n  syntes vilja instämma häri).

H a m m a r s k j ö l d : Villkoren i hemlig PM.

W a l d e n s t r ö m : Förseglade villkor kräfva ändring i RF, som kräfver offentliga öf-
verläggn.

E l o w s o n : Ej offentliga villkor. Ss. hufvudförutsättning fastslås att fred skall råda för
all framtid. Alltså: unionen består; framställning inväntas från Norge; Villkoren formu-
leras sedan; Om PM beslutas ej i en offentlig öfverläggning.

P a l m e : Punkt 7) ger för stor fullmakt åt nuvarande regering; uppdraget måste detal-
jeras, om det skall vara denna reg.

C a r l  P e r s s o n : Äfven mot en annan regering behöfvas detaljer.

W i d é n : Det skall stå allmänt om villkoren i betänkandet; Delegerade borde kanske
sedan ha P.M. eller instruktion. Ej säker på referatet [detta är skrivet av Clason i
vänstermarginalen vid Widén]

Gustav Hellmans yrkande i andra kammaren den 19 juli

Odaterad kort notat. Skriven i långhand med en stil vi inte kan identifiera. 
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Sam. Clasons samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden
inom särskilda utskottet.

På samma ställe i Riksarkivet finns också vad som gissningsvis är en förlaga till detta yrkande.
Även den är skriven för hand med en piktur vi inte känner till. Hellmans namn finns inte med på
denna handling. Båda versionerna trycks här. 

Enligt Johan Widéns Dagboksanteckningar 1901–1913, 1984:177 voterades om detta
yrkande den 19 juli i andra kammaren. Särskilda utskottet segrade med 102 röster mot 98.

 

Punkten 2o)
H e r r  H e l l m a n
a) och b) lika med utskottets förslag
c) att vid skilsmässan gränsen mellan de båda själfständiga rikena fastställes till den nuva-
rande
d) att Norge intill den dag, unionen rättsligen blifvit med Sveriges bifall upplöst, utbe-
talar de hittills vanliga bidragen till de förenade rikenas diplomatiska och konsulära
representationer, liksom ock anslaget till konungahuset.

[Förlaga?]
a) och b) lika med utskottet
c) att vid skiljsmässan gränsen mellan de båda sjelfständiga rikena fastställes till den
nuvarande
d) att Norge intill den dag unionen rättsligen blifvit med Sveriges bifall upplöst utbeta-
lar de hittills vanliga bidragen till de Förenade rikenas diplomatiska och konsulära
representation, liksom ock anslaget till Konungahuset.
e) att Norge förbinder sig till Sverige återgälda hvad af Sverige enligt Kielerfreden
betalts å den Danska statsskulden

Zetterstrands yrkande i andra kammaren den 19 juli 1905 
om 50 miljoner kronor

Odaterad kort notat, renskriven i långhand med Carl G Törnebladhs handstil. Sam. Clasons
samling, Riksarkivet, Stockholm, volym 149, kuvert 7, Förslag och yrkanden inom särskilda ut-
skottet.

Enligt Johan Widéns Dagboksanteckningar 1901–1913, 1984:178 voterades det om detta
förslag den 19 juli i andra kammaren, och det blev kammarens beslut.
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Punkten 8o)
Herr Zetterstrand

att Riksgäldskontoret måtte bemyndigas gå i författning därom, att ett belopp af 50 mil-
lioner kronor må finnas att tillgå för att, om förhållandena sådant påkalla, af Riksdagen i
mån af behof disponeras.

K. Regeringen Lundebergs bildande m.m. juli– 
augusti 1905

Christian Lundeberg, brukspatron till Forsbacka bruk utanför Gävle,
spelade en mycket bemärkt roll under året 1905. Hans politiska bas
var ordförandeskapet i första kammarens protektionistiska och
konservativa majoritetsparti. Han utsågs till ordförande i särskilda
delegerade på våren 1905 liksom till särskilda utskottet vid första
urtima riksdagen i juni–juli. Den 2 augusti blev han statsminister i
den i svenska annaler berömda koalitionsministär som genomförde
unionsupplösningen fredligt och med landets heder i behåll. Den
7 november avgick regeringen Lundeberg. Lundeberg var en duktig
antecknare som förde dagbok och skrev diskussionsnotater. Flera
av hans efterlämnade anteckningar publiceras i dessa volymer. (Riks-
dagens arkiv).
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Christian Lundebergs anteckningar i dagboksform 23 juli–24 
augusti 1905 angående Lundebergska ministärens bildande m.m.

Christian Lundebergs minnesanteckningar i dagboksform för skedet 23 juli till 24 augusti är ned-
tecknade av Lundeberg själv för hand och införda med bläck i en mindre anteckningsbok med styva
pärmar i formatet 10 x 16,5 cm. Anteckningsboken har den förtryckta titeln ”Dagbok för kon-
tor”. På ryggen av denna har UUB tryckt ”23/7–24/8 1905”.

Anteckningsboken innehåller notater från juli och augusti 1905 och dessa notater är införda
under respektive förtryckta datum i juli och augusti. Men tydligen har det förtryckta utrymmet
under dessa datum visat sig för litet för diaristen Lbg. Han har därför måst skriva fortsättningar,
och dessa fortsättningar har placerats i början av Dagbok för kontor. De anges med orden ”forts.
fr. 19/8”, ”forts. fr. 20/8” etc. Dessa fortsättningar i början av dagboken hänför sig således till
anteckningar för senare dagar i samma dagbok. 

Originalet förvaras i Christian Lundebergs samling, F 940s, Uppsala universitetetsbibliotek.
Det finns en maskinskriven avskrift av anteckningarna i Arne Wåhlstrands samling, UUB, kar-
tong NC 893, häfte nr 7.

 

Juli 23, söndag

Kl. 1 e.m. hos Kronprinsen, som talade om Us arbete o dess innebörd samt antydde, att
de som medverkat till Us beslut borde ingå i ny regering och att denna helst borde ut-
göra en koalitionsministär. Chrlg refererade arbetssvårigheten i Usk., i följd af de många
olika meningsgrupperna, och ansåg en ren höger- eller ren vensterministär vara att fö-
redraga.

Juli 24, måndag 

Kl. 7.30 e.m. hos Kronprinsen, som förberedande angaf, att han, innan framställning
gjordes af Konungen, ville erfara, huruvida Chrlg var benägen att bilda koalitions-
regering. Chrlg förklarade, att han ej ville bilda någon regering, detta på grund af bris-
tande förmåga att deltaga i regeringsarbete och af helsoskäl. – För honom än mer
afgörande o bestämmande i fören. vore påfordran att bilda en koalitionsministär, detta
af under 23:de anförda skäl. Under samtalets fortgång förklarade Chrlg, att han kunde
tänka sig nödvändigheten att åtaga sig bildandet af en högerregering, om det eljest ifrå-
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gasatte en vensterregering, som kunde anses varda till skada för de konservativa in-
tresserna. – 

En ministär v. Krusenstjerna angafs vara omöjlig. 
Tillrådde utfrågande af stämningen i 2a ken för en ministär Lundeberg.
Kronprinsen, som under samtalets lopp nämnde, att han hade Konungens uppdrag,

att tillfråga Chrlg om ministärbildning, sammanfattade Chrlgs ståndpunkt sålunda, att
denne af angifna skäl ej ville bilda regering, men likväl vore beredd dertill, om venster-
regering eljes ifrågasattes, hvilket af Chrlg justerades derhän, att denne i sådant fall
kunde få anl. vidare öfverväga saken. 

Juli 25, tisdag 

V. talman P. Pehrson hos Kronprinsen. P.P. refererade samtalet så, att han nämnt lämp-
liga kandidater i följande ordning; Lundeberg som ej ville, Wachtmeister, som förorda-
des, Billing, som ej ville, v. Krusenstierna som ej ansågs behaglig, vare sig för 1a ej heller
för en stor del af 2a ken. Wachtmeister hade ang. detta samtal meddelats af Kronprinsen,
att P.P. endast nämnt namnen Wachtmeister o. H. Tamm, af hvilka W. förordats.1

v. Krusenstierna som s.d. äfven varit uppe hos Kronprinsen, kom på ett eller annat sätt
ur leken. Förklarade för Chrlg, att denne måste taga hand om saken. – 

Denna dag skedde fotograferingen af Särsk. U. å riksdagshustrappan.

Särskilda utskottet på Riksdagshusets trappa vid den första
urtima riksdagen 1905. (Riksdagens arkiv).

1I blyertsanteckningen å de lösrivna noterbladen står här – – –  kan inte läsa resten på den här kopian (S L).
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På aftonen kommo Chrlgs hustru samt sonen Kr. W. till staden för rådplägning. 

Samma afton höll 1a ken strde i 1a kens plenisal.

Samma afton hade en del samlingspartister enl. utsago af 2a kens talman Svartling till
denne skarpt uttalat sig mot en ministär Lundeberg, dervid, som det sedermera uppgafs,
särskildt påverkade af en uppgift af 2a ke led. frih. Barnekow, att i Lundebergs ministär
skulle ingå äfven Douglas och Grefve Taube i Berlin. Om det sednare hade Svartling
dock ej erfarit något. –

Samma dags afton erhöll Chrlg vid 10-tiden besök af Sthlms-bladets redaktör Ljung-
lund. Denne ville lancera(sic!) Chrlgs namn i tidningen, hvilket afböjdes. Namnet
skulle dock få nämnas.

Juli 26, onsdag

Omnämnde Sparre på morgonen att höga vederb. oroats af bullret från samlingspartiet
föreg. afton. [K]l. 2 e.m. voro Wachtmeister o. Chrlg uppkallade till kronprinsen.
Chrlg meddelade, att han efter alla påtryckningar från meningsfränder, ansåg sig böra
mottaga uppdraget, om det erbjödes. Kronprinsen ansåg sig böra nämna, att efter oron i
2a ken lämpligheten af en ministär Lundeberg borde vidare öfvervägas. Chrlg uttalade
sin stora tillfredsställelse öfver att ej vidare behöfva ifrågakomma1. Emellertid då debatt
i 2a ken kl. ½ 3 e.m. ang. uppskjutande med behandlingen af Us betänkande till ny mi-
nistär blifvit bildad, eller åtminstone till fredagen den 28 juli, beslöts afvakta resultatet
deraf o. anmodades W & L att återkomma kl. ½ 5 e.m. s.d. 

Debatten i 2a ken resulterade med 122 röster för behandl. af Us bet. på torsdagen och 86
för uppskof. 

Kl. ½ 5 e.m. inställde sig W & L hos kronprinsen, som var lugnare och af W. underrät-
tades om, att oron i 2a ken väl hufvudsakl. var grundad på Barnekowska förut omnämn-
da uppgift. Kronprinsen skulle vid middagen å klubben samma afton behandla B. –

I glädjen öfver att kunna undgå det tillämnade ödet tog sig Chrlg ett par hvarfs
polska i biljardrummet med W.

1Denna mening finnes ej med i blyertsanteckning å de lösrivna noterbladen.
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Juli 27, torsdag

1a ken antog utan votering Us bet. – 2a ken antog betet, dock efter invändningar af
Branting och Hedin hvilka bemöttes af P. Pehrson o. Staaff. – Allt var expedieradt före
kl. 12 midd. 

Efter bref från konungen inställde sig W & L kl. 1 e.m. hos honom. Chrlg erbjöds att
bilda ministären, och förklarade, att han på gifna anledningar måste låta sina betänklig-
heter falla. W. anmodades att blifva utrikesminister, hvilket af honom antogs. 

Af L. & W. ifrågasattes namn för 
Justitie Statsråd Berger, just.rådet Albert Pettersson.
Landtförsv. Tingsten, som ej var sympatisk för H.M. men dock accepterades. 
Sjöförsv. Lindman. H.M. hade dock sympati för Palanders bibehållande. Denne hade
varit stark i norska frågan. 
Civil Schotte, som af H.M. gerna accepterades. 
Finans Cavalli
Ecklesiastik 2a ke led. Hugo Åke Hammarskjöld. 
Jordbruk Alfred Petersson Påboda, som gerna accepterades.1

Konsultativa Gustaf Berg, Hammarström, Günther. 

Särsk. U. hade kl. 5 e.m. gemensam middag å Hasselbacken. P. Pehrson var under mid-
dagen ganska stingslig och pikade om att 1a ken nu skulle ta ledningen och 2a ken få åka
på hundsvotten. – Efter middagen förcerade Chrlg P.P. som förmenade att något var i
olag, eftersom Chrlg på sista dagarne ej visat P.P. samma förtroende som förut. Chrlg
fann bäst omnämna regeringsfunderingarne, hvarefter P.P. blef nöjd, och förstod anled-
ningen till återhållsamheten. Undrade, om det ej vore klokt att bilda en koalitionsmi-
nistär. ”Hvem har du att föreslå från venstern” frågade Chrlg. ”Det vet jag ej” svarade
P.P. och tillade efter åtskillig fundering ”om ej Staaff”. ”Honom skulle du ej sjelf vilja
intaga i en ministär” genmälde Chrlg. ”Nej, det skulle jag visst icke vilja göra” betona-
de P.P. med eftertryck. Emellertid skulle P.P. fundera på namn till påföljande dag. 

Chrlg tillfrågade Cavalli, om han ville blifva finansminister. Han var ytterst tacksam
o. syntes benägen, men bad att få tänka på saken.

Juli 28, fredag

Chrlg besökte Statsr. Berger o. erbjöd honom att qvarstanna, hvarför bl.a. anfördes, att
utgången af 2a ke valen event. kunde gå i prop.val.rigtning. Berger afböjde, tacks. för-

1Här upphör anteckningarna i blyerts i de lösrivna notesbokbladen.
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stås, han hade fått nog af regera, men hufvudskälet var nog, att han f. venstermannen,
fann det inopportunt att ingå i en ministär Lundeberg. 

Efter åtskilligt sökande pr telegraf påträffades landssekr. i Karlstad Schotte på badkur i
Strömstad o. lofvade uppkomma lördagen vid 11 tiden. 

Pr telefon o. telegr. aftalades med Öfverste Tingsten, att han skulle besöka Chrlg
söndagen. 

Chrlg tillråddes på allvar af P.Pehrson att tänka på Staaff. P.P. hade ej kunnat finna
lämpligare vensternamn o. ansåg venstern borde vara representerad.

Middagstiden hade Chrlg i talmansrummet en längre konversation med Staaff, Chrlg
meddelade, att han fått i uppdrag att bilda regering. Chrlgs tankar hade visserl. dervid-
lag fästat sig vid möjligheten av en koalitionsministär, men med minne af de stora svå-
righeter som mött att förena de olika meningsgrupperna i Särsk. U. hade Chrlg ansett
sig böra öfvergifva detta uppslag. Hade emellertid velat underrätta Staaff härom för att
visa att tanken på sammanförande i den nya regeringen af riksdagens olika menings-
grupper icke varit Chrlg fremmande. Staaff tackade för detta förtroende, och ville mot-
svara detsamma med att ange sin åsigt, att det under närvarande förhållanden måhända
vore en rigtig tanke att bilda en koalitionsministär. Öfverläggningen afslutades utan
vidare bestämmande. 

Wachtmeister, Lindman o. Chrlg dinerade Rosenbad. Lindman efterhörde med
just.r. Bohman Alb Prs läggning, äfvensom hvilken af öfriga i Högsta domstolen bäst
qvalificerad. 

Förnämsta
Petersson Alb. konservativ
Marcks v. Würtemberg, mycket åt venster
derefter Cassel, som förut tillfrågad /af Boström/ afböjt, förmögen och oberoende som
han var. 
Billing. – 

W L. & Lbg ansågo skäl tillfråga Hammarskjöld Hugo Åke1 Wachtmeister mycket ifrig
för Öfverdirektör Günther. Chrlg inhemtade, att G. var doktrinär o. ifrig frihandlare
skicklig, men måhända ej så grundlig och afböjde. 

1Öfverstruket i texten: o. Alfr. Petersson.
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Juli 29, lördag

Inkom H.Å. Hammarskjöld från landet. Tacksam, men vågade ej åtaga sig. Han stod
högre i opinionen, än han förtjenade. Hans förkunskaper och förutsättningar voro små.
Skulle aldrig orka med ett chefskap för något departement och om han mottoge sådant
endast för sömnlösa nätter. Hans ekonomi tilläte honom f.ö. ej att reflektera. 

Lands. Schotte mycket tacksam för erbjudandet af civiln., men vågade ej. Hade ald-
rig tjenstgjort i Sthlm vare sig i riksdag l embetsverk, och sålunda fremmande för
arbetssätt i riksdag o. regering. Trodde sig ej om, att kunna uppträda i riksdagen.
Omnämnde, att, ehuru han visste hvad han ville säga, så hade han dock misslyckats i sitt
uppträdande vid en bankbolagsst. detta år. Hade ej heller varit frisk. 

Wachtm. o. Chrlg enade sig om, att Staaff, Widén o. Petersson i Påboda borde erbju-
das. Påboda inkom på qvällen från landet, var tacksam/tveksam?/ dock ej obenägen. 

Wachtm. talade på aftonen med Widén. 

Juli 30, söndag

Afsade sig Cavalli. Kunde ej öfvergifva sin säkra lugna ställning i riksgäldskontoret mot
en oviss framtid. Hans egna resurser i hvarje fall relativt små. Hvad han förmådde ville
han stödja den nya regeringen. 

Infann sig Tingsten, som var beredd mottaga uppdraget. 
Staaff anmodades besöka Chrlg o. uppkom på middagen. Erbjuden förklarade han sig

benägen, men önskade någon af sina liktänkande med i reg. Nämndes ss. lämplige De
Geer Gerard, Moll, Karlson K.G., Biesert, af Callerholm, Starbäck, Roos. 

Ej viss om1 det var söndagsmidd. som justitie.r Marcks v. Wbg besökte Chrlg. Han
tog sig en mycket lång funderare, men afböjde till sist, sannolikast af skäl, att han ej
vågade sig in i en ministär Lundeberg.

Chrlg telefonerade på morgonen med Just.rådet Alb. P. Marstrand o. lofvade denne
uppkomma måndags morgon. Chrlg telegraferade och telefonerade med Pns slägting
Nylander Axelfors, hvilken med anl. häraf mötte o. följde Pn på uppresan en bit fr.
Borås, o. på måndagen telegraferade Chrlg, att Pn nog skulle åtaga sig åtminstone kon-
sultativa. Kl 5.10 e.m. telegraf. Chrlg till presid. Hammarskjöld med begäran om tele-
fonsamtal mellan ½ 9 – 10 ang. ecklesiastikportföljen. – Hld var ej obenägen
uppkomma måndagen, ehuru hans hustru 2 dagar förut skänkt honom den 4de pojken.

1Detta tyder på att anteckningarna ej gjorts omedelbart, dvs. på kvällen var dag.
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Prof. Sam. Clason, Hlds särskildt gode vän, som af Chrlg fått reda på erbjudandet o.
genom omnämnande i annat sammanhang af namnet /Köpenhamns ministerpost var då
nyss tillsatt med Trolle/ kanske väckt tanken på H., var ifrig o. telefonerade på qvällen
H. som just var i begrepp att telegrafera, att han ej skulle komma Stkhlm. C. förmådde
honom likväl dertill. 

Widén var uppe hos Chrlg. I röstr.frågan var hans ställning, att den skulle lösas, helst
utan proportionella val. Mottog erbjudandet. 

– – –1

Juli 31, måndag

Just. r. P. var ganska obestämd, men skulle konferera med sin gamle vän Hiöld. 
Hammarsk. mycket obenägen, särsk. af fruktan för ett fiasco såsom då han lemnade

reg. 1902. Äfven oroade honom tanken på samarbete med Staaff, hvilken han ansåg
varit brutal vid röstr.debatten. Skulle emellertid konferera med Petersson Alb. 

Kl. 10.17 telegraferade Chrlg erbjudande till Biesert, som kl. 12.15 svarade nej.
Chrlg telegraferade ånyo kl. 1 e.m. o. erhöll kl. 5-tiden Bieserts jakande svar, påverkadt
troligen af telegr. fr. Staaff till hvilken Biesert meddelat sitt afböjande till Chrlg. 

Under söndagen hade Alfr. Petersson rådgjort med Chrlg som med anl. deraf erbjöd
P. Pehrson ledamotskap i reg., hvilket dock af honom afböjdes på grund af oförmåga,
men särskildt hög ålder. Hade han varit 5 år yngre hade han möjl. mottagit platsen.
Såväl han som Alfr. Petersson förordade Roos men föredrogs Biesert ss. industriman. –
Detta var mot Alfr. Pns önskan, enär han ansett sig få stöd av R. som han väl kände,
men antog P. tillbudet. 

På e.m. besökte Wachtm. o. Chrlg Hammarskjöld på Kronprinsen o. fann hos
honom Alb. Pn. Denne sednare åtog sig. – Hskjöld deremot ytterst tveksam, o. pressad af
W. o. L. blef han nästan utom sig o. begärde en timmes ensamhet för öfvervägande. Kl.
5 svarade han dess bättre ja. Regeringsbildandet var sålunda klart med 4 led. fr. 1:a k:en,
och fr. 2 k:en 2 fr. landtm.p. och 2 fr. samlingsp. samt utanför rd. 3. 

Sålunda:

Statsm.Lundeberg
Utrikesm. Wachtmeister
Justitie Gustaf Berg

1Blyertsanteckning i dagboken Telegr, fr Nylander.
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Krigsmin. Tingsten
Sjöminist. Lindman
Civil Widén
Finans Biesert
Ecklesiast. Hammarskjöld
Jordbruks Alfr. Petersson
Konsult Alb. Petersson
d:o Staaff

Augusti 1, tisdag

Lindman hemställde, huruvida det ej vore bättre att han finge öfvertaga Civildepartm.
o. sålunda fortsätta med C:n etc (se hans bref)

– – – – – – – – – –1

Augusti 9

Hemreste Chrlg med 10-tåget möttes i Gefle af landshöfdingen, John Rettig, Engwall,
Nordström, Flensburg m.fl. 

Augusti 11

Doktor Lindström kom Forsb. kl. 6-tiden på e.m. kl. ½ 9 föddes Lennarts o. Signes son
och geck allt Gudi lofvadt bra.

Augusti 12

August kom till F. med 12-tåget. Rosengren på e.m. om Westbyggeby fäbodar. 

1Häremellan blanka sidor.
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Augusti 13

Chrlg återvände till Sthlm med middagståget fr. Gefle. Olrog vitsordade Wedels opålit-
lighet. 

Augusti 15

I beredningen föredrogo försvarsministrarne kompletteringen för mobiliseringen c:a
2.700.000 för landtf. o. c:a 1.900.000 för sjöförsv., hvilket godkändes. 

Augusti 16

Stor konselj. I slottstrappan bref fr. Statsr. Vogt med ang. om samtal, som egde rum kl.
12 i Strdsberedningen. Önskade besked om rgns uppfattning af riksd.beslutet, ang.
framställningen fr. Norge, från o. till hvilken, innehållet, villkoren. 

Blef lofvad vidare följ. dag. – Vid efterfölj. Statsr. beredn. utsågos exerna Hammar-
skjöld o. Staaff att konferera med V. följande dag kl. ½ 12. – Uppkom H.K.H. i beredn.
med bref fr. Kung, Edw. som ville forcera Prins Carl af Danmark – Vogt dinerade och
tillbragte aftonen å Grand Hotel med Lagerheim. D. 17:de reste Gust. Wbg. o. Hjärne
Engl. 

Augusti 17

Vid konf. hos Chrlg med Statsr. V. afhandlades gårdagsämnena. Lappfrågan gjordes till
stort nummer, likaså fästningarne. De ledande i Norge ej omöjliga, men publikum
upprördt, påverkadt af omröstn. Svårighet formulera skrifvelse om riksakten upph. o.
unionens upplösn. som fr. svensk sida vidhölls. Svårt med tidsutdrägten. föreslogs
storth. som utställare af skrn., underhandlare 4 à 5 fr. hvard.landet plats Sthlm. Yttrades
oro om säkerheten för Michelsen i Stockh. – V. fruktade intet kunde vidgöras fr. Nor-
ge, med anl. af Sv. ståndp. I allm. beredn. redogjordes i närvaro af kronpr. för förlop-
pet. H.K.H. uppläste koncept för bref till Kung. Edw. hvilket ngt justerades. – Staaff
lemnade på aftonen V. försl. till framst. 
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Augusti 18

Beredning ½ 11 med försvarsministrarne ang. formuleringen af beslutet ang. disposition
å lilla kreditivet. 

Besök i Strdsberedningen af Tigerskiöld o. Afzelius. 

Kronprinsen hos utrikesmin. med brefvet till Kon. E. öfversatt af H.K.H. o Prinsessan
Ingeborg.

Liten konselj å slottet för utnämn till underlöjtnanter af 26 sjökadetter. Reste Clason till
Lundstedt Berlin för arbete i Frank. Holland o. Belgien.

Telegr. om Warburgs bref i Times. 

Besökte Julia v. O.

Augusti 19

Återkom Statsr. Vogt. Allm. beredn. kl. 12 o. beslöts kavalleritroppar om c:a 40 man
till hvardera af bevakningstrupperna till Jemtl., Weml., o. Bohus län. Deleg. hade strde
hos Chrlg med Vogt 1–4. – Framställn. uppdelad i 2 punkter, 1:sta Storth. till Sverige
ang. r.aktens upph. o. unionsförhållandets upphörande. Dervid åberopades Storths 19/
6 bref till Kungen. Vi önskade i ingressen Sveriges bref till Stort. 2:o Stort uppdrag till
reg. inleda förh. om hvad stod i shg med upplösn:en. V. stram på villkoren, hvilka öns-
kades definierade, som afböjdes, särsk. på grund pågående utredningar. Kongsvinger.
Fredriksten omöjl. att rasera. Öfriga helst demonteras, som motsades. – Förloppet
skynds. V. tänkte sig medio. Sept. – Förhandl. Stort. män, ej regeringen, som behöfdes
i Knia., 1 en underhandlare. med stab, såsom brukl. vid diplomat. förhandl. – Kl. ½ 5
allm. beredn. som ansåg ”folkomröstningen” borde anges i Storts skrifvelsen, vidare
riksd.skr. i ingressen. – Staaff anmodades delge Vogt detta o. annat. S. åt middag med
Vogt. – Wr, Wn, Hd, Ln och Lg å Rosenbad. Staaff uppfattn, att Vogt fortfarande in-
tresserad. V. antydde att Europa ej skulle tillåta krig mellan Sverige och Norge, och
vidtaga åtgärder deremot. Kan ej gälla Sverige, angaf Staaff, hvarpå V. genmälde, att
Europa nog komme att rikta sig mot Norge med maning att ingå på Sveriges villkor. 
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Augusti 20

Besked fr. Köpenhamn att Regen beslutat ej något vidröra om danske prinsens kandida-
tur förrän klarats /?/ mellan Sverige och Norge. 

Pressmannen Josefsons rapport ang. Berners uttalanden. Ovigtiga. 

Kl. 10.8 e.m. telegr. 184 ord fr. Vogt, meddelande, att han underrättat Michelsen om
Sva regens tillmötesgående, o. önskan om skyndsamt förlopp. – M. synnerl. glad deröf-
ver, skulle framlägga proposition till Stort. 21/8 kl. 5 e.m. att i största utsträckning till-
möteskomma Sv. regens önskan ang. hänvändelsens form, som han hoppades skulle
tillfredsställa Sv. regeringen. Vogt säger vidare, att skall Stockh. väljas som mötesplats
må det alterneras med Knia. Skulle icke t.ex. Trollhättan eller möjligen Karlstad passa?
Manar till hastigt förlopp på grund af situationen i Norge. Vidare till Svenska pressen är
försigtig. 

Augusti 21

Delgaf 10.45 f.m. telegr. till Kronprinsen, samt kl. 11 till beredn. som kl. 12.50 svarade,
att alterneringen Stockh – Christ. icke acceptabel. 

Trollh. o. Karlst. fördröjer o. försvårar väsentl. Endast Stockh. främjar skyndsamhe-
ten. Härpå svarade V. kl. 2.55 ankommet vid 4-tiden att han antoge att den Norska reg.
ville föreslå Trollh. l. Karlstad, hvarpå Sv. reg. svarade vid 5 tiden ”om ej Stockh. nu
genast kan föreslås anser jag /Chrlg/ att viss förhandlingsort icke bör på förhand
angifvas”. 

Kl. 2 e.m. började Tingsten föredraga utredn. om gränsfästn. Sednare Amiral Sidner
om Fredrikstens befästande. Öfvertryck skall lemnas åt Strd.ledam. – Dinerade med
H:skjöld o. Lindman Opris, sammanträffade å Rosenbads Café med Wachtm. o. gref-
vinnan. Kl. 8.15 telegrambyråns meddelande, att Norska reg. enhälligt föreslår Storth.
besluta om framst. att Sv. för sin del upphäfver riksakten o. genom förhandl. medverka
till fredlig afveckling af det unionella mellanhafvandet. 

Augusti 22

Besök Rudebeck, Svedelius, Major Hansen & Westring. Envoyé Grip uppvaktade Utr.
Dep. Feck löfte stanna qvar t.v. Påpekades vanskligheten af ej blifva svensk medborga-
re. Han uppdrog Utr. min. derom ordna, när så syntes lämpligt. 
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Vid 3 tiden kom Michelsens telegr. om Storths. bifall till Vogts Norska regens punk-
ter. Chrlg telegraferade kungen telegraferande kronpr. På qvällen telegr. ang. Sveriges
utseende af plats, dock ej Stockh. o. försl. om underhandlare. Telegr. fr. Kungen. Till-
skref konungen om utnämningar o. afsked. 

Augusti 23

Kl. 8 e.m. hel konselj hos kronprinsen. Chrlg telegraferade derefter Michelsen om un-
derhandl.

Augusti 24

Kl. 8 f.m. telegraferande Chrlg Konungen beslutet o. åtgärder föreg. dag. Kl. 2.45 tele-
gram fr. Michelsen om godkännande af Karlstad o. 4 underh. deraf minst 2 statsr.led. –
Kl. 3.10 telegr. Kungen Mich:s telegr. omedelb. derefter telefonerades kronprinsen. 

Besök af E.G. Boström o. Almström. – Dispyt inne hos Wachtmeister om Lager-
heim, som underh. tyska traktaten. Staaff Biesert närvoro. 

Christian Lundebergs anteckningar i dagboksform 23 juli–2 
augusti 1905 angående Lundebergska ministärens bildande

Detta är tredje och sista delen av Lundebergs anteckningar i dagboksform ur den större anteck-
ningsboken (format 18,5 x 23 cm). En mer uttömmande orientering om hela anteckningssviten
ges i del 1, som är tryckt under avsnitt IX i denna dokumentsamling. Del 2 är tryckt under av-
snitt X C.

Del 3 utgörs av sidorna 49–93 i originalet. Här ger Lundeberg en utförlig skildring av mini-
stärbildningen 23 juli–2 augusti 1905.

Originalet förvaras i Christian Lundebergs samling, F 940s, Uppsala universitetsbibliotek. De
finns också en delvis täckande maskinskriven version i Arne Wåhlstrands samling, NC 893,
UUB.

 

Söndagen 23 juli kl. 1 e.m. hos kronprinsen som började samtalet med Us arbete o dess
innebörd. Antydde derefter, att de som medverkat till Us beslut borde ingå ny regering,
och att denna helst borde utgöra en koalitionsministär. Chrlg refererade de ofantliga ar-
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betssvårigheterna i U. i följd af de många olika meningsgrupperna och ansåg en ren hö-
ger l. vensterministär vara att föredraga. Förordade Fredrik Wachmeister som
statsminister i händelse af högerministär. Kronprinsen syntes anse Staaff som synnerl.
lämplig, derest vensterministär ifrågakomme. 

Måndagen den 24 juli kl. 7.30 e.m. hos kronprinsen, som förberedande angaf, att han,
innan framställning derom gjordes af konungen, ville erfara, huruvida Chrlg var villig
att bilda koalitionsregering. Chrlg förklarade sig ej benägen att bilda någon som helst
regering, detta på grund af bristande förmåga att deltaga i regeringsarbete och af helso-
skäl. För honom än mer bestämmande och afgörande i förev. vore påfordran att bilda
en koalitionsministär, detta af 23 dns anförda skäl. Mycket pressad med påvisande af
kronprinsen om skyldigheten att ställa sig till disposition, derest sådant ansågs vara till
nytta för landet, förklarade Chrlg under samtalets fortgång, att denna skyldighet för ho-
nom möjl. kunde framträda, derest det ifrågasattes att i st. f. högerregering bilda en
vensterregering, hvilket sednare kunde vara till skada för de konservativa och moderata
intressena. 

En ministär v. Krusenstjerna ansågs af Chrlg ej lämplig under n.v. förhållanden. Till-
rådde kronprinsen att söka undersöka stämningen i 2a ken för en ministär Lundeberg.

Kronprinsen, som under samtalets lopp nämnde, att han hade konungens uppdrag att
tillfråga Chrlg om bildande af ministär, sammanfattade Chrlgs ståndpunkt sålunda, att
denne af angifna skäl absolut vore emot att1 bilda regering, men likväl vore beredd der-
till, om vensterregering eljes ifrågakomme, hvilket af Chrlg justerades derhän, att denne
i sådant fall kunde få anl. vidare öfverväga saken. 

Tisdagen 25 juli. V. talmannen i 2a ken P. Pehrson varit uppkallad till kronprinsen. Re-
fererade samtalet så, att han P.P., nämnt lämpliga kandidater i följande ordning: Lunde-
berg, som ej ville, Wachmeister, som förordades, Billing, som ej ville, v. Krusenstjerna,
som ej ansågs behaglig vare sig för 1a ken eller för en stor del af 2a ken. 

Wachmeister hade ang. detta samtal meddelats af kronprinsen, att P. Pehrson endast
nämnt namnen Wachmeister o Hugo Tamm af hvilka W. förordats. 

v. Krusenstjerna, som samma dag varit uppe hos kronprinsen, kom på ett eller annat
(af Chrlg okändt) sätt ur leken. Förklarade för Chrlg, att denne måste taga hand om
saken. 

Denna dag skedde fotograferingen af Särsk. U. å riksdagshustrappan. 

Började Wachtmeisters och Chrlgs dinerande å Rosenbad. 

1En anteckning i blyerts, för svag för att läsas på den här kopian (S L).
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På aftonen höll 1a ken enskildt strde i 1a kens plenisal. 

Samma afton hade en del samlingspartister, enl. utsago af 2a kens talman Swartling, till
denne skarpt uttalat sig mot en ministär Lundeberg, dervid, som det sedermera uppgafs
särskildt påverkade af en uppgift af 2a kens led. Frih. Barnekow, att i Lundebergs mini-
stär skulle ingå äfven Douglas och Grefve Taube i Berlin. Om detta hade Swartling
dock intet försport. 

Vid hemkomsten vid 10-tiden, fr. 1a ke sammanträdet erhöll Chrlg vid 10-tiden
besök af Stockholmsbladets redaktör Ljunglund. Denne ville lancera (sic!) Chrlgs namn
i tidningen, hvilket Chrlg dock på det bestämdaste afböjde. Namnet skulle dock få helt
kort o godt nämnas. 

Med sjutåget på aftonen kommo Chrlgs hustru samt sonen Kr. W. för rådplägning.
Hustrun var ej för Chrlgs statsministerskap, hvilket hon ansåg öfverstiga hans fysiska
krafter (kanske hon tänkte äfven på de andliga?) Ville dock ej hindra honom, om han
ansåg det vara sin pligt, och om han sjelf ansåge helsa och krafter räcka till. Sonen likaså.
Ansåg ej affärerna utgöra något hinder. 

Onsdagen den 26 juli. På morgonen omnämnde 1a kens talman Sparre, att höga vederb.
oroats af samlingsherrarnes buller föreg. afton.

Kl. 2 e.m. voro Wachtmeister och Chrlg uppkallade till kronprinsen. Under föreg.
dagar hade stora påtryckningar från ledamöter i båda kamrarne gjorts på Chrlg, att han
icke skulle undandraga sig att bilda regering, derest sådant ifrågasattes. Under intrycket
häraf och med anl. af kronprinsens maning vid ett föreg. samtal med Chrlg att tänka på
konungens anbud, meddelade Chrlg kronprinsen, att han ansåge sig böra mottaga upp-
draget, om det erbjödes. Kronprinsen ansåg sig böra nämna, att efter oron i 2a ken

lämpligheten af en ministär Lundeberg borde vidare öfvervägas. Chrlg uttalade sin stora
glädje öfver att ej vidare behöfva ifrågakomma. Emellertid, då debatt väntades ½ 9 e.m.
i 2a ken ang. uppskjutande med behandlingen af Us betänkande tilldess ny ministär blif-
vit bildad eller åtminstone till fredagen den 28 juli, beslöts afvakta resultatet deraf och
anmodades W. o Chrlg att återkomma till kronprinsen kl. 4.30 e.m. s.d. – Ytterligt glad
öfver att hafva utsigt undgå det tillämnade ödet tog sig Chrlg några hvarfs polska med
Wachmeister i konungens billiardrum.

Debatten i 2a ken resulterade med 122 röster för behandl. af Us betänk. på torsdagen
och 86 för uppskof. 

Kl. ½ 5 e.m. inställde sig W. och Chrlg åter hos kronprinsen, som var lugnare och af
W. underrättades om, att oron i 2a ken hufvudsakl. var grundad på Barnekows förut
omnämnda uppgift1. Kronprinsen skulle vid middagen å klubben samma afton behand-
la Barnekow så, som han förtjenade. 
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Vid återkomsten till riksdagshuset bestormades W. o Chrlg med frågor af en större
flock samlingspartister, som stodo på trappan. Bl.a. af Dr Bergström, som sade att nu är
det väl afgjort ”att Brptn Lg skall bilda ministären.” ”Inte på den här planeten”, svarade
Chrlg. 

Torsdagen 27 juli. 1a ken antog utan diskussion U.s bet. 2a ken antog bet., dock efter in-
vändningar af Branting och Hedin, hvilka bemöttes af P. Pehrson o Staaff. 

Efter bref från konungen personligen till W. och Chrlg inställde sig desse hos honom
kl. 1 e.m. Chrlg erbjöds att bilda ministären och förklarade, att han på gifna anledningar
måste låta sina betänkligheter deremot falla och mottaga uppdraget. W. erbjöds att blifva
utrikesminister, hvilket af honom antogs. På konungens fråga, hvilka L. o W. tänkt sig
s.s. kolleger i regeringen, och hvarom desse under föreg. dagar samrådt, uppgaf Chrlg
följande förslagsvis påtänkta namn.

Justitie dep. Statsr. Berger, Justr. Alb. Petersson. 
Landtförsv. Öfverste Tingsten. Ej sympatisk för konungen af skäl, sade han, som Du
Gustaf väl vet. Chrlg framhöll nödvändigheten o dugligheten.1 Namnet accepterades. 
2) Civil. Landsekr. Schotte, som genast godkändes (konungen lärer dock ej haft känne-

dom om S. förut). 
3) Finans. Riksg. f:es ordf. Dr Cavalli. 
4) Ecclesiastik 2a ke led. Hugo Hammarskjöld. 
5) Jordbruks 2a ke led. Hemm.eg. Alfr. Petersson i Påboda, som gerna accepterades. 
6) Sjöförsvars Generaldir. Lindman. H.M. hade dock sympati för statsr. Palanders bibe-

hållande. Denne hade varit stark i norska frågan. 

Konsultativa Häradsh G. Berg. Byråchefen Hammarström, Öfverdir. Günther. 

Kl. 5 e.m. hade Särsk.U. middag utan skålar å Hasselbacken. P. Pehrson i Törnery/d/,
som satt bredvid Us ordf. Chrlg, var under middagen ganska stingslig, och pikade om,
att nu var det väl meningen, att 1a ken skulle taga ledningen o 2a ken få åka på
hundsvotten. Efter middagen, ansatt af Chrlg, hvad det egentligen var åt honom, för-
menade P.P., att något måtte vara i olag mellan honom o Chrlg, eftersom denne sedna-
re ej på sista dagarne visat P.P. samma förtroende som förut. Chrlg fann nödigt2

meddela P.P. i hufvudsak hvad som pågått sednaste dagarne, hvarefter P.P. blef nöjd
och fann3 orsaken till återhållsamheten. Undrade om det ej vore klokt att bilda en koa-
litionsministär (huruvida kronprinsen framhållit sådan vid samtalet med P.P. har ej

1Om Douglas och Taube, red:s anm.
1En anteckning i marginalen som vi inte kan läsa, skriven troligen i blyerts, för svag text på kopian.
2Oläsligt ord i blyerts.
3Oläsligt ord i blyerts och även ”anledningen” oläslig.
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Chrlg utforskat). ”Hvem har du att föreslå från venstern”, frågade Chrlg. ”Det vet jag
ej”, svarade P.P. o tillade efter någon fundering, ”om ej Staaff”. ”Honom skulle Du ej
sjelf vilja intaga i en ministär”, genmälde Chrlg. ”Nej, det skulle jag visst icke vilja gö-
ra”, betonade P.P. med eftertryck. Emellertid skulle han fundera på namn till påföljan-
de dag. – Chrlg meddelade till Wachtmeister att P.P. blifvit delgifven
ministärbildningen o hade W. ett långt samtal med P.P., som uttalade sig för koalitions-
ministär. 

Chrlg tillfrågade Cavalli, om han ville ingå i ministären, som finansminister. Han var
ytterst tacksam, syntes benägen, o bad att få tänka på saken. 

På hemvägen öfverenskommo W. o Chrlg, att den sednare skulle påföljande morgon
besöka Statsr. Berger. 

Fredagen 28 juli. Chrlg besökte vid niotiden på morgonen Statsr. Berger o erbjöd ho-
nom just.min.portföljen. Chrlg hade föreg. afton ringt på honom, hvadan han väl hun-
nit tänka på saken. Som motiv för anbudet anfördes, att utgången af valen event. kunde
komma att gå i prop[ortion]ella vals rigtning. B. afböjde, tacks. förstås. Han hade fått
nog af regera, men hufvudskälet, ehuru det ej skarpt pointerades, var nog att han, f.
venstermannen, fann det inopportunt att ingå i en ministär Lundeberg. 

Efter mycket sökande pr telegraf påträffades Landsekr. Schotte på badkur i Strömstad
och lofvade besöka Chrlg lördagen kl. 1 e.m.

Pr telegraf o telefon aftalades, att Öfverste Tingsten skulle söka Chrlg söndagen. 
Talmän o v. talmän voro uppkallade till konungen. Vid promenaden derifrån till-

rådde P.P. Chrlg att på allvar tänka på Staaff. P.P. hade ej funnit annat namn,1 och ansåg
venstern borde vara representerad.

Middagstiden hade Chrlg en lång konversation med Staaff. – Chrlg menade, att han
fått i uppdrag att bilda ministär, i hvilken Grefve Wachtmeister tv. lofvat ingå s.s. utri-
kesminister. Chrlgs tankar hade visserl. dervid fästat sig vid möjligheten af en koali-
tionsministär, men med minne af de stora svårigheter, som i Särsk. U. mött för att ena
de olika meningsgrupperna och komma till något nöjaktigt resultat hade Chrlg ansett
sig böra uppgifva detta uppslag. Hade emellertid velat underrätta S. härom för att visa,
att tanken på sammanförande i den nya regeringen af representanter för de olika
meningsgrupperna i rd. icke varit Chrlg fremmande. Staaff tackade för detta förtroende
och ville motsvara detsamma med att säga sin mening i saken, och den ginge i rigtning
af, att det under nuvarande förhållanden måhända vore en rigtig tanke att söka bilda en
koalitionsministär. Samtalet afslutades utan vidare bestämmande. 

Wachmeister, Lindman o Chrlg dinerade å Rosenbad. 

1Oläsliga anteckningar i marginalen, för svag kopia.
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Lindman telefonerade med Justr. Bohman ang. Alb. Peterssons läggning. (Billing
hade vid något tillfälle under ed uppmanat Chrlg, att derest han komme att bilda mini-
stär, taga reda på Justr. Alb. P., som B. ej kände, men från pålitligt håll (Heüman?) hört
vara en prägtig karl) äfvensom hvilka öfriga i H.D. kunde anses bäst qvalificerade för
taburetten. Förnämsta: Alb. P., konservativ; Marcks v. Würtenberg(sic!), mycket åt
venster, derefter Cassel, som förut tillfrågad (af Boström) afböjt, förmögen o oberoende,
som han var. Just. rådet Billing äfven dugtig.

W. o Lbg ansågo skäl tillfråga Hammarskjöld Hugo Åke. 
Wachmeister förordade ifrigt Öfverdirektör Günther, hvilkens kandidatur likväl

afböjdes af Chrlg, som inhemtat, att G. var doktrinär o ifrig frihandlare, samt måhända
ej så grundlig. Befarade äfven att G. stode f. utrikesmin., Gen. dir. Lagerheim närmare,
än som vore önskligt i det ifrågav. samarbetet. 

Lördagen den 29 juli. Chrlg telefonerade tidigt på morgonen till Sturehof, hvarifrån
Åke H. Hammarskjöld inkom vid tiotiden. Tacksam, men vågade ej åtaga sig. Han sto-
de högre i allm. opinionen, än han förtjenade. Hans1 förutsättningar o förkunskaper
vore små. Skulle aldrig orka med ett chefskap för något departement, och om han mot-
toge sådant endast få sömnlösa nätter. Hans ekonomiska förhållanden tilläte honom f.ö.
ej att reflektera. 

Landsekr. Schotte äfven mycket tacksam för erbjudandet af ”civilen”, men vågade ej.
Hade aldrig tjenstgjort i Stockh., vare sig i riksdag l embetsverk, och sålunda frem-
mande för arbetssätt i riksdag o regering. Trodde sig ej om att kunna uppträda i riksda-
gen. Nämnde, att, ehuru han visste hvad han ville säga, så hade han dock misslyckats i
sitt uppträdande vid en bankbolagsstämma i år. Hade ej heller varit frisk. Hade nog ej
heller samma uppfattning i rösträttsfrågan, som Chrlg, utan låge betydligt åt venster.
(Här var det nog, som skon hufvudsakl. klämde). Med hänsyn till detta sista skäl ville ej
Chrlg forcera S., men det var skada, att han, den varme fosterlandsvännen o tidigare
högermannen, i hvarje fall dugande mannen, ej kunde ingå i ministären. 

Wachtm. o Chrlg enade sig om att Staaff, Alfr. Petersson o Widén skulle tillspörjas. 
Påboda, på segling vid Sandhamn, igenfanns och inkom på qvällen. Var häpen o

tveksam men dock ej afböjande. 
Wachtmeister talade på aftonen med Widén. 

Söndagen den 30 juli afsade sig Cavalli. Kunde ej öfvergifva sin säkra ställning i riks-
gäldskontoret mot en oviss framtid. Hans ekonomiska resurser relativt små. Hvad han
förmådde vill han stödja den nya regeringen. 

1Här låg ett papper med en lista över namn; listan läggs in i ett exceldokument separat (S L).
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Infann sig Tingsten, som var beredd mottaga det erbjudna uppdraget. 
Efter anmodan besökte Staaff Chrlg på middagen och erbjöds att ingå i regeringen,

hvartill han förklarade sig villig. Han förutsatte dervid, att han vid de blifvande under-
handlingarne skulle hållas fullt underkunnig om situationen och ej undanhållas något af
hvad som dervid förehades, likaså att krig ej skulle framkallas af den nya regeringen,
något som Chrlg kunde hvarken lofva eller motsätta sig1. Staaff hemställde att få någon
med honom liktänkande i regeringen, för att ej känna sig alltför ensam. Andra kens

matrikel genomgecks. Af de af Staaff framförda namnen ansåg S. särskildt lämpliga:
Biesèrt, af Callerholm, De Geer Gerhard, Karlsson K.G., Moll, Roos och Starbäck.
Chrlg lofvade att öfverväga saken.2

Efter anmodan3 och efter mycket letande fr. Lindmans sida inkom Just. rådet Marcks
v. Würtemberg från Skurulandet på middagen. Chrlg ville, med förut nämnda uppgift
om hans duglighet, och med tanke event. äfven på meningsfrände åt Staaff, lyssna sig för
med den mycket åt venster gående mannen. – Han4 ingeck nogsamt i saken, och syntes
ej obenägen, afböjde dock till sist, sannolikt af skäl, att han ej vågade sig in i en höger-
ministär Lundeberg. 

Chrlg telefonerade på morgonen med just. rådet Alb. Petersson i Marstrand som
lofvade att uppkomma måndagsmorgon. Chrlg telegraferade o telefonerade med Pns

slägting Ingeniör Nylander, som med anl. deraf nerreste till o följde Pn fr. Borås.5 Han
telegraferade måndagsmorgon6, att Pn nog skulle åtaga sig åtminstone konsultativ plats.

Telefonerade7 med Presidenten Hj. Hammarskjöld Jönköping och bad honom
komma upp för ecclesiastiken. Tanken på H. hade antagl. framkallats af Prof. Sam. Cla-
sons antydning någon gång under sommaren, att H. möjl. varit både lämplig och villig
att bli envoyé i Köpenhamn. H., som förut varit benägen för uppresa, ehuru hans hust-
ru ett par dagar förut skänkt honom den 4de pojken, ämnade likväl telegrafera återbud,
men hejdades derifrån af Clason, sin gode vän fr. 1898 års unionskommité, som öfver-
tygade honom om det opassande att icke uppresa, när han blifvit bjuden så stort förtro-
ende. Han telegraferade sålunda att han skulle komma. 

Landsekret. Widén, som togs af Wachtmeister föreg. afton på landgången å Nykö-
pingsbåten, just som han skulle hemresa, kom upp till Chrlg. Redogjorde bl.a. för sin

1Oläsliga anteckningar i marginalen.
2Oläsliga anteckningar i marginalen.
3Oläsliga anteckningar i marginalen.
4Oläsliga anteckningar i marginalen.
5Oläsliga anteckningar i marginalen.
6Oläsliga anteckningar i marginalen.
7Kl. 5.10 e.m. telgraferar Chrlg till presid. Hammarskjöld med begäran om telefonsamtal mellan ½ 9–10 ang
– – – – /oläsligt ord/.
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ställning i rösträttsfrågan, som han önskade löst helst utan proport. val. Sålunda syntes
han äfven kunna vara med om sådana. Mottog tacksamt erbjudandet.1

Öfverläggning med Alfr. Petersson Påboda, som blef allt mer benägen, men fruktade
för hvad 2a kens v. talman P. Pehrson skulle säga om saken, som föranledde ett konfere-
rande dels mellan Påboda o P.P., dels emellan Chrlg o P.P. – Chrlg hade tänkt på P.P.,
men af dennes många ggr uttalade tvekan att qvarstå i rd, och af honom sjelf omordade
trötthet o svaga helsa ansett sig ej böra spörja honom om statsrådstaburetten2, som han
dock nu gjorde. P.P. skulle ej på några villkor nu vilja öfverväga ett dylikt förslag. Hade
det varit för 5 år sedan, sade han, så hade han möjl. reflekterat å saken. Upptog sympa-
tiskt Påboda kandidaturen, ehuru han nog hade sina invändningar: hans ungdom, hans
föga framskjutna ställning i ken, afunden hos andra m.m. Resultatet af samspråket mel-
lan honom samt Chrlg o Påboda blef emellertid, att han vänl. lofvade att så långt som
möjligt stödja Påboda. Såväl P.P. som Påboda förordade landsekr. Roos. Chrlg kände
visserl. ej Roos, men hade den föreställningen, att han ej hade någon bestämd stånd-
punkt i de stora frågorna, och framförallt en ambition att komma fram. Ingendera delen
smakade Chrlg. Biesèrt då bättre med åtminstone den förtjensten att vara industriman.
– Detta var mot Påbodas önskan. Denne ansåg sig få ett stöd af R., som han väl kände
från sin hemtrakt. Emellert. antog Alfr. P. anbudet att gå in i ministären. Skulle dock
konferera med sin gamle vän Hj. Hammarskjöld.

Den sednare var för egen del ytterst obenägen. Ville ej utsätta sig för samma fiasco,
som 1902, då han efter nederlag i rösträttsfrågan utgeck ur regeringen. Äfven oroade
honom tanken på samarbete med Staaff, hvilken han ansåg hafva varit brutal mot
honom vid rösträttsdebatten3. Skulle emellertid konferera med Alb. Petersson o ånyo
sammanträffa med Chrlg. 

Kl. 10.17 f.m. telegraferade Chrlg erbjudande till Biesèrt, som kl. 12.15 s.d. svarade
nej. Chrlg telegraferade ånyo kl. 1 e.m. o erhöll kl. 5-tiden B:s jakande svar, påverkadt
troligen af telegram fr. Staaff, till hvilken B meddelat sitt afböjande af Chrlgs erbju-
dande. 

På e.m. besökte Fredrik Wachtmeister o Chrlg Hammarskjöld på Hótel Kronprinsen
o fann hos honom Alb. P. – Denne sednare åtog sig. H. deremot ytterst tveksam o ner-
vös. Pressad af W. o L. blef han nästan utom sig och begärde en half hel timmes betän-
ketid. ”För att få lättare att säga nej” sade Chrlg. Svarades ”Det är ej så sagdt, men så
pressad som jag nu är skulle jag nu svara ja, och det vore kanske icke rigtigt”. Kl. 5 e.m.

1Oläsliga anteckningar i marginalen.
2Oläsliga anteckningar i marginalen.
3Oläsliga anteckningar i marginalen.
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svarade han dess bättre ja. Chrlg sade i telefon ”Gud välsigne Eder”, anseende det vara
af så stor betydelse att få honom med. Och detta var en rigtig varsel.1

Måndagsaftonen, då Fr. Wachtmeister o Arv. Lindman samt Chrlg dinerade å Rosen-
bad, var den sednare så medtagen och influensartad, att de förre körde honom att gå
hem och lägga sig.2 Dessförinnan telefonerade Chrlg till Djursholm, der Häradsh. G.
Berg var på besök och bad honom besöka Chrlg i dennes hem. Sängliggande erbjöd
Chrlg B. att blifva justitieminister. B. svarade tvekande, hans hustru sade alltid, att han
skulle i första rummet tänka på sin familj. Hans helsa vore ej så god. Han måste fråga sin
läkare. Chrlg bad, att B. skulle meddela sin hustru det besked en annan fått af sin hust-
ru, att kunde han göra sitt land någon nytta, så skulle detta gå i första rummet. 

Tisdagen den 1 Aug. G Berg hade fått tillfredsställande intyg från läkaren och antog er-
bjudandet. 

Kronprinsen hade fr. Tullgarn på söndagen förhört sig, huru ministerbildningen fort-
geck. Med konungen erinrar sig ej Chrlg, att det var något meddelande förrän på mån-
dagen, då listan såg åtskilligt annorlunda ut, än vid första uppslaget. Den hade följande
utseende, godkändes af konungen. Statsminister: Lundeberg, Utrikesminister: Grefve
Wachtmeister, Just min.: G. Berg, Krigsm.: Tingsten, Sjöminister: Lindman3. Civil-
min.: Widén, Finansm.: Biesèrt, Ecklesiastikmin.: Hj. Hammarskjöld, Konsultativa:
Alb. Petersson och Staaff. 

S.s. förut nämnts ville, vid kens ensk. strde för öfverläggning ang. S.Us förslag, 2a ken

minoritet (den gången samlingspartiet) ej bevilja rustningsanslaget 100 mill. utan att
känna den nya regeringens sammansättning4. Detta påverkade äfven i viss mån fram-
skjutandet af riksdagens afslutande. Chrlg hade hos konungen hemställt, att afslutandet
skulle verkställas af den gamla regeringen. – Denna motsatte sig detta på det bestäm-
daste af skäl, bl. a., som Statsrådet Odelberg då nämnde för Chrlg ungefärl. så, att då
regeringen blifvit så illa behandlad under och af riksdagen, hvilket fått sitt slutliga
uttryck i riksdagsbeslutet, det vore väl mycket begärdt, att den gamla regeringen skulle
schavottera o officiera vid rds afslutande. I detta ärende blefvo till konungen uppkallade
Exc. Ramstedt (af konungen oupphörl. kallad Ramsten), Statsrådet Odelberg, Grefve

1Regeringskansliet var sålunda klart med 4 led fr. 1a ken och 7/?/ från 2 ken. 2 fr. /oläsligt ord/ och 2 fr. Sam-
lingspartiet samt utanför rd 3.

2Oläsliga anteckningar i marginalen.
3I marginalen står antecknat med blyerts, Lbgs stil: ”Lundeberg mottog 1 aug. bref från Lindman, som hem-
ställde att få civilportf., hvarom tidigare varit tal. Motivet: obenägenhet att stöta undan o efterträda Palander, 
äfvenså kärleken till Telegrafverket. Föranledde som synes ej något o L:n blef särsk. under dåvarande situation 
en dugtig sjöminister.”

4Oläsliga anteckningar i marginalen.
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Fr. Wachtmeister och Chrlg.1 Denne sednare förklarade positivt, att den nya regen ej
kunde afsluta riksdagen, då han ansåge, att dess mandat ej skulle vidtaga [förrän] efter rds

slut. Exc. R. o Statsr. O. vidhöllo emellertid sin mening, och förklarade Chrlg då för
konungen, att Chrlg under nu framkomna förhållanden icke kunde ingå i den nya
regeringen. Sedan omnämnda 4 personer gått tillkallade konungen kamrarnes talmän.
Han lärer då hafva varit mycket förtviflad och rådvill, samt enträget bedt talmännen
påverka Chrlg. – Denne vidhöll sin mening. Grefve Sparre påpekade emellertid bl.a.
konungens höga ålder, hans mångfald af bekymmer under de sednaste åren, skyldighe-
ten för Chrlg att underordna sin egen mening fosterlandets väl, och att betänka i hvilket
chaos Chrlgs forsatta vägran skulle försätta den nu spända situationen. Chrlg gaf med sig
o meddelade konungen detta.

Den 2 Aug. kl. 10.45 f.m. hölls afskedskonselj med den gamla regeringen. Straxt deref-
ter intågade den nya der alla ledamöterna voro nya, något, som ej inträffat sedan ...

Det var ett gripande ögonblick, då eden förestafvades och afgafs och upprigtig var
den bön, som säkerl. låg i allas sinnen, att till nytta och välsignelse för kung och land
kunna fullgöra de åtagna uppdragen. Efter aktens slut kysste och omfamnade konungen
Statsministern o utrikesministern och tog alla öfvriga statsråd i hand.

[Härefter följer en del tidningsurklipp, som uppklistrats:]

N.D.A. 31/7 05 ”Ett uttalande af konungen”
D.N. 1/8 05 ”Regeringen”
N.D.A 1/8 05 ”Inför afgörandet”
N.D.A 2/8 05 ”Ny regering: En parlamentarisk regering”
Vårt Land 2/8 05 ”Den nya regeringen: En koalitionsministär”
ABl 2/8 05 ”Nya män vid statsrodret: Samlingsministären Lundeberg–Wachtmeister.”
ABl 2/8 05 ”Den nya ministären” [med bilder på ministrarna]
The Minnesota Tribunal 2/8 05 ”King Oscar has a Peace Cabinet: New Ministry in
Sweden Formed”
Lektyr 9/8 05 ”Statsminister Chr. Lundeberg”

1Handskrivna anteckningar på sista sidan.
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BILAGA

L. Minnen

Ivar Afzelius Unionsfrågan

Originalet till denna minnesanteckning återfinns i  Ivar Afzelius papper 1898–1907, Nr 59, i
Ivar Afzelius samling, volym 2, E 9483, Riksarkivet, Stockholm. Anteckningen har underrub-
riken: ”Uppsatt på Rörön i början af augusti 1905.” 

En maskinskriven avskrift förvaras i Arne Wåhlstrands avskriftssamling, UUB, NC 894:59.
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Når kommunikén kom, var jag en lika bestämd motståndare till densamma, som nå-
gonsin Åkerhielm eller Lars Berg. Jag ansåg problemet – om man tog hänsyn till hvad
svensk och norsk uppfattning kunde gemensamt omfatta – vara quadratura circuli. Det
skulle skapas sjelfständigt norskt konsulatväsen, dvs. konsuler som icke subordinerade
under (den svenska) utrikesministern såsom chef; men utrikesministern skulle dock ha i
sin makt att förhindra skadlig inverkan på förhållandet till utrikes makter gm konsuler-
nas åtgöranden. Den punkten var – såsom jag sedan sett af d.sk. Diltenprotokoll – un-
der förhandlingarne berörd – men lemnad olöst. Ehuru den var sjelfva kärnpunkten.

Att jag motsatte mig motionen i 1:sta K:n mot kommunikén berodde blott deraf att
jag icke ville att 1:sta K:m skulle vålla förhandlingarnes afbrytande i förtid. Saken borde
ha sin orubbade gång. Min öfvertygelse var att antingen skulle vid närmare förhandling
man finna problemet olösligt och helt naturligt glida öfver till den bredare bas, på hvil-
ken lösningen var lätt – dvs. den gemensamma utrikesministern – eller ock skulle en
lösnig komma fram, som finge förkastas af andra länders representationer. Intetdera
skedde.

Att Boströms förslag icke var i högre mening lojalt var mig klart. Hans kolleger utta-
lade att han af räddhåga för 1:sta K:n ”vändt”. Sjelf nekade han dertill. Uttalanden i
Dec 1902 kunde berättiga honom till att ställa dylika fordringar. Men det måsta ha varit
honom uppenbart att dessa aldrig kunde från norsk sida antas, och detta kunde han från
början haft klart för sig. Genom den ställning, B. intog, var allt hopp ute för hans kolle-
ger att göra något af saken – de vågade det icke, det hela var blott en figuré mellan de
båda ländernas statsråd, hvilketdera skulle göra den bästa sortien.

Under denna tid – Dec 1904 – hade jag besök af Hagrup. Dittills hade han varit
främmande för tanken på unionsupplösning. För mig stod den nu klar, likasom också
för v. Friesen. De båda folkens uppfattning var alltför motsatt att kunna enas till fredlig
sammanlefnad. Och en tvångsunion skulle aldrig ge verklig styrka. Bättre då att skiljas
på fredlig väg.

Men huru skulle detta tillgå?
För mig stod det klart att Sverige väl icke kunde ta initiativet men dock uttala första

ordet. Ville Sverige skiljas, skulle Sverige medge att det finge förhandlas om sättet.
Händelserna i Norge, förtrytelsen mot Boström, underlåtenheten från svensk sida att

uttala det ogillande, men dock på de flesta håll hyste, ehuru af olika skäl, påskyndade
krisen. Hagerup ställde sitt program: förhandling om eventuell upplösning. Det till-
fredsställde icke den uppjagade norska folkmeningen. Norge hade obestridlig rätt till
eget konsulatväsen. Det skulle drifvas igenom. Det var, efter kronprinsens pronuncia-
mento i Norge, revolutionen. Och att, om man skulle sanktionera konsulatlagen,
Sverige icke skulle låta den träda i verket, var lika klart.
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Det var under sådana förhållanden det hemliga utskottet tillfallit. Jag hade på det ifri-
gaste tillrådt Boström, att vid den förhandling hvartill man ville inbjuda Norge, äfven
skulle medtagas en eventuel upplösning, dock först efter det Norge hade gått till val på
ett sådant program. Men efter att ha tänkt på saken afvisade han förslaget. Lika liten
framgång fick det hos kronprinsen. När vi skildes förklarade jag, men hänsyn till möj-
ligheten att bli indragen i den praktiska politiken: E. K. H. skall aldrig få krig att frångå
att det är det rätta. Mig syntes det alldeles uppenbart att hänsyn till Sverige fordrade det.
I begge kamrarne, öfverallt, upprepade man: ingen tvångsunion, ej makt bakom. Men
om så var, huru skulle man ställa sig, när, såsom antagligt var, Norge bröt unionen?
Kunde icke Europa rent af tvinga oss att upprätthålla den? Och huru skulle vi kunna se
oss sjelfva i synen? Ville vi bevara vårt rykte, ville vi lägga grund för fredliga förtroende-
fulla förhållanden på halfön var väl en af oss på förhand medgifven afveckling det enda
möjliga.

B. förklarade mig – så vidt jag förstått honom rätt – att utländska makter aldrig skulle
mot Sveriges protest erkänna Norge som sjelfständig makt (ehuru han visserligen ytt-
rade att det var kronprinsen som satt inne med kännedom om de storpolitiska fakto-
rerna i frågan). Däri skulle hindret ligga.

Så kom förhandlingarne Hemliga Utskottets och Kronprinsens uppmaning till för-
handling (hvarom jag på förhand tog till råd) samt riksdagens beslut. På många håll upp-
fattades detta anbud om förhandling endast såsom något hvilket var beräknadt på
utlandet, åsyftande att visa huru långt vi voro villiga att sträcka oss, huru orimliga norr-
männen voro. På några håll, särskildt i 2:ra K:n togs nog saken på allvar, men trodde att
anbudet skulle antagas och leda till en ny union. För min del ansåg jag den fulla likstäl-
ligheten, om den verkligen genomfördes till den ytterlighet, norrmännen helt säkert
skulle fordra, vara absolut oantaglig för Sverige; och om jag ändock var med om anbu-
det var det derföre att jag var öfvertygad att på detta sätt det skulle bli allom uppenbart
att unionen dåmera var blifven omöjlig. Ty den rena personalunionen hade icke många
anhängare i Sverige.

Hemliga Utskottet var klart sammansatt. Äfven samlingspartiet var svagt represente-
radt och hade ännu tro på möjligheten att upprätthålla unionen. Första kammarher-
rarne litade på att norrmännen icke skulle våga bryta. Om hvad i utskottet förekom på
handlingarna i sinom tid tala.

När riksdagen sköts var allmänna meningen, som ock utsades, den att vi snart åter
skulle samlas till urtima möte för unionsfrågan. Tankarne om hvad som skulle komma
att ske voro på många håll oklara. För mig var det alldeles gifvet att norrmännen skulle
bryta unionen ock alla som kunde saken närmare måste ha samma uppfattning. Men
huru det skulle ske var ovisst, när likaså.
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Brytningen kom tidigare än man väntat och öfverraskade äfven statsråden. Men
hvarken de, Kungen eller kronprinsen hade väntat något annat. När Kungen vägrade
sanktion på Stortingets konsulatbeslut – detta som hvar enda själ i Norge ansåg vara
Norges rikes klara rätt – och icke ens vårdade sig som att för den sakens skull lita till
Norge, kan man knappast förtänka Norrmännen om de häri sågo en slags abdikation.
Det var oförlåtligt – liksom mycket annat till förene.

När underrättelsen kommit bad mig Ramstedt om ett råd. Kronprinsen, likasom
Boström, ville utan vidare upphäfva riksakten äfven från svensk sida. Jag tillrådde att
blott protestera, förklara att förr än norrmännen proponerade förhandling om riksak-
tens upphäfvande och unionens upplösning, hade Sverige intet åtgöra. Jag litade på att
utländska makterna ej skulle erkänna Norge förr än Sverige gjorde det. Senare – några
dar – var jag åter tillkallad jemte flera andra: Boström, Trygger, Staaff, Gust Tamm till-
rådde omedelbart upphäfvande af riksakten. R. upplyste att man ej kunde förvänta att
makterna mer än en mycket kort tid skulle uppskjuta erkännandet. Jag framstälde då
såsom något beaktansvärt att vi skulle fordra nya val i Norge. Emellertid upprätta Wes-
tring och Husberg förslag till proposition, afsedt att gå en medelväg mellan Kronprin-
sens ståndpunkt och uppskofvet. Först sättet för afveckling, sedan beslut om upplösning,
när allt klart. Därigenom afsågs att lemna riksdagen förhinder. Ty regeringen kände att
den var svag.

Under detta var Kronprinsen utomlands och telegraferade ifrigt att man skulle
påskynda saken. Han ville ha slut tvert och åberopade härför Englands och Tysklands
mening. Detta påverkade i hög grad statsrådet. Emellertid reste sig småningom i landet
en stark men mycket obestämd opinion mot den korta afvecklingen. Under adresserna
till Konungen låg mer än en personlig känsla af deltagande. När riksdagen samlats höll
jag samma dag för vår grupp ett orienterande föredrag, deri jag framhöll att verklig
upprättelse endast genom att upprätthålla unionen kunde vinnas, allt detta vore både
omöjligt och ej ens önskeligt ock att vi endast hade så mycken tid på oss som erfordra-
des för att på ett anständigt sätt uppgöra saken. En länsman H. fann detta tal alltför tamt,
kan rapporterade det för ytterlighetsmännen, utsände spränglistor och lyckades, trots att
moderata gruppen enhälligt (H uteblef) uppsatte mig som främste kandidat, så mitt rös-
tetal nedsatt med 31 röster.

Stämningen i riksdagen var på vissa håll hetsig. Och märkligt var att se huru denna
spred sig. Folk som ena dagen blott ville ha t.ex. skiljedom som villkor, predikade andra
dagen ”kraftmedel”. Jag omfattade såsom bästa medel tanken Wieselgrens motion. Ej
folkomröstning, som ju var utan ändamål, då Norge, såsom jag väl visste, stod enigt om
7 juni-beslutet. Men nytt beslut af ett nytt storting. Vi skulle derigenom eliminera det
revolutionära beslutet och få förhandla med ett storting hvars lagliga kompetens vi
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sjelfva på förhand erkänt. Sånndels skulle mellan rikena åter fås en brygga, på hvilken de
i sinom tid skulle kunna mötas i fredligt samförstånd. Detta måste vara uppgiften.

Jag framstälde inom Utsk:t genast detta förslag som understöddes af Walldén och
Blomberg. Då jag fruktade att ett uppskjutande af uppgörelsen skulle under trycket af
den dagligen stigande hastigheten kunna leda till hvad jag ansåg som det olyckodigraste
av allt, ett krig, ville jag formulera det så att vi skulle för vår del besluta riksaktens upp-
häfvande, under förutsättning att ett nytt storting fattade enahanda beslut, samt under
villkor, som Utsk kommer att bestämma.

Detta förslag väckte stor förargelse på F. kammarsidan, derföre att man på det sättet
gjorde af med unionen redan på förhand, gaf ifrån sig sina ”trumf”. Jag invände att om
vi icke uttalade att vi ville upplösa unionen hedern fordrade att vi också upprätthölle
den; då vi ej tänkte på att göra detta i verkligheten, borde vi icke försöka på att etablera
en ”straffunion”. Ock då vårt beslut blefve villkorligt, förlorade vi i sjelfva verket intet i
styrka mot Norge. Andra Kammarens män voro förslaget obenägna derför att saken
derigenom uppsköts, det var förgäfves, som jag erinrade att saken dock blef afgjord så
snart Norge biträdde förutsättningarna och villkoren.

Striderna inom Utsk:t och dess F. kammarhalfva voro uppslitande. Då 2:ra K:ns män
(med 2 undantag) voro emot nya val ville jag ej vidhålla denna fordran, enär jag ansåg
att vid sådant förhållande motståndet från Norge skulle bli hårdnackadt och jag hade
anledning tro att utlandet skulle erkänna Norge valen förutan. Vi skulle då stå med ny
smälek. Förslaget föll med 12 röster mot 11.

Så stod saken då den gick till preliminär behandling i kamrarne. F. K:n upptog, med
stor majoritet, villkoret om nya val. I 2:ra K:n der Trapp framstälde mitt förslag, föll det
med 95 mot 119.

Under tiden låg jag sjuk på Lall?baden. När jag återkom framstäldes från 1:sta K:ns
sida förslag om att alternativt ta med folkomröstning. 2:ra K:n framstälde motförslag,
deri de 100 miljonerna – som FK:n ville ställa till regeringens disposition, skulle stå till
riksdagens order. Under mycken grufvelse beslöts att antaga detta. För min del höll jag
alls icke på att miljonerna skulle ställas till regeringens disposition, blott riksdagen sjelf
stode enig om det beslut som komme att fattas. Deremot förfelades genom att uppta
folkomröstning som alternativ det syfte jag med mitt förslag velat vinna. Men endast
sålunda kunde nu enighet uppnås.

Sådan var gången af Utsk:s arbete. För mig stod som främsta mål att uppnå enighet
om något som gjorde unionsupplösningen beroende af svensk vilja, ej blott norskt god-
tycke. Folkets rättsmedvetande, hederskänsla behöfde det. Då tidpunkt, då vi med
erkännande för högsinthet och med verklig heder hade kunnat vara med om unions-
upplösningen, var olycksaligt försutten; det återstod att nödtorftigt rädda skenet. Att
detta skedde genom Utsk:ts förslag skall väl icke kunna nekas. Reel betydelse kan
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knappt tillerkännas villkoren. Gränsfästningarne voro som offensivt stöd värdelösa,
”faran” för Sverige deraf minimal. Omröstningens resultat är höjdt öfver allt tvifvel.

Det enda af något reelt värde är villkoret om lapparne; men detta var enligt uppfatt-
ning vår klara, samt af Askehaug erkända rätt. Hvad som kan vinnas i fråga om transito-
farten kan vinnas genom intressenas ömsesidighet. ”Villkoren” äro sålunda endast luft,
tillkomna för att rädda utseendet. I sjelfva verket var detta också regeringens program,
ehuru under påverkan af Kronprinsen det fick ett alltför matt uttryck. Kan emellertid
fredligt förhållande på halfön på denna väg återupprättas ju allt väl.

Man tillskref Lundeberg stor förtjenst om utgången i Utskottet. Faktiskt är att han
alls icke förstod kärnan af saken eller såg den stort, utan blott tänkte på ock talte om
hvad som skulle kunna genomdrifvas i F. K:n. Han var ock är, såsom alla partiledare,
ytterst osjelfständig just emot sitt parti. Deremot tillmäter jag herrarne af samlingspartiet
– Staaff och Zetterström – stor förtjenst af utgången. Ehuru nog måhända den drif-
vande kraften här var alldeles densamma.

Svenskarna äro en trög nation, full af hetsighet.

Teofron Säves minnen från unionsupplösningen 1905

Säve deltog i bägge särskilda utskotten vid urtima riksdagarna 1905. Han gjorde sig känd för en
hård linje mot Norge.

Hans minnnen är hämtade från T. Säve-släkten Säve, X 299y, UUB.

 

Kom så året 1905 med norrmännens sorgliga unionsbrott. Boström såg sig föranlåten att
avgå från sitt statsministersämbete i april 1905, och konsultativa statsrådet Ramstedt,
som förmåddes att intaga hans plats, saknade all kraft att värna Sveriges rätt. Så antog det
norska stortinget följande maj en lag om eget norskt konsulatväsen med konsuler obe-
roende av utrikesministern. Då konung Oskar, begagnande sig av sin grundlagsenliga
rätt, vägrade att sanktionera denna lag, vilken om den bleve effektiv skulle i väsentligas-
te delar hava sönderbrutit de båda rikenas gemensamma utrikesrepresentation, begärde
de norska statsråden avsked.

Konungen förklarade, att han ej kunde bevilja dem detta avsked, enär han ej såge sig
i stånd att nu kunna bilda någon annan regering. De norska statsråden nedlade det oak-
tat sina ämbeten, varpå stortinget, helt visst i övertygelsen att Sverige ej skulle skrida till
några maktmedel, den 7 juni tog det revolutionära steget att förklara, att då konungen
tillkännagivit sig vara ur stånd att skaffa landet en ny regering, så hade konungamakten
trätt ur funktion, vadan det bemyndigade de avgångna statsråden att tillsvidare fungera
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såsom regering med kunglig makt och myndighet. Härmed var unionsbrottet ett fak-
tum.

Svenskarnas hittills visade lojhet att värna sin rätt mot alla norska kränkningar av
densamma gav nu vika för förbittring, och hade den gamle konungen velat begagna sig
av denna och av den myndighet regeringsmakten gav honom till att med vapenmakt
upprätthålla unionen, är det ej osannolikt, att han fått Sveriges folk med sig. Men han
var gammal och ryggade tillbaka för alla kraftåtgärder och hans svenska statsråd likaså.
En urtima riksdag sammankallades till den 20 juni, och då regeringen intog en så gott
som fullständig passivitet, fick riksdagen själv i den bekymmersamma situationen taga
ledningen. I den remissdebatt, som följde på regeringens proposition om ordnandet av
mellanhavandena mellan rikena framställde jag utförligt och med all skärpa min uppfatt-
ning om unionsbrottet. Jag invaldes i det särskilda utskott, som tillsattes för att behandla
de nu till en avgörande kris bragta unionsförhållandena. Lundeberg blev utskottets ord-
förande och Pehr Pehrson i Törneryd dess vice ordförande. För övrigt utgjordes leda-
möterna av representanter för riksdagens alla huvudpartier, varom ledarne synbarligen
överenskommit för att meningsskiljaktigheterna partierna emellan skulle kunna utjäm-
nas i utskottet och deras framträdande vid slutbehandlingen i kamrarna förebyggas. Då
konungen och den svaga expeditionsministär han hade vid sin sida avstått från all själv-
ständig handling och då tydligt var, att kamrarna skulle fatta sina beslut i enlighet med
de förslag utskottet komme att framlägga, så låg i verkligheten både riksdagens och
regeringens samlade maktbefogenhet hos utskottet.

Det kallade till sig, då det behövde upplysningar, generaler, amiraler, utrikesdeparte-
mentets tjänstemän och andra, av vilka sådana upplysningar stodo att få, det arbetade
under tystnadsplikt och det föreföll mig hela tiden, som om det tillägnat sig sekreta
utskottets under vår frihetstid myndighet och arbetsmetoder. Väl bekant är, huru det
efter slutade överläggningar angav de svenska betingelserna för skilsmässan mellan
rikena: folkomröstning i Norge om unionsupplösningen, gränsfästningarnas nedläg-
gande, en neutral zon, klargörande av Sveriges rättsliga ställning i internationellt hänse-
ende efter unionsupplösningen m.m.. Presidenten Lars Åkerhielm och jag voro ej nöjda
med det slutresultat, till vilket utskottet kom, och i dess protokoll är vår skiljaktiga
mening angiven. Vi hade yrkat på, att utskottet skulle hemställa, ”att riksdagen med
avslag på Kungl. Maj:ts proposition angående de unionella förhållandena av den 19 juni
1905 måtte anhålla, att Kungl. Maj:t med de medel riksdagen kunde ställa till Kungl.
Maj:ts förfogande ville återställa den genom stortingets beslut av den 7 sistlidne juni
sönderbrutna unionen mellan Sverige och Norge och giva densamma en form, som
kunde befinnas betryggande för den skandinaviska halvöns framtid.”

Riksdagen fattade nu den 27 juli sitt beslut i överensstämmelse med utskottet, varpå
följde ministärens avgång, bildandet av koalitionsministären Lundeberg, Karlstadskonfe-
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rensen mellan svenska och norska delegerade, den andra urtima riksdagen och konung-
ens avsägelse av den norska kronan den 26 oktober.

Så var unionen upplöst till följd av norrmännens målmedvetenhet och svenskarnes
brist på enighet och fasthet. Visserligen var unionen från begynnelsen illa grundad, men
det skulle dock aldrig hava kommit dit, där man nu stod, om Sverige under de mångår-
iga unionsstriderna velat med mera kraft värna sin rätt. Det visade sig, när under Karl-
stadsförhandlingarna den svenska krigsmakten till lands mobiliserades och flottan
kryssade på Kattegatt, att norrmännen då föllo undan för de svenska kraven, emedan de
funno, att allvar låg bårtom/bakom dem.

Det var med djup smärta vi högermän nödgades bevittna unionslösningen, men nu
då vi sett de omstörtningar det stora världskriget fört med sig känna vi oss lugnare, ty vi
måste för oss uppställa den frågan, huru Norge skulle ställt sig under krigsåren, om det
1905 med vapenmakt tvungits till att återinträda i unionen. Helt visst skulle det då hava
anslutit sig till ententemakterna för att med deras hjälp söka frigöra sig från en union
med Sverige, vilken efter 1905 måst synas för detsamma ännu förhatligare än någonsin
förut, och härmed skulle kanske även Sverige drivits in i världskriget.

Fredrik Wachtmeisters anteckningar och minnen om vad som 
tilldrog sig sommaren och hösten 1905

Det handskrivna originalet, skrivet med bläck, 19 paginerade sidor, till dessa anteckningar finns i
Wachtmeister-von Steyernska samlingen, Riksarkivet, Stockholm. En maskinskriven avskrift av
anteckningarna förvaras i Arne Wåhlstrands samling, NC 891, UUB.

 

Då Norge bröt unionen 7 Juni 1905, så togs detta brott mot besvurna förenings-
urkunder till en början af svenska folket med ett lugn, som är alldeles oförståeligt för
alla dem, som ej bevittnat huru kraftigt unionsledan gripit omkring sig under de sista
åren. Folket och dess representanter hade så småningom växt ifrån den öfvertygelsen
om unionens nytta och nödvändighet, till hvilken de uppfostrats. Man hade börjat be-
trakta ”Stamfaderns” storverk med kritiska ögon och frågade sig, huruvida man egentli-
gen hade någon nytta af lagbunden förening med ett folk, som gjorde hvad det ville
med sin Konung och som visade sina vänliga känslor mot oss genom att bygga fästning-
ar som uppenbarligen voro riktade mot unionsbrodern. Till de känslor af apathi, hvar-
med rättskränkningen hos oss mottogs, sällade sig en tryckande öfvertygelse, att den
Regering som stod i spetsen för oss, ej var i stånd att möta en svår situation.
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Första sidan ur Fredrik Wachtmeisters anteckningar och minnen.

Statsminister var sedan en kort tid tillbaka f. Justitierådet Ramstedt – en hederlig man,
skicklig både som Justitieråd och som konsultativt statsråd, men fattig på de egenskaper,
som göra en god statsman. E. G. Boströms andra Ministär; 1902 – 1905, var rik på
misstag, men knappt något var väl olyckligare än då han föreslog Ramstedt till sin efter-
trädare. Vår gamle Konung, som så väl behöfver ett stöd, fann ej detta hos Ramstedt.
Ganska löjligt är, att Kungen aldrig lärde sig att komma ihåg Ramstedts namn1; han
kallade honom jemnt Ramsten åtminstone de sista dagarna af hans Ministär, då Lunde-
berg och jag ofta hörde det.

Utrikes Minister var August Gyldenstolpe sedan 1904. Han hade ej velat blifva
Excellens, men Boström hade öfvertalat honom. Han hade varit en ganska bra Kabi-
nettssekreterare, men var alldeles ej vuxen platsen som Utrikes Minister, Hela hans
naturel bjöd honom att helst vilja falla undan, så snart han mötte en stark vilja. Så t.ex.
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anser jag att det var Gyldenstolpes fel, att Fritz Wedel Jarlsberg, som svikit sin pligt mot
oss och genast sällat sig till de norska revolutionsmännen, genast blef mottagen af de
kunglige och på Utr. Departementet. då han helt oförskämdt reste till Stockholm från
Madrid, för att som han sade först erbjuda norska kronan till Prins Carl af Sverige.

Man berättar, och jag tror historien är sann, att Wedel skall hafva försäkrat Gylden-
stolpe, att han, Wedel, hade på hand af stormakterna, att dessa skulle erkänna Norges
oberoende utan att afvakta Sveriges åtgärder. Då nu sedan detta erkännande ej hördes af
och man talade derom med Gyldenstolpe, svarade han: Ja, det är märkvärdigt, ty Wedel
hade försäkrat mig att så skulle ske.

En åtgärd, som Gyldenstolpe vidtog ganska snart efter unionsupplösningen och som
serdeles menligt inverkade på vår diplomatiska representation, var att besätta de genom
norrmännens afvikande och på annat sätt lediga platserna.

Konstantinopel hade blifvit ledigt genom Beck Friis’ transport till Wien efter
Lewenhaupts död och dit sändes Ramel, förut Leg. Sekreterare i London. Ramel var
redan förbigången af tre Utrikes Ministrar och var notoriskt klent utrustad. Det enda,
jag hört honom vara duglig till är bridge spelning, hvarpå han i London lärer hafva för-
tjenat bra med pengar. Han borde hafva fått vara qvar i London. Om Konstantinopel
hade varit ledigt, kunde man hafva användt den platsen till att placera Strömfelt.

Till Köpenhamn skickades Trolle, som endast en kort tid (sedan 1903) varit Kabi-
nettssekreterare och som var duglig som sådan. Till kab.sekr. förordnades Strömfelt,
hvilken dertill var alldeles otjenlig. Jag kan svårligen tänka mig en expeditionschef, af
hvilken statsrådet hade så ringa nytta (man kan nästan säga skada).

Falkenberg fick Wrangels plats i Bryssel och Sager Wedels post i Madrid. Ingendera
af dessa utnämningar var värd att applådera ut, men de voro dock klokare än de båda
förstnämnda, Rom, Dittens post, lemnades obesatt, ty Gyldenstolpe ville ej lösa den
svåra frågan, om Bildt borde få sin önskan uppfyl[l]d att få återvända till Italien från
Rom.

Jag kan ej undertrycka den uppfattningen, att Trolle dref den svage Gyldenstolpe till
dessa utnämningar för att sjelf få Köpenhamn, hvilken post han alltid eftersträfvat, ty
den ligger nära Skåne, är bra betald och lemnar tillfälle åt hängifvande åt jagtsporten
samt till angenäma besök på danska herregods. Då jag uttalar denna anklagelse mot
Trolle, vill jag dock säga, att jag tror honom vara oskyldig till Ramels avancement.
Åtminstone har han för mig uttalat sig i den riktningen.

Bland de öfriga statsråden hade Husberg under den föregående unionskonflikten stått
Lagerheim mycket nära och varit en bland upphofsmännen till den olycksaliga kommu-
niquén. Från honom kunde man ej vänta något kraftigt uppträdande. Så ej heller från
herrar Odelberg, Westring, Berger, Meyer och Petrén. Odelbergs handlingskraft för-
minskades som vanligt af omsorgen för hans popularitet. Westring och Petrén voro af
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den hos oss så vanliga statsrådstypen: dugtiga jurister, men ej ett spår statsmän. Meyer
hörde till en annan hos oss vanlig typ: män, som genom ett lyckligt sätt att forma sitt tal
och genom ett angenämt uppträdande vunnit en eljest omöjlig och alldeles oförtjent
framgång. Då Boström tog honom till finansminister, vann valet gillande i vida kretsar,
ty folk trodde att han satt en skicklig affärsman till att leda landets finanser. De visste ej
att M. såsom affärsman visat sig alldeles oduglig och att han af sin ärfda förmögenhet,
ung. 1.400.000 kr., endast hade en obetydlighet qvar (hösten 1905 lär han hafva egt
40.000 kr.). Resten hade han hushållat bort. Den enda kraft, som M. visade i norska
frågan, utvecklade han under urtima Riksdagen, då han flitigt bearbetade 2dra kamma-
rens ledamöter af särskilda utskottet, för att förmå dem att ej vidtaga kraftåtgärder, som
skulle föranleda den Ramstedtska Ministärens fall. Om Sjöministern Palander, den
gamle Vegamannen, är ej mycket att säga i detta sammanhang. Deremot anser jag att
Krigsministern Virgin utvecklade ett ödesdigert inflytande. Han ville tydligen på intet
sätt hafva krig och motarbetade allt, som kunde taga sig ut som ett kraftigt uppträdande.
Jag minns, huru nedstämd jag blef, då jag sittande med honom på klubbens balkong vid
början af urtiman, dels talade om nödvändigheten att skicka ner flottan till Göteborg,
dels yttrade mig om fördelen af en mobilisering, åtminstone partiell. Virgin ville ej höra
talas om några kraftåtgärder. Han ansåg, att alla dylika voro bortkastade pengar.

Ministärens styfvaste karl, Ecklesiastik Ministern Carl von Friesen, hade dött i början
af Maj. Om han hade lefvat och varit vid god helsa, så hade säkert Ministärens hållning
blifvit mindre tarflig. 

För denna hållning finnas 2 vägande ursäkter:
1o) Kungens svaghetstillstånd, hvilket verkade förlamande och kronprinsens öfverty-

gelse, som han under sin utländska resa i Juni utbasunade vid Surgpas hof – mest i Ber-
lin och i London –, att svenska folket ej under några vilkor kunde förmås att försvara
sina rättigheter med vapen i hand och 

2o) Stämningen inom lagtima Riksdagen 1905. Man kan nog utan öfverdrift säga, att
denna var alldeles bestämdt mot att tvinga Norge att göra sin skyldighet mot oss.
Regeringen begärde af Riksdagen att få öfverlägga med sådana deputerade, som omför-
mälas i 54 § Regeringsformen. Detta hemliga utskotts protokoll såg jag i Utr. Departe-
mentet under min Ministertid, men jag läste dem ej (af brist på tid) och jag är derföre
obunden att säga hvad jag på annat sätt vet derom. 

En af Regeringens ledamöter har berättat mig, att de råd, som lemnades af Utskottet
voro så afgjordt fredliga (undandag fanns: Gripenstedt), att han t.ex. ej kunde förstå,
huru det var möjligt för Staaff att vara med om Urtima Riksdagens Särskilda Utskotts
beslut efter hvad han yttrat i Lagtima Riksdagens Hemliga Utskott.

Efter lagtima Riksdagens slut hade jag åtskilligt att göra dela såsom chef för Domän-
styrelsen och dels för de båda Akademierna. Underrättelsen att Regeringen samman-
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kallat Riksdagen till urtima möte den 20 Juni träffade mig under en inspektionsresa i
Dalarna och jag reste direkte från Orsa besparingsskog till Stockholm för att närvara vid
Riksdagens öppnande. Det märktes genast vid det första sammanträffandet med kolle-
gerna, att sinnesstämningen rörande norska frågan var en helt annan än under lagtiman.
Man skildes snart åt för att om man så kunde tillbringa Midsommaren i sina hem. För-
troendemännen stannade qvar i Stockholm för att öfverenskomma om och kompro-
missa ihop listorna till Riksdagens Särskilda Utskott. Jag hade alls ingen aning om, att
mitt namn var på tapeten. Hade jag haft det, skulle jag sökt någon hvila före Riksdagen.
Nu fick jag börja det ansträngande utskottsarbetet med allt hvad som derefter kom, utan
att egentligen hafva åtnjutit någon hvila sedan föregående sommar. Det kom surt efter
på hösten.

Sedan Utskottet strax efter Midsommar blifvit valdt, arbetade det i fyra veckor, innan
det kunde enas om hvad från Sveriges sida borde göras.

Utskottet började med att infordra yttranden från Generalstabschefen och andra
högtstående militärer och sjömän, hvilka inför Utskottet fingo redogöra för Sveriges
militäriska nu och om Sveriges eventuela utsigter vid ett krig. Äfven hördes dessa ang.
skilnaden i vårt krigspolitiska läge med och utan union med Norge. Kabinettssekretera-
ren Trolle fick göra reda för hvad man i Utrikes Departementet visste om främmande
makters tanker om Unionskrisen. Särdeles märkligt föreföll det oss, att Svenska Reger-
ingen alls intet visste om hvilka militära förberedelser som vidtagits i Norge. General
Rappe försvarade sig med, att sådant kunskapande kräfde pengar, men att inga pengar
funnos tillgängliga för dylikt ändamål. Och dock funnos 7 1/2 millioner i lilla krediti-
vet, som voro orörda. En följd af Utskottets undersökningar var, att Regeringen fann
för godt att skicka flottan till Göteborg, så att en öfverrumpling der blef omöjlig.

I allmänhet kan man säga att konungamakten suspenderades och att hela landet hade
sina ögon fästade på Utskottet och väntade på dess afgörande. Utskottets öfverlägg-
ningar höllos hemliga och det var märkligt, att intet slapp ut om hvad som der föreha-
des. Pressen var vidtalad att tiga och teg.

Till en början rådde ett fullkomligt chaos af åsigter och det föreföll som om det
skulle blifva omöjligt att åstadkomma någon enighet. Många voro tilltalade af De Geers
motion, som gick ut på att ingenting göra, andra lutade åt Wieselgrens tanke, att man
skulle låta Norge gå, om norska folket genom folkomröstning (somliga ville genom
nyvaldt storting) gaf sin sanktion åt 7de Juni, andra åter ville skänka sitt erkännande åt
Regeringsförslaget, hvilket som vilkor upptog skiljedomstanken (en fördel, för Norge!)
och ytterst tveksamt rörde vid neutral zon, få, L. Åkerhielm främst, Lundeberg äfven
och bland suppleanterna Lindman, ville tänka på att uppehålla unionen med vapen-
makt.
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Min ställning inom utskottet förklarade jag vid principdebatten, jag tror den 3dje
Juli. Jag började med att påvisa huru ringa nytta vi på senare tider haft af unionen. Jag
ville derföre ej vara med om att återställa unionen med vapenmakt. Deremot ville jag
till följd af den svåra kränkning Norge tillfogat oss genom sin revolution ej vara med
om att erkänna dess oberoende utan alla vilkor. Vid eftertänkande hvilka vilkor man
borde fordra, hade jag klart för mig att man endast borde fordra sådana af fullt reell
innebörd = Jag var således emot den Wieselgrenska motionen, ty dels ansåg jag klart, att
folket skulle gifva sanktion, dels kunde man ju ej genom makt tvinga Norge till ett
sådant steg, om det ej ville. Det var 2 vilkor som jag önskade: Det ena var slopande af
gränsfästningarna – dock ej de som afse Kristlanias försvar – och jag ville gerna kalla
detta vilkor en neutral zon och derigenom göra det mera acceptabelt för Norge. Det
andra vilkoret var åvägabringande af en öfverenskommelse om flyttlapparnes rätt till
renbete, så att dessa lappars existens ej skulle blifva omöjliggjord 1 Jan. 1908. Jag tillade,
att om vi ställa upp dessa vilkor böra vi också vara beredda att ställa makt bakom ordet.
För att visa att vi menade allvar, skulle jag önska att svenska armén helt eller delvis
mobiliserades. En sådan mobilisering skulle helt säkert vara nyttig och verka väckande
på hela. Men hvad kostade en mobilisering? Den frågan hade jag ställt till Generalstabs-
chefen och fick svaret sedan: 57 millioner för 14 dagar. Detta svar verkade något afky-
lande på de flesta mobiliseringsvännerna inom Utskottet.

1 Kungen har ju svårt för nya namn. Den 7de Nov. 1905, då han skulle för den
gamla Ministären tillkännagifva de nyas namn, kallade han Hellner för Kellner. Lundeb.
och jag rättade honom, men det lärer ej hindrat honom att göra samma misstag då han
helsade de nye.
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Sigfrid Wieselgrens spridda politiska anteckningar 
5 juli–27 oktober 1905

Sigfrid Wieselgren var medlem av första kammaren där han länge
varit vilde men från mars 1905 tillhörde kammarens moderata parti
(Minoritetspartiet). Han propagerade livligt för en norsk folkom-
röstning om unionsupplösningen. Denna tanke flöt in i riksdagens
unionsupplösningsprogram av den 28 juli och ledde till Nordens för-
sta folkomröstning den 13 augusti. (Riksdagens arkiv).

Det handskrivna originalet till Spridda politiska anteckningar finns i Sigfrid Wieselgrens samling,
volym I, katalogsignum Iv 26 b : 1, Kungliga biblioteket, Stockholm.

Arne Wåhlstrand har låtit tillverka en maskinskriven utskrift av huvuddelen av dessa spridda
politiska anteckningar. Denna maskinskrivna version finns i Arne Wåhlstrands samling, NC
894:35, UUB. I en liten ruta på försättsbladet står det med Arne Wåhlstrands handstil: Sigfrid
Wieselgrens anteckningar 1905. Längre ner på försättsbladet står signaturen: Arne Wåhlstrand.
Denna maskinskrivna version har varit till stor hjälp vid vår uttolkning av det handskrivna origi-
nalet.

I Wåhlstrands maskinskrivna version på UUB är sidorna 19–24 utskurna och således ej möj-
liga att läsa. Lyckligtvis finns dessa sidor kvar i den handskrivna versionen på KB. Vi har skrivit
in dessa sidor.

Vi har här nöjt oss med att återge anteckningarna från året 1905.
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Den 5 juli 1905

Under de veckor som förflutit sedan jag sist antecknade något å dessa blad, har urtima
riksdagen öppnats och pågått, utan att man ännu vet mera om ställningen i det hela än
då.

Den 19 juni på f.m. voro vi smnkallade till ett smnträde hos statsministern uppe i
statsrådsberedningens rum. Från 1sta kammaren mötte E.G. Boström, Ivar Afzelius,
Hugo Tamm, G. Östberg, landsh. Svedelius, Almström, Gustaf Tamm och jag; från 2dra

kammaren Per Persson i Törneryd, h[äradshö]fd[ing] Staaf, Daniel Persson i Tällberg,
Mallmin, öfverdirektören Ernst Carlsson, J. Eriksson i Vallsta och en landtman till.

Statsministern näm[n]de anledningen till smnträdet, meddelade hvad regeringen
ernade föreslå och bad oss uttala våra tankar. Det utspann sig en lång diskussion, derun-
der redan framställda förslag åter framlades och motiverades; Svedelius talade för mitt
folkomröstningsförslag, såsom alternativ hvartill Carlsson näm[n]de ett overordentligt
storting efter 1814 års prejudikat; Persson i Tällberg opponerade mot allt som kunde
leda till krig, d.v.s. mot hvarje villkor och Staaf ironiserade öfver regeringens skilje-
domsförslag. Statsminister Ramstedt hade näml[igen] omtalat för oss hvad regeringen
äfven i detta stycke ernade komma med. Det hela lopp ut i ord och den ene efter den
andre af oss aflägsnade sig, då klockan började gå mot ett e.m.

Den 20 hade moderata partiet likasom ock skyddspartiet smnträden å Grand Hotell.
Afzelius öfverraskade mig med att å det förra tala för mitt folkomröstningsprojekt.
Detta gillades deremot icke af kronprinsen, som den 22 på morgonen telefonerade efter
mig och hade med mig ett långt samspråk, på mer än halfannan timme. Han visade mig
derunder mycket betydelsefulla uttalanden af hemlig karaktär och ansåg det enda kloka
vara att tvärt gå in på upplösningen utan hänsyn till svensk ”känslopolitik”. Men häri
kunde jag ej instämma med honom. Nationalkänslan, fosterlandskärleken, vore magter,
hvilka man ej finge anse likgiltiga eller betydelselösa; tvärtom borde de noga vårdas. Jag
ansåg folkomröstningskrafvet kunna tillgodose den svenska utan att kränka den norska
nationalkänslan; derför ernade jag väcka motion härom.

När jag gick, mötte jag prins Carl i trappan. Han stannade och vi talade länge om
sagda förslag, hvilket han lifligt senterade. Men jag sade honom att den stora mängden i
riksdagen skulle ej komma att göra det. Jag framlade det utan förväntan om större till-
slutning.

Samma dag på qvällen var hela första kammaren kallad till enskildt smnträde å jern-
kontoret. Der talades så mycket att jag ej, då jag nu d. 19 juli fortsätter mina anteck-
ningar,1 kan närmare redogöra för förhandlingarna dervid. Hugo Tamm och Billing
varnade båda mycket emfatiskt mot motioner och uttalanden i kammaren, ehuru den
senare vidgick att det icke torde vara möjligt förekomma en redan påyrkad remissde-
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batt; jag, som fann det egendomligt, att Billing, än hvilken ingen i kammaren talade
oftare, alltid skulle arbeta för munlås å andra, varnade åter för den byråkratiska anda,
som sökte inrita [sic!] sig ibland oss och som i ”chefernas” intresse sökte göra alla de
öfriga till nollor inför nationen, förklarande derjemte, att då särskilda utskottet icke
egde motionsrätt, det vore nödvändigt att motioner väcktes, för så vidt icke utskottets
verksamhet skulle bli begränsad till den k. propositionen. Sjelf ernade jag väcka motion
i kändt syfte. Vid senare förhandlingar mellan de båda partiernas förtroendemän öfve-
renskom man om vallistan för särskilda utskottet; man berättade mig sedan, att majori-
teten förväntat det minoriteten, de moderata, skulle såsom en af sina tre kandidater
presenterat mig, men att man derå svarat att jag icke vore nog moderat – i hvad? I min
fosterlandskärlek? Deri hade [de] otvifvelaktigt rätt!

Den afgångne statsministern [Erik Gustaf Boström] förvånade oss alla med att under
mötet å jernkontoret uppträda till försvar för regeringen och dess undfallenhetspolitik;
vi tyckte temligen allmänt att den som så misslyckats som han, icke borde finna det
lämpligt att uppträda som vår rådgifvare. Lektor Säve svarade honom ock med ganska
allvarliga ord, erinrande honom om huru föga han aktat på våra meningar, hvilkas rik-
tighet verkligheten nu dock tillfullo verifierat. Med vanlig sjelfgodhet fullföljde emel-
lertid E.G. Boström sitt arbete i den riktning, landshöfdingen, baron de Geers motion
anvisade, och man talade mycket om den agitation, han bedref bland särskilda utskottets
andrakammarledamöter, hvilka han bjöd ut till Östanå och der påverkade. Det var ju
dock hans fulla rätt; men han förtörnade många genom sitt tillvägagående och ådrog sig
på dessa håll beteckningen af att vara urtima riksdagens ”onda genius”.

Ofta förut har jag i mina anteckningar haft anledning att beröra denne ”statsmans”
ovanliga brist på objektiv uppfattning, det månde angå vare sig personer eller saklägen.
Mycken godmodighet och redlig afsigt förenar sig hos honom med den födde fidei-
kommissariens tvärsäkra tilltro till sig sjelf och kraf på andras underkastelse under hans
vilja. Sådant kan imponera på mängden så länge allt går väl; men när det går illa, gnug-
gar sig samma mängd i ögonen och ser nu den nyss beundrade på helt annat sätt än dit-
tills. En af hans forna kamrater både i skola och regering sade en gång om honom att
han vore en god affärsman men saknade alla betingelser för statsmannavärf. Ja, sade en
annan, för hvilken yttrandet anfördes, ”han är verkligen en god affärsman, dock under
förutsättning att de affärer, han befattar sig med, äro små.” – Skulle denna k[a]raktäri-
stik, som jag tror, vara riktig, innefattar den en svår dom öfver våra regeringsförhållan-
den.

Att han tillvunnit sig stort förtroende inom den kungliga familjen, är onekligt.

1I marginalen har SW antecknat: d. 19 juli 1905. Anteckningen är markerad med ett lodrätt streck. Tydligen 
blev anteckningarna här skrivna först den 19 juli.
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Då han första gången blef statsminister uttalade sig Drottning Sophia synnerligen för-
hoppningsfullt om honom under ett samtal med mig. Jag sade helt fåordigt att jag fruk-
tade det erfarenheten skulle komma att visa hurusom hon af honom väntat för mycket.
Säkerligen ansåg hon denna min reservation vara dikterad af frihandlarens misstro mot
protektionisten; jag ingick just derför ej vidare i ämnet. Men när kronprinsen sade mig,
efter v. Otters afgång, att Boström skulle åter bli statsminister, förklarade jag uppriktigt
hur oklokt jag ansåg detta vara och motiverade denna min mening med anförda skäl.
Jag erinrade att B. icke hade stöd i någon af kamrarne utan måste kompromissa sig fram,
under det att en ministär Lundeberg hade säker majoritet i 1sta och genom agrarerna
stark tillslutning i 2dra; säkerligen skulle väl en sådan ministär snart förbrukas – men då
vore tiden inne för en vensterministär Sixten v. Friesen-Staaff1. Kronprinsen delade
dock konungens mening – och Boström böjde sig för den. Sedan han åter afgått,
omnämde jag för honom hvad jag sagt kronprinsen. ”Det är dock märkvärdigt”, sade
han då, ”att vi som i det hela stå på så olika ståndpunkter, i somligt kunna tänka så lika!”

Detta gällde dock mindre hans nya öfvertagande af ministären än min opposition
mot de hos oss vanliga ministärbildningar, som saknade bestämdt stöd inom riksdagen
och derför aldrig kunde komma öfver kompromissens ståndpunkt. Så blefve regeringen
ett blott embetsverk, hvilket ock fylldes med embetsmän utan politisk auktoritet, under
det riksdagen växte i magt utan att känna motsvarande ansvar. Han hade nog haft sin
dryga känning häraf och kunde svårligen stanna vid annan slutsats än den, jag anfört.

Vid remissdebatten den 27 juni exploderade känslostämningen i första Kammaren på
väntadt sätt; men intrycket af debatten förstördes derigenom att grosshandlanden Li-
thander, en ärans man men utan sinne för stundens kraf, tog sig för att uppläsa ett, som
man trodde, af professor Kjellén skrifvet diktamen, hvars innehåll dock på grund af
föreläsarens svaga röst omöjligen kunde af andra än de allra närmast sittande uppfattas.
Det gjorde att två tredjedelar af kammaren bröto upp och gingo ut. Stämningen kunde
sedan ej rätt återställas. I andra kammaren talades mindre men der förekom heller icke
något dylikt intermezzo. Justitieministern der likasom statsministern hos oss talade mot
mitt förslag, ehuru jag först efter debattens slut väckte det. Sedan väckte baron de Geer
sin motion. Redan dagen derpå började särskilda utskottet sina arbeten. De flesta af
öfriga riksdagsmän foro hem. Veckor förgingo utan arbete för kamrarne.

1”Jag erinrade ... Staaff” är i originalet placerat i fotnot.
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Den 20 juli 1905

Vid det lilla middagsplenum [1/7], då kapten v. Baumgarten frambar massmotionen om
de 100 millionerna, kom justitierådet Ivar Afzelius till mig och började tala om det
lämpligare i att begära af Norge ett nytt utomordentligt stortings beslut om unionsupp-
lösning än folkomröstning derom. Jag delade ej hans mening men jag förstod att man
inom utskottet hyste densamma; sade honom derför att jag tänkt skrifva till någon af
mina norska vänner för att efterhöra hvad man i Norge sjelf skulle föredraga men att jag
dock ännu icke gjort det. ”Jo, det skall du just göra!” utbrast han lifligt; och efter ännu
litet tal härom, gick jag in i ett af klubbrummen och skref till f. excellensen, stiftamt-
mand G[regers] Gram, bilade min motion och begärde hans uttalande i saken.

Den 6 juli fick jag telegram från honom att bref var afsändt och det kom mig ock
den 8 juli tillhanda, då jag vid femtiden på e.m. hemkom. Jag tog en afskrift deraf och
lemnade den åt utskottets ordförande, brukspatron Chr Lundeberg, vid besök hos
honom den 9de på morgonen, likasom jag ock å slottet under den stora aftonbjudning-
en d. 11 samtalade med Pehr Pehrsson i Törneryd derom. Gram hade meddelat att man
bland de ledande politici, hvilka han lemnat en afskrift af mitt bref föredroge önskan
om folkomröstning framför nytt storting och att det kunde väntas att man tillmötes-
ginge en önskan af sagda slag. Men f. excellensen Boström hade skrämt upp bönderna
för folkomröstningsmetoden – hvarken han eller de visste nog, att den verkat företrä-
desvis i konservativ riktning, der den i Schweiz anlitats, utan syntes det dem som vore
den en verklig landsfara för oss sjelfva, der man ju ock kunde hitta på att kräfva den;
biskop Billing, också en af Östanågästerna, förfäktade samma mening i utskottet, der
man således släppt folkomröstningsalternativet för att i stället samla sig kring krafvet på
nytt stortingsbeslut.1 Men vid slutliga omröstningen blef äfven detta afslaget med 12
röster mot elfva, hvilka elfva voro att finna bland både 1sta och 2dra kammarens ledamö-
ter.

Riksdagsmännen kallades emellertid att i sina plenisalar lördagen d. 15 juli kl. ¾ 7
e.m. sammanträda till enskilda möten för att samråda med utskottet i anledning af dess
förslag till beslut. Detta var oss dittills alldeles obekant, då utskottets ledamöter hade lof-
vat hvarandra fullständig tystlåtenhet. Men i trappan upp i vestibulen närmade sig mig
en utskottsledamot, lektor Säve, och hviskade: håll på ditt förslag! Jag kunde deraf för-
stå, att det ej saknat försvarare inom utskottet.

V. talman, Chr Lundeberg, utsågs hos oss till ordförande. Han föredrog utskottsför-
slaget, hvilket omfattade åtta särskilda punkter utom all motivering. I den första förkla-

1Dermed undginge man att desavouera sina varningar mot motioner vid jernkontorss[a]m[ma]nträdet d. 22/6. 
De varningarna voro förut öfverenskomna och representerade just ”ledarnes” mening. [SW:s not].
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rades att unionen icke vore genom stortingsbeslutet d. 7 juni upplöst, enär derför for-
drades medgifvande af Sveriges kung och riksdag. I den andra betonades att Sverige
icke toge initiativ för beredande af erkännande åt den nu rådande norska ställningen;
men om hemställan derifrån gjordes om förhandling rörande riksaktens upphäfvande
och unionens upplösning, borde Sverige ställa sig tillmötesgående. I den tredje fram-
ställdes de villkor, under hvilka Sverige kunde vara med om upplösningen: ett visst
område på hvardera sidan af södra delen af gränsen mellan rikena borde fastställas, der-
inom gränsbefästningar icke finge bibehållas, ej heller nya sådana uppföras; hvarjemte
flyttlapparnes rättigheter borde betryggas i enlighet med hvad som skett i 1754 [sic! skall
vara 1751] års traktat. I den fjerde förklarades att bestämmelser borde träffas till skydd
mot oskäligt betungande af transitofarten mellan rikena samt mot intrång vid begag-
nande af vattendrag, som delvis falla inom andra rikets gränser. Femte punkten rörde sig
om behofvet att fullt klargöra Sveriges rättsliga ställning i internationellt afseende så att
intet tvifvel vid framtida tillämpning kunde uppstå om Sveriges traktatsrättigheter med
motsvarande förpligtelser eller om Sveriges fullständiga frihet från ansvar för Norge
gentemot andra stater. I sjette punkten uttalade sig utskottet om huruvida frågan om
skiljedomsaftal mellan Sverige och Norge i en eller annan form nu borde komma under
öfvervägande; utskottet ansåg ej nödvändigt att denna fråga upptoges till behandling i
sammanhang med en eventuell unionsupplösning. I sjunde punkten hemställdes att
riksdagen med afslag å k. propositionen måtte förklara sig medgifva att förhandlingar af
ofvan antydd art må upptagas; och tillstyrktes slutligen i åttonde punkten att hvart af de
båda enligt 63 § Reg.formen anvisade kreditiven måtte tillsvidare höjas med 50 mill.
kronor att lyftas och disponeras i enlighet med de för sagda kreditiv gällande bestäm-
melser.

Det var i sanning ganska svårt att efter betänkandets eller rättare efter dessa åtta
punkters1 uppläsande i ett nu vara på det klara med sin mening derom. Alla sutto en
stund tysta. Så tog lektor F. Nyström ordet, gick upp till talarplatsen och såg utöfver
församlingen; ”jag har blott det att säga,” sade han, ”att det var ett tarfligt förslag.”
Derpå gick han åter till sin plats.

Under tiden hade jag lemnat min och gått upp mot talmansbordet. ”Jag anser mig
nödsakad,” sade jag sakta till ordföranden, ”att be om ordet.” – ”Ja, jag förstår ju det,”
svarade han allvarsamt, nästan nedstämdt. Jag förstod deraf att han ej var glad öfver
åtminstone andra punkten, ehuru han ju måste stå för den.

Af hvad jag sade minnes jag väl icke mycket, då jag ju utan minsta öfvervägande
måste låta min stämning ge mig orden. Men jag började visst med att beklaga det ut-
skottet synbarligen icke förstått betydelsen af det värf, vi anförtrott dem, då det mötte

1Orden ”efter betänkandets ... åtta punkters” är i originalet antecknat med blyerts.
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oss med ett vanligt statsutskottsbetänkande, i hvilket dessutom hvad vi avsåge såsom
hufvudsakligt blifvit så ytterst ringa betonadt. Det gaf intryck af en Herkulesklubba,
splittrad i stickor; det erinrade om tankegången hos den bonde, som för mened af rätten
ådömts ärans förlust: får jag äta och dricka, sporde han, får jag arbeta och sofva? Ja, det
finge han, svarade domaren. ”Ja,” smånickade han, ”hvad bryr jag mig då om äran!”
Utskottet bryr sig heller icke om äran. Det kräfver i sin andra punkt en direkt hemstäl-
lan till oss om unionsupplösningen, en hemställan från just samma flock, som svikit sina
eder och brutit sin tro – ge de oss en sådan hemställan, skola vi vara nöjda och låta det
gå som de vilja. Men ingen, som är ömtålig om landets heder, är nöjd dermed; ingen,
som förstår unionens värde, offrar den mot att få en särskild ”hemställan” derom från
statsstrecksmännen af den 7 juni. Vår heder såväl som vårt ansvarsmedvetande kräfva af
oss att vi ej så lättvindigt behandla en så djupt allvarsam fråga1. Vi få ej vara nöjda med
att stortinget ”direkt hemställer” – hela norska folket måste göra det; sedan så skett och
sedan dermed Norge sjelft åtagit sig ansvaret för denna ödesdigra begäran, skola vi
öfverväga den och bifalla den; men icke förr. Det är en folkomröstning, som måste
föregå den der direkta hemställan; och jag vore viss att Norge skulle böja sig för vårt
kraf deri – en åsigt, som jag ock styrkte genom att uppläsa det bref jag fått från f. excel-
lensen Gram till svar på min fråga om norrmännen sjelfva skulle föredraga begäran om
ett nytt storting framför mitt folkomröstningskraf. Men bestämdt höll jag på att kläm-
men i vårt blifvande beslut ej finge innefatta mer än de två punkterna om folkomröst-
ningen och om kreditivförhöjningen. Om de öfriga punkterna kunde man ha olika
meningar; men om dessa två måste vi stå en för alla och alla för en. Så viktig vore emel-
lertid vår enighet att jag redan nu förklarade mig skola komma att rösta för hvad flertalet
godkände; men min rätt att söka påverka detta flertal äfven emot utskottets mening
kunde jag ej afsäga mig; derför hade jag nu ärligt och öppet sjungit ut.

Jag visste tills nu alls icke kammarens stämning; då jag slöt blef den oss alla klar – de
starka bravoropen röjde den tillräckligt. Och jag måste bekänna att de gåfvo mig hoppet
tillbaka.

”Du uttalade hvad vi alla kände!” sade mig kapten von Baumgarten, då jag på åter-
väg till min plats passerade förbi honom. ”Är det så,” blef mitt svar, ”måste vi ock skaffa
vår mening respekt.”

Förre excellensen E.G. Boström dröjde icke att taga ordet för att gjuta olja på
vågorna. Han kunde instämma med mig i ett: det, att vi för enighetens skull måste böja
oss för flertalet – men i öfrigt motsatte han sig min uppfattning i allt. Landshöfdingen,
friherre Palmstierna, ledamot af utskottet, gjorde så ock. Han var mycket stucken för
det jag tagit mig för att drifva politik på egen hand; det vore utskottets affär. Vidare

1Meningarna ”Det kräfver ... allvarsam fråga” är i originalet placerade inom parentes i blyerts.
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upprepade han ett yttrande af prof. Fahlbeck vid ett möte under lagtima riksdagen, det
unionen ej vore värd en trumslagarpojkes lif, lade det i min mun och ville dermed visa
att jag ej hade rätt att nu tala som jag gjort. Det var mig mycket lätt att bemöta honom
och han bad mig dagen efter, enskildt, om ursäkt för sina misstag1. Kapten Pettersson
och brukspatron Benedicks jemte flera andra uttryckte emellertid ock sitt misshag med
andra punkten; och så till slut fann sig ordföranden böra meddela att denna punkt be-
slutats med 12 röster mot elfva, hvilka senare yrkat att före vårt ingående på unionsupp-
lösningen borde ett nyvaldt storting begära den af oss. Af dessa elfva hade de flesta varit
1sta kammarens män. Dessa elfva hade således samlat sig om det alternativ, som hade
minsta utsigten att accepteras i Norge. Motivet för deras val var lätt urskiljbart. En
enskild motionärs djerfva förslag kunde ej synas dem tilldragande. Men under det fort-
satta sammanträdet, måndagen den 17, visade sig allt tydligare hur landet låg. Folkom-
röstningen hade under debatten på lördagsqvällen knappast vidrörts ens af dem, som
dock i tysthet voro för den; nu uppträdde och talade för den generalmajor Björlin, riks-
marskalken v. Essen, landshöfdingen gref Axel Wachtmeister, professor Fahlbeck m.fl.
och det blef allt mera otvifvelaktigt att flertalet var på min sida. Då biskop Billing just
höll på att beskrifva folkomröstningens farlighet såsom prejudikat för vårt eget land,
räcktes honom helt tyst af presidenten, frih. Lars Åkerhielm, också utskottsledamot, en
papperslapp, å hvilken lär ha stått blott ett enda ord: acceptera! – och, smidig som van-
ligt, gjorde talaren en liten vändning, hvarigenom han blef i stånd att sluta med förkla-
ringen att han ej skulle vara emot folkomröstningskrafvet blott det icke finge utesluta
det andra alternativet. Åkerhielm hade nyss förut talat med mig härom och jag hade ju
ingenting emot att låta norrmännen sjelfva välja tillvägagångssätt; jag var viss hur deras
val skulle utfalla. Sent på måndagsqvällen omröstades öppet om saken. Professor Tryg-
ger, baron Gustaf Tamm med flere protesterade mot hvarje omröstning och deltogo
icke i den; men på yrkande af generalmajor Björlin skedde den ändock. Tio drogo sig
undan, tjugu röstade emot men fyrtiofem för folkomröstningsalternativet; då vi alla för-
klarat oss villiga att underkasta oss flertalets beslut, huru detta än månde utfalla, hade
härmed första kammaren gillat mitt förslag i saken.

Det hade deremot afslagits i Andra kammaren efter ett af generaldirektör Krusen-
stierna hållet anförande, som ansågs vara inspireradt af E.G. Boström. Med 102 nej mot
icke mindre än 98 ja hade derinne afslagits yrkandet om reglering af gränsen mellan de
båda länderna och om förpligtelse för Norge att deltaga i kostnaden för utrikes ärende-
nas ombesörjande till dess unionen blifvit rättsligen upplöst. Med 119 nej mot 92 ja af-
slogs häradshöfding Staaffs yrkande att utskottets villkor blott skulle avses såsom för-

1Orden ”Vidare upprepade ... jag gjort” samt ”och han bad ... sina misstag” är i originalet placerade inom paren-
teser i blyerts.
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handlingspunkter; med 146 ja mot 64 nej beslöts vid 8de punktens föredragning, att ett
anslag skulle af riksdagen beviljas; sedan bestämdes med 121 röster mot 83 att anslaget
skulle gälla hundra och ej femtio millioner kronor; hvarefter med 158 röster mot 48
beslöts att anslaget skulle ställas under riksdagens förfogande och ej läggas till kreditiven.
Man sade att detta yrkande gjordes af Krusenstierna och att det afsåg användning i kom-
promissyfte vid eventuell sammanjemkning med första kammarens beslut.

Staaffs ofvannämda yrkande låg nära den mening, jag vid vår kammares sammanträde
på Tisdagsförmiddagen uttalat, den nämligen, att i riksdagens skrifvelse helst ingenting
borde nämnas om ifrågavarande villkor, utan borde utskottsordföranden meddela dem
åt regeringen, hvars sak det ju vore att ordna med förhandlingarne och bestämma för-
handlarne från svensk sida. Biskop Billing invände häremot att detta ej vore formellt
grundlagsenligt. Jag besvarade lätt detta argument. Min mening föranleddes af fruktan
att om villkoren skulle ingå i riksdagsskrifvelsen skulle de komma att lätt uppfattas
såsom vårt ultimatum – och skulle våra underhandlare sedan nödgas jemka på dem,
måste sådant verka för oss förödmjukande. Hvarför utsätta oss för denna risk? Men då
stämningen var för villkorens allmängörande lät jag mig nöja med att de infördes blott i
motiveringen och således ej i klämmen.

Den 28 juli 1905

Med förmiddagssammanträdet tisdagen den 25 ds hade första kammaren hunnit slutet af
sina enskilda öfverläggningar med särskilda utskottet; andra kammaren slöt icke sina
förrän på onsdagen. Torsdagen den 27 sammanträdde derefter utskottet på nytt. Ställ-
ningen derinom var densamma som förut. Men på fredagen sammanträdde tre delege-
rade från hvardera utskottshalfvan för att åvägabringa öfverenskommelse; det befanns att
frågan om folkomröstningen var upptagen å båda parternas förslag, hvadan kompromis-
sen egentligen gällde frågan om hundra millioner-anslaget. Och känslan af enighetens
nödvändighet framdref slutligen densamma både inom delegationen och utskottet, lika-
som ock inom kamrarna vid enskilda rådslag på aftonen den 22 juli i plenisalarna.

Herrar Lithander och Lars Berg ville emellertid icke vara med om att tiga vid blif-
vande plenum torsdagen den 27 ds, och den sistnämde vädjade till mig att ingripa för
ordets frihet. Jag måste upp i talarstolen för att förklara mig för allmän tystnad; vi hade
ju diskuterat förslaget i tre dagar och slutat med att öfverenskomma om dess godkän-
nande – icke behöfde vi nu återupprepa alltsammans, då vårt syfte var att inför Sverige
och utlandet såväl som för Norge visa oss eniga. Jag ansåg ock att vi genom vår tystnad
betygade utskottet vårt erkännande för dess mödor och det resultat, hvartill det kommit
– äfven härför borde vi enas om att undvika debatt. Starka bravorop gåfvo uttryck åt
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kammarens mening, som yttermera bekräftades då ordföranden direkt underställde frå-
gan dess bedömande. Kammaren önskade icke någon debatt – och det blef ingen.

Den 27 ds kl. 11 afgjordes det vigtiga betänkandet i en handvändning medelst kraf-
tiga ja till båda punkterna i första kammaren. I Andra kammaren förekom en liten
debatt, derunder socialdemokraten Branting, v. ordföranden i utskottet Pehr Pehrsson i
Törneryd, utskottsledamoten Staaff och gamle S.A. Hedin uppträdde. Den förste och
den sistnämde yrkade afslag å punkten om 100 mill. anslaget; men båda punkterna
biföllos med starka jarop. Nejmännen höllo sig tysta och ingen begärde votering.

Stämningen efteråt var rätt blandad. I första kammaren hade jag vid det sekreta för-
middagssammanträdet d. 18, talat emot att hela svärmen af villkor skulle inpassas i
klämmen, hvarigenom åt dem gafs prägeln af ett ultimatum – något som ju ej vore
afsedt, då man ju medgåfve ”förhandling” om dem, och således måste vara beredd på att
ej få dem utan jemkning antagna. Bättre vore att utskottet i en från dess ordförande till
statsministern öfverlemnad skrifvelse redogjorde för ifrågavarande önskemål; sagda skrif-
velse blefve dermed en promemoria för blifvande underhandlare utan att tvinga dem
under hvarje förhållande genomdrifva hvad deri upptagits. Billing anmärkte häremot att
grundlagen saknade bestämmelser i sådan riktning; hvaremot jag genmälde, att grundla-
gens förutsättning vore att Kongl Majt i dylika fall sjelf meddelade förslagen – att reger-
ingen nu deremot lemnat initiativet till riksdagen medförde oundvikligen någon
afvikelse från det vanliga tillvägagåendet. Det understöd jag af andra rönte, medverkade
väl till att de många villkoren icke sattes i klämmen utan blott inrycktes i motiveringen.
Men mycken oro vållade dock särskildt punkten om gränsfästningarnes demolering.
Många fruktade att med den punkten kriget icke skulle kunna undvikas. Och då det
hviskades om att dessa ”gränsfästningar” icke vore annat än ganska enkla anläggningar,
hvilkas bibehållande vore för oss af ingen fara, hvarför då indraga dem på föreslaget sätt
i våra kraf? Opponenterna böjde sig dock för förklaringen om den moraliska betydelse,
detta vårt kraf alldeles tydligt egde; och om än i sak enigheten icke var stor, upprätthölls
skenet af enighet ganska väl, derigenom att man teg.

Och på nu lagda grundvalen bildades sedermera koalitionsministären Lundeberg–
Staaf[f].

[Här följer ett brev av Wieselgren]

[Brev från Sigfrid Wieselgren till första kammarens Moderata partis förtroenderåd den 7
oktober 1905. Den handskrivna versionen av detta brev finns i Sigfrid Wieselgrens
samling, volym I, Iv 26 b: 1, Kungliga Biblioteket, Stockholm. I den maskinskrivna
versionen av detta brev (NC 894:35, UUB) har Arne Wåhlstrand på denna punkt no-
terat: ”Ovanstående brev av den 7/10 05 tydligen koncept. AWd”].
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Till
Ordföranden i första kammarens Moderata partis förtroenderåd.

Herr Baron!

Vid ett samtal med friherre Lagerbring under lagtima riksdagen i år anmärkte jag det
bakvända i att tull- eller frihandelsståndpunkten ännu alltjemt bestämde partifördel-
ningen i första kammaren, ehuru striderna i sagda frågor redan voro afslutade och vi, de
besegrade frihandlarne, icke hade hvarken hopp om eller afsigt att upptaga striden på
nytt för vinnande af annan utgång. Han delade denna min uppfattning och meddelade
mig derjemte, att ett arbete redan påginge inom kammaren för åstadkommande af en
ny partibildning, till hvilken både tullvänner och frihandlare kunde ansluta sig; man vil-
le åstadkomma ett moderat framstegsparti som kunde tjena till brygga mellan första och
Andra kammaren. Ville jag vara med härom?

Då jag gillade syftet hade jag svårt att vägra anslutning, ehuru jag ju under aderton år
vant mig vid att inom kammaren stå för mig sjelf. Men då min gode vän, landshöfding
Filip Boström dagen efter det nya partiets val af förtroenderåd klandrade att jag afböjt
kandidatur för detta, sade jag honom uppriktigt min öfvertygelse vara att emellan par-
tiet och mig i grunden rådde en inre skiljaktighet, som skulle äfven utan mitt afböjande
ord förhindrat mitt inval i rådet. Hade jag insatts, skulle det nog ej dröjt länge innan
antingen jag komprometterat partiet eller detta mig.

Huru rätt jag häri hade, visade sig ju vid derpå följande urtima riksdagen, då förtro-
enderåden för kammarens båda partier skulle uppgöra listan för val af särskilda utskottet.
Då Majoritetspartiets råd vägrat acceptera Filip Boström hemställde det att minoritets-
partiet i stället skulle såsom sin kandidat föreslå mig, som ju länge sysselsatt mig med
den unionella frågans speciella behandling, men detta anbud afslogs, enär jag af Minori-
tetspartiet ansågs ”icke nog moderat”. Och vid det tillfälle då omröstning i kammaren
skedde om min motion rörande folkomröstningen, befanns att dess motståndare till
största delen tillhörde just Minoritetspartiet.

Då mitt riksdagsmandat inom kort skulle utlöpa, ansåg jag mig emellertid sakna
anledning att med hänsyn till det sålunda klarlagda förhållandet något åtgöra. Jag kände
mig endast allt mera böjd för att undanbedja mig återval. Trettio års tjenst kunde ju vara
nog, allra helst jag innerst kände mig rätt öfverflödig i kammaren. Men mina valmän
delade icke min uppfattning. Jag har mottagit af dem nytt mandat1.

Då jag vid senaste remissdebatt af en vän uppmanades att yttra mig, kände jag emel-
lertid starkt huru falsk min ställning inom kammaren f.n. är. Så länge jag står qvar i det
moderata partiet kan jag icke utan att känna mig taktlös tränga mig före dess förtroen-

1Stycket ”Då mitt ... nytt mandat” är överkryssat med blyerts i SW:s original.
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demän; jag är ock skyldig att taga hänsyn till den mening, partiet genom dem uttalar.
Men detta betager mig min frihet, då jag ju vet med mig att partiets mening icke alltid
är min. Enda utvägen för mig att komma ur detta läge är ju, att jag återtager min gamla
ställning af ”vilde”; och då partiet icke härigenom lider minsta förlust, ber jag medelst
dessa rader till Eder, hr Ordfe, få helt tyst och obemärkt men dock ärligt och afgjordt
uttaga det steget.

Med djup aktning
ödmjukligen

Sigfrid Wieselgren

Stockholm 7 okt. 1905

[Här fortsätter Wieselgrens spridda politiska anteckningar.]

Den 19 oktober 1905

Förhandlingarna i Karlstad efterföljdes af andra urtima riksdagen d. 2 oktober detta år.
Redan dagen efter var första kammaren kallad att sammanträda i jernkontorets stora

sal för att der öfverlägga om kammarens hållning i fråga om det åvägabragta förslags-
aftalet.

Förste talaren var baron Gripenstedt som skarpt angrep punkten om den neutrala
zonen. Hellre ville han lemna hela gränsfästningsfrågan än godkänna detta villkor om
zonen; det skulle verka till norrmännens förmån, alls icke till vår – han ville derför ej
godkänna det.

Statsministern, exc. Lundeberg, som jemte gref Wachtmeister, utrikes- och Berg,
justitieministern infunnit sig vid sammanträdet, uppropades nu af ordföranden, presi-
denten, baron Lars Åkerhielm. Han gaf oss en utförlig öfverblick öfver aftalets alla
punkter och dolde icke att läget under förhandlingarna några gånger ställt sig ganska
kritiskt. Han hoppades emellertid att riksdagen skulle befinnas villig att godkänna resul-
tatet.

Baron Gripenstedt vidhöll dock sin mening, som understöddes af general Björlin.
Landshöfding Nordenfalk kritiserade skarpt förslaget att låta skiljedom afgöra hvilka
intressen som skulle vara vitala, en åsigt som delades af professor Trygger och baron
Palmstjerna; men då Billing interpellerat för att få besked om riksdagen kunde få svara
annat än ja eller nej, och gref Wachtmeister upplyst att något annat icke kunde med-
gifvas, kände man ju allmänt att kritiken vore ändamålslös och diskussionen blef heller
icke af vidare intresse.
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Ett eko af den förekom vid remissdebatten. Men vi kände ju alla att slutet blott
kunde bli ett. För att i någon mån dämpa stämningen mot punkten om gränsfästning-
arna anordnades vid enskilda sammanträden i kamrarna föredrag om den, dervid visades
att de i fortifikatoriskt afseende voro ganska skrala. Hos oss uppträdde öfverste Munthe;
någon diskussion förekom icke.

Och så inkommo utskottsbetänkandena med hemställan om regeringspropositioner-
nas gillande. Kamrarne biföllo dem. I första kammaren talades något litet; men alla vis-
ste ju utgången.

Och i går talade den gamle konungen sjelf å Rikssalen. Hans stämma höll ett par
gånger på att brytas af rörelse; men han beherrskade den och kunde fortsätta.

Det var unionens högtidliga jordfästningsakt.

Den 27 oktober 1905

Under samtal i dag med Kronprinsen angående Lundebergs-ministärens förestående af-
gång erinrade jag honom om ett mitt yttrande någon dag efter v. Otterska ministärens
afgång 1902, då han sagt mig att konungen ernade åt Erik Gustaf Boström uppdraga att
bilda den nya regeringen. ”Det borde konungen icke göra,” hade jag då sagt; ”Boström
såsom statsman är en fallen man, på hvars förmåga att lyckligt leda vår politik ingen sak-
kunnig mera tror.” Detta omdöme hade synts Kronprinsen oriktigt; han trodde sjelf på
honom och ansåg kungen handla klokt i sagda sin åtgärd. Någon annan än B funnes ju
föröfrigt icke. Eller hvilken kandidat hade jag att föreslå?

”Brukspatron Christian Lundeberg”, hade jag svarat. ”Han skulle ha första kamma-
ren och icke få i Andra att stödja sig på, under det Boström måste bli hänvisad blott till
fortsatt kompromissande. Detta demoraliserar representationen. Det blir den som öfver-
tar magten under det regeringen får nöja sig med ansvaret; men all sund parlamentarism
kräfver att ansvaret skall vara förenadt med magten. Riksdagen måste lära sig att respek-
tera regeringen, och det sker blott genom att frångå detta kraftlösa nu rådande systemet.
Konungen måste taga steget fullt ut och åvägabringa parlamentariska ministärer. I när-
varande stund är en ministär Lundeberg den enda möjliga af den sorten.”

”Det är efter min tanke”, svarade kronprinsen, ”en omöjlighet; den skulle anses
såsom rent reaktionär.”

”Jag tror ej”, blef mitt svar, ”att den skulle bli det; men jag är nog viss att den ej länge
skulle hålla sig uppe. Sedan vore tiden inne för en liberal ministär, Sixten v. Friesen–
Staaff ”.
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Men kronprinsen ville ej höra på det örat. Boström vore den bäste – han skulle
göra’t.

Erinrade sig kronprinsen detta vårt samtal? 
Ja, han gjorde det. Och han erkände nu riktigheten af min då bestridda uppfattning.
Han sade mig emellertid att Lundeberg bestämdt vägrat fortfara med statsminister-

uppdraget och att derför Staaff skulle försöka bilda en liberal ministär. Huruvida detta
skulle lyckas honom vore dock ovisst. Inom hans eget parti voro meningarna mycket
delade.

”Men vi må väl”, sporde jag, ”i hvarje fall slippa en embetsmanna- eller s.k. expedi-
tionsministär?[”]

”Ja, derom kan du vara viss”, svarade kronprinsen bestämdt. ”Någon sådan kommer
alls icke i fråga.”

Hans ton var betecknande. Den röjde riktig afsmak för det dock så länge praktiserade
systemet.

Jag tänkte inom mig huru lyckligt det varit om vederbörande 1902 tänkt som nu. Då
skulle antagligen mycket här i Norden nu varit annorlunda.

Rätt underligt ock att jag i så mycket fått rätt – men för sent!
Mera i förbigående talade vi om norrmännen. Kronprinsen nämnde att både Eng-

land och Tyskland motsatte sig deras republikanska planer, hvadan dessa måst bekämpas
af Michelsen och hans följeflock. Nåväl – just så måste deras uppfostran skötas. Sedan
de för att vinna ”full sjelfständighet” den 7 juni gjort sitt stora dåd, ha de måst böja sig
för vårt kraf på folkomröstning, göra nu detsamma för Danmarks kraf derå, släppa sin
önskan om republikansk statsform för att lyda England och Tyskland – hvad skall följa
härnäst? I sanning: deras frihetstid torde ha med den 7 juni icke börjat utan fasthellre
slutat!
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XI. ANDRA URTIMA RIKSDAGEN 1905

Den andra  urtima riksdagen 1905 samlades den 2 oktober för att ta ställning till Karl-
stadskonventionen. Bilderna visar första (överst) respektive andra kammarens pro-
cession från Riksdagshuset till Slottskyrkan och var publicerad i Hvar 8 Dag den
8 oktober.
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A. Officiella protokoll från särskilda utskottet vid 
andra urtima riksdagen 1905

Protokollen omfattar tiden 6–17 oktober 1905 och är handskrivna med bläck. Protokoll No. 2–
9 är nedtecknade av Samuel Wåhlin. De är signerade av denne och skrivna med dennes handstil.
Protokoll No. 1 är skrivet med en annan piktur än Wåhlins och undertecknat av en annan per-
son. Denne person verkar vara en Modigh, sannolikt H. J. Modigh.

Lars Åkerhielm, särskilda utskottets ordförande, har justerat protokollen. Dennes namnteck-
ning ”L. Åkerhielm” är påskriven i början av varje protokoll under orden ”Justeradt d. 6/10
1905”, ”Justeradt d. 9/10 1905” osv.

Protokollen finns i en särskild inbunden volym på Riksarkivet, Stockholm. Volymen heter:
1905. Urtima 2–18 Oktober Särsk. Utskottet Prot. och Handl.

 

6/10 1905

Justeradt d. 6/10 1905
L. Åkerhielm

No 1.

Protokoll hållet hos Andra urtima Riksdagens Särskilda utskott i Stockholm den 6 ok-
tober 1905.

§ 1.

Genom anslag, som af Kamrarnes Herrar Talmän blifvit utfärdade, hade det Särskilda
utskott till hvilken [sic!] Riksdagen beslutat öfverlämna Kungl Majts proposition angå-
ende godkännande af vissa vid förhandlingar i Karlstad af utsedde delegerade från
svensk och norsk sida uppgjorda förslag till öfverenskommelser mellan de bägge rikena
kallats att denna dag kl. 11 f.m. sammanträda; och voro, enligt från Kamrarne ankomna
protokollsutdrag af den 5 innevarande månad, utsedde till

Ledamöter i utskottet: 
af Första Kammaren:
herr Cavalli,
 ” Säve,
 ” Walldén,
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friherre Åkerhielm,
herr Östberg,
 ” Afzelius,
 ” Billing,
 ” Blomberg,
 ” Rettig,
 ” Pettersson, F.E.,
 ” Tamm, Hugo P.P.,
friherre Palmstierna;

Af Andra Kammaren:
herr J. E. von Krusenstjerna,
 ” D. Persson i Tällberg,
 ” vice talmannen P. Pehrson,
 ” C. Persson i Stallerhult,
 ” H. Andersson i Västra Nöbbelöf,
 ” A. Henricson,
 ” O. F. Trapp,
 ” H. G. Hjärne,
friherre C.C. Bonde,
herr E. A. Lindblad,
 ” F. Zetterstrand,
 ” D. K. Bergström;

hvarjämte blifvit utsedda till

Suppleanter i utskottet:
Af Första Kammaren
herr Andersson, Gustaf (Kolstad),
 ” Hammarström,
 ” Nisser,
 ” Paulson,
grefve Taube,
herr Lovén,
 ” Swartz,
friherre Falkenberg;

Af Andra Kammaren:
herr G. O. Wallenberg,
 ” A. Wiklund,
1181



XI. Andra urtima riksdagen 1905
herr K. H. Bergendahl,
 ” K. G. Karlsson i Göteborg,
 ” A. P. Gustafsson i Sjögesta,
 ” C. J. Ödman,
 ” G. Odqvist,
 ” S. H. Kvarnzelius,
 ” K. Starbäck,
 ” A. E. Lindvall,
 ” H. Hedlund,
 ” E. Beckman.

§ 2.

Sedan utskottets samtlige ordinarie ledamöter med undantag af herrar J. E. von Kru-
senstjerna och A. Henricson, hvilka enligt inkomna skrifvelser erhållit ledighet från
riksdagsgöromålen under fyra dagar från och med denna dag, å utsatt timme samman-
trädt, blef under herr P. Pehrsons på stadgandet i § 44 Riksdagsordningen grundade
ordförandeskap, sammanträdet af honom förklaradt öppnadt, hvarefter val af ordförande
företogs med slutna sedlar, och blef därtill utsedd friherre Åkerhielm.

Härefter verkställdes på enahanda sätt val af vice ordförande, och utsågs därtill herr P.
Pehrson. 

Efter slutad valförrättning intogs ordförandeplatsen af friherre Åkerhielm.

§ 3.

Beslöts, på förslag af herr ordföranden, att utskottets kansli skulle utgöras af en sekrete-
rare och en notarie, och utsågos till sekreterare professoren Sam. Clason och till notarie
aktuarien S. Wåhlin.

§ 4.

Vidare beslöts att utskottets sammanträden skulle äga rum kl. 11 f.m., därest icke, för
särskilda fall, annorledes bestämdes.

 § 5.

På förslag af herr Ordföranden beslöts, att kallelse till sammanträde inom utskottet skul-
le kungöras i tidningarna Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter,
Nya Dagligt Allehanda, Aftonbladet, Vårt Land, Dagen, Stockholmstidningen och
Stockholmsbladet samt att dessa kallelser skulle utfärdas af sekretariatet. 
1182



XI. Andra urtima riksdagen 1905
[I vänstermarginalen, vid sidan av orden Land, Dagen, Stockholmstidningen och
Stockholmsbladet är infogat det handskrivna, med blyertspenna nedtecknade ordet So-
cialdemokraten]

Vid protokollet [H. J. Modigh]

6/10 1905

Justeradt d. 6/10 1905
L. Åkerhielm

No 2.

Fortsatt protokoll, hållet hos 1905 års andra urtima Riksdagsens Särskilda utskott den
6 oktober 1905.

§ 6.

Bemyndigades Herr Ordföranden att i samråd med sekreteraren antaga den för utskot-
tet erforderliga vaktbetjäning.

§ 7.

På hemställan af Herr Ordföranden beslöts:
att de i Kungl. Majts proposition N:o 1 gjorda förslagen skulle omedelbart företagas

till behandling i den ordning, hvari de i propositionen blifvit framställda; 
att tillsvidare och intilldess annorlunda blefve bestämdt, inga meddelanden om hvad

vid utskottets förhandlingar förekomme finge lämnas utomstående personer;
samt att utskottet skulle anse sig oförhindradt att utan afbidan på utgången af den

föreskrifna motionstiden besluta och expediera utlåtande i anledning af Kungl. Majts

ofvanberörda proposition.

§ 8.

Anmäldes, att från justitiedepartementet till utskottet öfverlämnats 46 numrerade ex-
emplar af förslaget till separataftal angående neutral zon, befästningars nedläggande
m.m., hvarefter och sedan ordföranden erinrat, att innehållet i nämnda förslag icke
finge meddelas utanför stående personer, de inkomna exemplaren utdelades till utskot-
tets ledamöter, suppleanter och kansli.
1183



XI. Andra urtima riksdagen 1905
§ 9.

Uppdrogs åt Herr Ordföranden dels att hos Herr Statsrådet G. A. Pettersson, hvilken
enligt från Första Kammaren inkommet protokollsutdrag af Kungl. Majt förordnats att
under innevarande riksdag utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt § 46 i
riksdagsordningen tillkomme en ledamot af statsrådet, anhålla, att de utlåtanden, som
kunde vara afgifna af generalstaben eller andra militära myndigheter, angående frågan
om neutral zon, befästningars nedläggande m.m., måtte delgifvas utskottet, dels ock att
hos Hans Excellens Herr Statsministern hemställa, att utskottet måtte på lämpligt sätt er-
hålla muntliga upplysningar angående vissa omständigheter, som stode i samband med
tillkomsten af såväl de i Kungl. Majts proposition N:o 1 omförmälda förslagen till öfver-
enskommelser mellan Sverige och Norge som det föreslagna separataftalet angående
neutral zon, befästningars nedläggande m.m.

§ 10

Företogs förberedande öfverläggning angående dels den föreslagna öfverenskommelsen
angående tvisters hänskjutande till skiljedom dels ock artikel I af den föreslagna öfve-
renskommelsen angående neutral zon, befästningars nedläggande m.m. Kungl. Majts
proposition N:o 1. 

In fidem S; Wåhlin.

9/10 1905

Justeradt d. 9/10 1905
L. Åkerhielm

No 3.

Protokoll hållet hos 1905 års andra urtima Riksdags Särskilda utskott den 7 oktober
1905.

§ 11.

Justerades två protokoll för den 6 oktober 1905.
1184



XI. Andra urtima riksdagen 1905
§12.

Fortsattes öfverläggningen angående Kungl. Majts proposition N:o 1; hvarjämte utskot-
tet fick mottaga de meddelanden, hvarom enligt beslut vid gårdagens sammanträde
hemställan gjorts hos vederbörande.

In fidem S; Wåhlin.

10/10 1905

Justeradt d. 10/10 1905
L. Åkerhielm

No 4.

Protokoll, hållet hos 1905 års andra urtima Riksdags Särskilda utskott den 9 oktober
1905.

§ 13.

Justerades protokollet för den 7 innevarande oktober.

§ 14.

Fortsattes och afslutades öfverläggningen angående Kungl. Majts proposition N:o 1;
hvarefter utskottet provisoriskt beslöt tillstyrka bifall till propositionen.

§ 15.

Ifråga om det s.k. separataftalet angående neutral zon, befästningars nedläggande m.m.
beslöt utskottet provisoriskt uttala den uppfattningen, att separataftalet icke borde i ut-
skottets utlåtande intagas.

§ 16.

Att jämte Herr ordföranden och sekreteraren förberedelsevis justera förslag till utlåtande
i anledning af Kungl. Majts proposition N:o 1 utsågos herr vice ordföranden samt her-
rar Afzelius, Billing och von Krusenstjerna.

In fidem S; Wåhlin.
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13/10 1905

Justeradt d. 13/10 1905
L. Åkerhielm

No 5.

Protokoll, hållet hos 1905 års andra urtima Riksdags Särskilda utskott den 10 oktober
1905.

§ 17.

Justerades protokollet för den 9 innevarande oktober.

§ 18.

Sedan uppgjordt förslag till utlåtande i anledning af Kungl. Majts proposition angå[en-
de] godkännande af vissa vid förhandlingar i Karlstad af utsedde delegerade från svensk
och norsk sida uppgjorda förslag till öfverenskommelser mellan de bägge rikena under-
gått förberedande granskning af de vid sammanträde den 9 dennes för sådant ändamål
utsedde ledamöter af utskottet, företogs nu justering af berörda förslag, hvarefter ock
sedan utskottets provisoriskt fattade, i protokollet för nämnda dag under § 14 anteckna-
de beslut blifvit definitivt fastslaget, bestämdes, att utlåtandet skulle omedelbart beford-
ras till trycket.

In fidem S; Wåhlin.

14/10 1905

Justeradt d. 14/10 05
L. Åkerhielm

No 6.

Protokoll, hållet hos 1905 års andra urtima Riksdags Särskilda utskott den 13 oktober
1905.

§ 19.

Justerades protokollet för den 10 innevarande oktober.
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§ 20.

Föredrogs och godkändes förslag till Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af
Kungl. Majts proposition angående godkännande af vissa vid förhandlingar i Karlstad af
utsedde delegerade från svensk och norsk sida uppgjorda förslag till öfverenskommelser
mellan de bägge rikena.

In fidem S; Wåhlin.

16/10 1905

Justeradt d. 16/10 1905
L. Åkerhielm

No 7.

Protokoll, hållet hos 1905 års andra urtima Riksdags Särskilda utskott den 14 oktober
1905.

§ 21.

Justerades protokollet för den 13 innevarande oktober.

§ 22.

Anmäldes kamrarnes remisser å Kungl. Majts propositioner Nris 3–6.

§ 23.

Anmäldes Andra kammarens remisser å inom kammaren väckta motionerna Nris 1–5.

§ 24.

Beslötos och justerades utlåtanden 
i anledning af Kungl. Majts proposition dels med förslag till lag om upphäfvande för

Sveriges del af den till bestämmande af de genom föreningen emellan Sverige och
Norge uppkomna konstitutionella förhållanden antagna riksakt, dels ock angående
medgifvande åt Kungl. Majt att å Sveriges vägnar under visst villkor erkänna Norge
såsom en från unionen med Sverige skild stat; i anledning af Kungl. Majts proposition
om upphäfvande af hittills gällande bestämmelser angående unionstecken i rikets flagga;
1187



XI. Andra urtima riksdagen 1905
i anledning af Kungl. Majts proposition angående understöd till de hushåll, hvilkas
värnpliktiga familjeförsörjare under innevarande år varit i tjänst vid flottan kvarhållna
för extra tjänstgöring utöfver lagstadgad öfningstid och hvilka för sin utkomst äro
väsentligen beroende af familjeförsörjarnas arbetsförtjänst, äfvensom i ämnet väckta
motioner; samt

i anledning af Kungl. Majts proposition angående understöd till de hushåll, hvilkas
värnpliktiga familjeförsörjare under innevarande år varit i tjänst vid hären kvarhållna för
extra tjänstgöring utöfver lagstadgad öfningstid och hvilka för sin utkomst äro väsentli-
gen beroende af familjeförsörjarnas arbetsförtjänst, äfvensom i ämnet väckta motioner;

och skulle dessa utlåtanden omedelbart befordras till trycket.

In fidem S; Wåhlin.

17/10 1905

Justeradt d. 17/10 1905
L Åkerhielm

No 8.

Protokoll, hållet hos 1905 års andra urtima Riksdags Särskilda utskott den 16 oktober
1905.

§ 25.

Justerades protokollet för den 14 innevarande oktober.

§ 26.

Föredrogos och godkändes förslag till

1) Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Majts proposition dels
med förslag till lag om upphäfvande för Sveriges del af den till bestämmande af de ge-
nom föreningen emellan Sverige och Norge uppkomna konstitutionella förhållanden
antagna riksakt, dels ock angående medgifvande åt Kungl. Majt att å Sveriges vägnar
under visst villkor erkänna Norge såsom en från unionen med Sverige skild stat.

2) Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Majts proposition om
upphäfvande af hittills gällande bestämmelser angående unionstecken i rikets flagga; 
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3) Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Majts proposition angåen-
de understöd till de hushåll, hvilkas värnpliktiga familjeförsörjare under innevarande år
varit i tjänst vid flottan kvarhållna för extra tjänstgöring utöfver lagstadgad öfningstid
och hvilka för sin utkomst äro väsentligen beroende af familjeförsörjarnas arbetsför-
tjänst.

4) Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Majts proposition angåen-
de understöd till de hushåll, hvilkas värnpliktiga familjeförsörjare under innevarande år
varit i tjänst vid hären kvarhållna för extra tjänstgöring utöfver lagstadgad öfningstid
och hvilka för sin utkomst äro väsentligen beroende af familjeförsörjarnas arbetsför-
tjänst.

5) Särskilda utskottets förslag till Riksdagens skrifvelse till Fullmäktige i Riksgäldskon-
toret i fråga om kostnader vid andra urtima riksdagen 1905.

In fidem S; Wåhlin.

17/10 1905

Justeradt d. 17/10 05
L. Åkerhielm

No 9.

Protokoll, hållet hos 1905 års andra urtima Riksdags Särskilda utskott den 17 oktober
1905.

§ 27.

Justerades protokollet för den 16 innevarande oktober.

§ 28.

Att jämte herr ordföranden bestämma angående gratifikationer åt vaktmästarne hos ut-
skottet utsågos herr vice ordföranden samt herr Cavalli.

§ 29.

Då vidare ärenden icke förelågo till behandling, förklarade herr ordförande utskottets
arbeten afslutade, hvarefter och sedan dagens protokoll justerats, utskottets herrar leda-
möter åtskildes. In fidem S; Wåhlin.
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Överläggningarna i Karlstad resulterade bl.a. i beslut om att upprätta en neutral zon
mellan Norge och Sverige och att fästningarna vid Dingsrud, Örje och de nyare forten
vid Fredriksten skulle försättas ur stridbart skick. Kongsvingers fästningsanläggning
lämnades utanför zonen mot löfte om att inte bli utvidgad. (Krigsarkivet).
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B. Anteckningar gjorda inom särskilda utskottets 
sekretariat

Sam. Clasons stenografiska anteckningar från andra urtima 
riksdagens särskilda utskott 1905

Sam. Clason var sekreterare även i andra urtima riksdagens särskilda utskott 1905. Även då
refererade han debatterna stenografiskt.

 Originalstenogrammen förvaras i Sam. Clasons samling, volym 149, Riksarkivet, Stock-
holm. I kuvert 5 ovanifrån räknat ligger de som 28 opaginerade blad, hopfogade med ett blågult
snöre men utan förklaring i vanlig skrift vad det handlar om.

Clasons handskrivna, stenografiska anteckningar innehåller mängder av understrykningar. Vi
har tagit bort dessa utom på de punkter där de tjänar ett uppenbart klargörande syfte. 

En maskinskriven kopia av Clasons anteckningar från andra urtiman förvaras i Arne Wåhl-
strands samling, kartong N 897, UUB. På denna version står följande: ”Tolkningen utförd av
kassör Olle Qvarnström, Uppsala, med efterkontroll av riksdagsstenografen 1. tullkontrollören
Agnar Michal, Stockholm. /A Wd.” Denna maskinskrivna version, som är paginerad och
uppgår till 82 sidor, har varit till stor hjälp vid översättningen av Clasons stenogram till vanlig
skrift. För att undvika misstag med gammalstavning har vi i detta fall hållit oss till nutida svensk
ortografi.

 

[6 oktober 1905]

B i l l i n g : Med gott mod med om votera bifall till vad som föreligger, om än bestäm-
melser finnas, som kunde varit annorlunda. Missnöje med två punkter, synes det,
egentligen.

1) Missnöje att främmande personer skola avgöra, vad som kan vara vitala intressen.
Tror kan förstå, men icke tillmäta större innebörd, tror att basera sig på abstrakta teorier
mer än konkreta fall; vidare inskränkta till 10 år, kan icke ha för stora konsekvenser.
Tror vidare, att sista riksdagen uppställde just de vitala intressena. Kritiken av § 2 i trak-
taten alltså icke stor betydelse. 

2) Däremot kritiken mot denna artikel utan all fråga den allvarligaste. Man har påstått
att svenska förhandlingarna gått utöver vad urtiman gav uppdrag till. Formellt sett kan
sådan förebråelse icke riktas, men kanske realiter. Svårt att säga vad urtiman menat. Vi
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ha fått mera eller åtminstone lika mycket vad utskottet velat. Men neutrala zonen: där
tror jag man kanske gått längre än utskottet velat. Det är 2 punkter jag skulle önskat kla-
rare uttryckta.

a) Sista stycket på första artikeln: ”ej heller äro de, då = ” se motiveringen § 33. Det
är icke sagt, att vidtagna åtgärder efter kriget skulle försvinna. 

Om det istället för ”då ettdera riket” stått ”under den tid, då ettdera riket”, och om
det i statsministerns motivering hade stått, ”så länge kriget pågår”. 

b) Om rikena komma i krig med varandra, är då zonen fortfarande neutral. För van-
ligt förstånd är det klart, att vid krig är den icke neutral. Men för mer än vanligt för-
stånd vänder jag mig till min granne till vänster, vad säger han? Från högre statsrättsligt
håll har man sagt annorlunda. Det borde sagts något i motiveringen.

H u g o  T a m m : Efter riksdagen visades att Fredriksten viktigare än Kongsvinger.
Undrar, varför så skett; vill gärna veta det. ”Då ettdera riket är invecklat i krig”. Jag tol-
kar det så, att efter sedan kriget upphört, må de icke bibehållas.

Den sista punkten är mera obehaglig för mig. Jag kan tänka mig, att om Sverige råkar
i krig med Ryssland, är Norge berättigat uppställa hela sin här inom neutrala zonen.
Just vid det tillfälle då denna zonen vore tryggande för riket, som är invecklat i krig,
verkar den icke. 

H j ä r n e : Vill till alla delar instämma i Billings erkännande till de svenska delegerade
och regeringens förfarande vid förhandlingarna. Jag anser, man vunnit mera än vad i ut-
skottet de allra flesta vågat hoppas. Kan icke instämma i den åsikt, som Tamm uttalat;
icke att huvudvikten borde läggas på hedern, utan det reella. För så vitt vi varit i stånd
att hävda reellt intresse, ha vi också hävdat hedern. Viktigt är då, att icke vidare fäst-
ningar få anläggas. Därigenom vunnit en viss säkerhet, för så vitt säkerhet kan vinnas
genom traktat, att dessa punkter icke skulle bli utgångspunkter för angrepp på oss.
Neutrala zonen hittade icke vi på, utan förra regeringen. Man avstod tror jag från för-
slaget, att det skulle ingå andra militära anstalter, men man avstod från det, tror jag, för
att man icke ville belamra artikeln med så mycket. Har regeringen nu gått längre, kan
jag icke anse, att särskilda utskottet därigenom blir kränkt. De kunde varit tydligare, in-
stämmer med Billing, men jag anser bestämmelserna äro tillräckligt tydliga, för att vi
kunna stödja oss på dem. 

Skulle Norge råka i krig med tredje makt och göra anstalter, kan Sverige göra diplo-
matiska föreställningar, om Norge gör mer än neutraliteten: uppför Norge befästningar
skall de tagas bort vid fred, det anser jag självklart. 

Men just därför att vi ha med Norge att skaffa, vore det bra om det varit tydligare.
Men gör intet, att det icke står tydligare. Neutral vid krig mellan Sverige och Norge:
jag anser självklart, att icke är neutral. Denna akt betyder, att båda länderna garantera
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varandra något, men vid krig upphöra traktater. Norge kan icke vända sig till annan
makt och säga, att Sverige brutit: Norge kan så mycket mindre göra det, som icke
någon garanterat den. 

Därför att en stat neutraliseras, har den icke förlorat rätten att föra krig, om den
angripes. Det är möjligt från norsk sida annan uppfattning hävdas, men anser det vara
ren orimlighet. Men före krigsutbrottet få icke krigsoperationer företagas inom områ-
det. 

B l o m b e r g : Vill blott säga det, att det, som vållat svårighet, är att man använt ut-
trycket neutral zon. Det är olämpligt att använda uttrycket neutral, som just avser krig-
förande parter. Här i utskottet ville vi ju icke använda det uttrycket. Uttrycket neutral
är icke bestämt i allmänhet, icke i allmänhet definierat. Av artikelns innehåll för resten
framgår dock vad här menas: här skall vara ett under normala förhållanden fredlyst om-
råde. Att det kan göras undantag under säregna omständigheter, betyder naturligtvis, att
så snart de övergått, skall de försvinna. 

Vad åter angår förhållandena under krig mellan rikena, så finner jag icke svar på detta
alls i dessa överenskommelser. Man har gått ut från, att krig mellan rikena icke skall
komma i fråga. Kommer det till krig, lär icke den här traktatens bestämmelser ha bety-
delse. Men slutpunkten i artikel 1) är nödvändig, ty ingen stat kan undgå att försvara sitt
område mot andra stater i händelse av krig: staten har icke rättighet avsäga sig rätt att
försvara hela sitt område. Försvara hela sin neutralitet. 

Bakom denna bestämmelse kan icke från norsk sida etableras fullständig mobilisering
mot Sverige: då skulle påfordras skiljedom. Alltså inga svårigheter. 

Då i utskottet betonades vikten av Kongsvinger, var det egentligen i jämförelse med
Örje och Urskog: Kongsvinger relativt vida större. 

Fredriksten sysslade vi icke med, ty man tänkte det låg inom annan sfär, kunde för-
svara Kristiania. 

A f z e l i u s : Om vad jag menade i motsats till det naturliga förståndet. Den mening
jag hyser överensstämmer också med det naturliga förståndet. Begreppet neutralitet kan
icke tänkas i annat än motsats mot krig: neutralitet måste tänkas i relation till krigföran-
de. Man kan tänka sig neutralitet i förhållande till andra krigförande: neutral zon för det
fallet. Men det står blott såsom undantag från själva regeln. ”Beständig neutralitet” mås-
te här betyda = ”neutralt land”, neutral stat gent emot båda länderna. Att man icke ve-
lat tala om detta, och säga: ”när blir krig”, det beror på att man varit alltför älskvärd.
Men herrarna kan vara övertygade om, att när detta kommit in från norsk sida, så me-
nar man där, att i stället för de raserade fästena skall vi ha en levande, beständig fästning.
Jag är ledsen att icke detta uttryckligt [betonats].Vid krig äro icke lagar och författningar
upphävda: gör man överenskommelse om krig, då vill jag uttala ordet om den stat, som
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säger: blir det krig, bryter jag den. Jag beklagar i högsta grad, att meningarna äro så oli-
ka. Jag kan icke gå från det. 

Däremot skulle fästningsverk som kommit så under neutralitet, falla bort. 
Icke med entusiasm, icke heller med någon nedslagenhet är jag med på detta. Är det

klokt är bra, må de hålla sig inom eller utom. Uppkomsten av neutral zon går utom,
vad utskottet tänkte: förra regeringen lade fram det, men det var inte lyckligt funnet.
För att få [bort] brutala ordet om fästningarnas raserande, uppfann man detta om
område då. Jag uppfattade gesten såsom en hederssak: icke så mycket ur militär syn-
punkt. Men det viktigaste är: vart syftar denna artikel vid krig [?] Vad ha författarna av
denna överenskommelse för uppfattning om den? Deras förstånd borde man böja sig
för. 

P a l m s t i e r n a : Mitt förstånd räckte icke till för de andras uppfattning om zonens
betydelse: stämmer mera med Afzelius, men går i ordning: 

a) Vitala intressen: jag tror det är fördel för Sverige. Norge skall nog gärna säga, det är
vitalt intresse. Det är fördel för Sverige.

b) Kongsvinger och omkastningen. Jag tror beträffande Fredriksten låg inunder, att det
kan man knappt begära: den är gammal god fästning, högst betydligt förstärkt. Här ytt-
rade man Örje, Urskog, helst något mera, helst så mycket som möjligt. Vore bra ha ut-
fallsporten. Men man kom icke längre. 

c) Zonen. 
a) Det står icke uttryckt, men det borde väl vara så, att åtgärder, efter krig, icke få bibe-
hållas. Förråd få icke bibehållas. 
b) Kan icke dela Billings: Zonen skall vara ”fredlyst”; det är icke i fred, utan i krig. Man
säger, det är fördel för Norge: Kristiania ligger där, de ha icke så stor risk på andra håll. 

I Norge säges mindre talas: den är till fördel för Sverige. Det är fördel för Sverige icke
kunna bli anfallet nedåt Göteborg – – – , utan endast kunna anfallas norrut. Jag tror det
brytes i alla fall vid krig, men det står att den skall vara fredlyst: den, som bryter, blir an-
klagad för traktatsbrott. 

En militär sade: min åsikt är att det hela är en bluff, det är ingenting, men det låter
bra. 

S ä v e : Det är märkvärdigt huru olika meningarna kan vara om förra utskottet. Det var
Kongsvinger vi egentligen ville hålla på här, för att icke få starka mobiliseringar.
Fredriksten mindre viktig för oss, eftersom den med lätthet kunde kringgås; icke be-
traktas såsom stöd för Kristiania: en landstigande här landstiger norr om Fredriksten. 
1194



XI. Andra urtima riksdagen 1905
Det framhölls vilken vikt Kongsvinger hade såsom beherskande dels landsväg dels
järnväg. Kongsvinger var av vikt, men man tänkte sig att icke möjligt alla, därför kunde
man släppa efter Fredriksten. Ledsamt, att icke Kongsvinger tagits med: vi kunna icke
uppbygga Eda och Moraset på grund av zonen.

Zonen är jag icke nöjd med: Men i krig anser jag den icke kunna ha laga kraft /icke
mer än fredsfördrag/. Det är väl icke mer bindande än konventionen 1814. Det är
betänkligt riksdagen går att fatta beslut om konvention, som är i en av sina viktigaste
punkter av innebörd, att meningsskiljaktighet råder om innebörden. 

Z e t t e r s t r a n d : Även efter min mening överensstämmer överenskommelsen icke
fullt med vad man tänkt sig inom utskottet. Vi hade tänkt oss Örje och Urskog, dessut-
om onekligen önskvärt Kongsvinger, men Fredriksten icke tänkt oss. 

Nu ha norrmännen icke satt sig emot Fredriksten: icke klandra, att de icke gått utö-
ver. Annorlunda ställa sig förhållandena med Kongsvinger. Här i utskottet framhölls
med synnerlig skärpa det var, d.v.s. med hänsyn till två omständigheter. a) att det var det
viktigaste hindret för svensk invasion i Norge. b) på grund av läget var det ingen punkt,
där de lämpligare kunde åstadkomma mobilisering, varifrån på olika vägar trupper
kunde kastas in i Sverige. Det första skälet av dessa: på grund av detta måste norrmän-
nen önska dess bibehållande. Det var väl därom de ödesdigra dagarna voro. Man har
icke berövat Norge därom denna starka försvarsställning; men man har sökt hindra, att
det skulle kunna användas såsom uppmarschställning mot Sverige. Får icke taga mer än
300 man (huruvida vore mera, det kan man icke säga). 

Jag tycker det kan kvitta något, att man icke fått allt vad man syftat, då man fått
Fredrikshall. 

P e t t e r s s o n ,  F r e d r i k : Jag minns generalstabschefen demonstrerade Kongs-
vinger; men tyckte Fredriksten icke var så. Det tyckte jag icke om, såsom bohuslän-
ning. 

Billing sagt: Nya utredningar. Ja, jag förstår [mig] icke på dem; för i Sverige än si än
så. 

Lindman hävdade Fredrikstens intressen. Jag sammanställer detta med att börjat blåsa
sjövind nu. Instämmer med Tamm att vi måtte få dessa nya utredningar. 

Jag sade den moraliska inverkan på Norge högst. Den reella innebörden är icke
mycket stor, när man läst detta trycket, som vi fått. Sannerligen detta är [inte?] mycket
hålla sig till; det var skräp, det säger jag. 

Dem kan han återställa på några dagar. Deras reella verkan kommer att stå kvar. Men
moraliska innebörd ha vi kvar. I fråga om neutrala zonen beklagar jag det otydliga, som
här skrivits; det, som skulle vara grundpelaren är så otydligt. 
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B l o m b e r g : Med den neutrala zonen har ingen makt något annat att göra; det är
blott Sverige och Norge, som ”fredlyser” den. Uppkommer krig mellan dem, faller
detta bort, likasom andra traktater. 

Om en stat medgiver annan stat ha militär väg genom sitt område för alltid, vid krig
står icke det kvar. Naturligtvis respekteras den i sista stund. Svenskarna tåga in norr om
den. Tror ni den gör hinder för, att norska trupper drar sig in på den. Det är uppgjort
under förutsättning av fredstillstånd: under fred skall icke kunna bereda kriget. Det blir
anledning till anmärkning från den stat, som kan säga till den andra, att den först beträtt
den, men intet annat. 

Det var mest den moraliska sidan av saken, men det var ock den andra. 
Vi hade icke tanke på Fredriksten: Jag yrkade Örje, Urskog, Kongsvinger: ordföran-

den Fredriksten, men icke allmännare. 

V i c e  t a l m a n n e n : Det ser nästan ut, som om icke vore belåtenhet med att under
hand vunnit Fredriksten. 

Vid förra riksdagen framhöllo de sakkunniga, att Kongsvinger hade större betydelse
än Fredriksten, men jag vill säga det, att [om] sådan uppgörelse träffats, är överenskom-
melsen i den detaljen icke till mindre fördel för Sverige, än vad särskilda utskottet under
förra urtiman tänkt sig, utan möjlighet något större. Det var på grund av de upplys-
ningar generalstabschefen lämnade utskottet, som vi komma till uppfattningen, att
Kongsvinger var så viktigt. Icke på grund av kännedom. Jag tror icke därför man får
klandra honom eller hans medhjälpare, att hans tankar gingo i den riktningen, medan
det ville förefalla mig, som om de närmare undersökningar, som blivit gjorda sedan
dess, ha fört vederbörande till detta resultatet, att Fredriksten var svårare för oss. /Här
råder tystnad [tystnadsplikt?] snart; jag begagnar mig därav att säga/. Det har funnits en
tid, då högsta krigsstyrelsen i Sverige varit förbjuden spionera på Norge och norska
gränsfästningar. Så stor har känsligheten varit. 

De undersökningar, som äro gjorda sedan sista urtiman, har öppnat ögonen på ved-
erbörande beträffande Fredriksten och visat den var farligaste. 

Kongsvinger ligger 35 km; man kan mäta på många sätt. Det är väl större vägar.
Fågelvägen lär vara 31 km. Får icke förstärkas. Om 20–25 år är en stark fästning idag
mycket lätt att intaga.
1196



XI. Andra urtima riksdagen 1905
Kongsvingers fästning, den kanske svåraste stötestenen under förhandlingarna i Karlstad. Slut-
resultatet blev att den lämnades utanför den neutrala zonen mot löfte om att de inte skulle ut-
vidgas. (Billedsamlingen, Nasjonalbiblioteket i Oslo).

Medgiver att i separatavtalet framträder en och annan svaghet. Men kanske vid närmare
betänkande får man överhuvudtaget vara nöjd.

Fredriksten ganska bra. Men i följande bestämmelsepunkter, som icke se så bra ut,
icke så, att jag skulle vilja yrka förändring men vill göra dock erinringar.

§1 och 2: ”bortföras”. Det vore bra, om det icke fick ditföras igen. ”Bortföras”:
bevaras, men kunde inom några år ditföras igen. § 4. ”Igenmuras” mynningen. Finns
den kvar; är det blott att taga bort inmurningen. 

Jag har icke gjort anmärkning mot dem, därför att jag skulle vilja yrka ändring, men
de kunde varit bättre. 

Neutrala zonen: vad angår den, kan jag icke yttra mig om den. I krig tror jag icke, att
det hindras frammarsch, ifall det gagnar ens sak. 

Försvarsanstalter, gjorda under krig, måste efter krigsavslutningen genast bortskaffas. 
Tamm ville ha muntlig redogörelse i utskottet, om underhandlingarna i fästningsfrå-

gan: Det biträder jag. 

O r d f .: Om man vill göra sig föreställning, huruvida underhandlingarna gott utfört
vad man ville här i utskottet, är ganska svår sak, ty att få samlat intryck av den långa dis-
kussionen är icke så lätt. Åtminstone till en början tror man närmast åsyftades moralisk
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satisfaktion. Jag tänker i sammanhanget på att dessa fästningar enligt Chefen för general-
staben på ganska kort tid skulle kunna undanrödjas. Sedan vid motiveringen av utskot-
tets förslag kunde man icke motivera med sådant motiv, men talade om fredens
intresse. Uppläste den: ”för båda folken … förebyggas”. ”I fredens intresse”.

Statsministern motiverar också bestämmelserna om neutrala zonen med fredens
intresse. Han tycks icke vilja säga, att det är inrymt i riksdagens skrivelse, men säga i
samma riktning, som riksdagsskrivelsen. Man har gått något utöver vad riksdagen åsyf-
tade. Men man har att bedöma frågan, icke därefter, utan huruvida den kan vara till
nytta eller icke. 

För mig står det klart, att det är meningen att den skall vara neutral även under krig.
”Beständig neutralitet”.

Sedan stå undantag, men bland dem icke nämnt det förhållandet, att krig uppstår
mellan folken. Överensstämmer däri med Afzelius. Om den är till fördel eller icke,
beror på om överenskommelsen respekteras eller icke. Respekteras den, måste den vara
till fördel för Sverige. Vi ha icke frukta enbart anfall, men kanske vid krig med andra.
Då vore det fördel, att gränsen vore begränsad, så att infall blott kan förekomma längre
upp. Jag utgår från att Sverige kommer att respektera zonen, kommer icke att föra
anfallskrig mot Norge, och behöver därför icke gå in denna väg. Beror på respekten:
kanske kommer Norge icke att respektera den. 

Fästningarna: Jag har det intrycket, icke att man avsåg Örje, Urskog, möjligen
Kongsvinger (enligt Zetterstrand), utan att majoriteten ville ha Örje, Urskog och
Kongsvinger bort. 

På Fredriksten var knappast någon, utom jag, som drev på saken. Dels därför att den
var den största förolämpningen, såsom beskjutande Sveriges område mer än andra; dels
därför att jag icke tror att det är främmande tanke för norrmännen att kunna återtaga
Bohuslän, då det vore farlig utfallspost. Det tyckes mig, att generalstabschefen var
inkiett få bort Kongsvinger, huvudsakligen därför att han tyckte att den mest hindrade
infall från Sverige till Norge. Man frågade då, huruvida det var lika farligt för norskt
infall i Sverige, och då höll han icke så mycket på det. Kanske man ändrat sig därför, att
då man tänkte på zonen, tyckte man Fredriksten var farligare för anfall. Framdeles kom-
mer väl Kongsvinger få samma betydelse gent emot Sverige som förut, såsom upp-
marschpunkt. 

Invecklas ettdera riket i krig mot tredje makt, och det andra därvid vidtager åtgärder
för neutraliteten, så tycker jag det är självklart, att dessa efteråt måste förändras. Denna
neutralitetsbestämmelse måste vi själva ha, om Norge kommer i krig med annan makt,
även om det är olämpligt att Norge har den. 
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P e r s s o n  i  T ä l l b e r g : Frågan om efter vilket slags förstånd man skulle tolka
första stycket – jag har blott bondförstånd. Mig synes att det är fullt klart, att anordning-
ar, uppförda under krig, måste borttagas efteråt. Man kan tvista om saken, huruvida de
fullföljt riksdagen, men nog få vi taga på oss att ha anvisat den vägen för våra under-
handlare. Jag har aldrig trott på lyckan av sådan neutral zon eller neutralt område; det
kunde, då Norge blir, icke makt men stat, vara nödigt för oss uppföra fästning. 

Jag fick den uppfattningen i utskottet, att det vore önskligt Fredriksten skulle tagas
med, men man ansåg det icke möjligt, för mycket begärt. (=Krig med Norge). Kongs-
vinger skulle rivas såsom mera demonstrativ mot oss, men icke så stor betydelse för
Norges försvar. Jag tycker att regeringen fått mera än vad vi vågat hoppas. Jag anser att
det är mera en moralisk satisfaktion än en reell företeelse. 

Ty av separatavtalet kan man väl icke bli fullt tillfredsställd: det är mera skapat för den
övriga världen, men icke så stor betydelse. Det står icke ens med vilket material det
skall fyllas igen. Norrmännens, som äro stora, kan fyllas med mossa. Fäster icke så stor
vikt, huruvida Kongsvinger är med eller icke. Icke klander mot underhandlarna, men
förnekar, att de fått norrmännen att gått in. Jag skulle önska att denna lilla handling ald-
rig bleve officiell. 

L i n d b l a d : Måste erkänna att separatavtalet torde innefatta synnerligen klena be-
stämmelser. Man har undvikit kraftiga medel: mest hacka och spade. Då utskottet skall
gå fatta sitt beslut, torde man göra med öppna ögon; därför så mycket upplysningar,
som kan fås. Huru skall man få dem annat än genom delegerade?

Vid sista riksdagen sades intimt samarbete skulle äga rum: det ägde då också rum i
viss mån. Men vi få icke glömma det vid denna slutakt. 

Man borde få reda på, vad som menas i neutrala zonen? Det borde sökas i Norge. 
Vill ha både upplysning av de tekniska delegerade och, genom ordf., vad delegerade

själva mena. 

B i l l i n g : Det gläder mig var gång en regering icke blott expedierar riksdagsbeslut.
Kan icke klandra en regering därför. Menade man moraliskt eller fredsgaranti? En en
mening, en annan en, somliga båda. 

Det skrivs på olika sätt: Först står det: ”för att bereda Sverige en ersättning för förlust
i fredssyfte, som gör” … så andra redaktionen ströks allt tal om fred: Där stod intet om
fred. Det godkändes i utskottet. 

Så fick Staaff och jag i uppdrag att göra förjustering av utlåtandet. Vid detta samman-
träde kom den vackra frasen om freden i begynnelsen.

Det skrevs på söndag. Det har spelat stora rollen nu. I Norge, i utlandet ha de förstått
vår fredsstjärna. Vad beträffat mina frågor, har jag fått svar nog, ifråga om krigiska åtgär-
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der under neutralitet: de skulle bort. Vad åter [beträffar] kriget mellan Sverige och
Norge: alla ense om att före krig förhindra alla åtgärder. 

Alla ense, att värdet beror på, vilken som är anfallande: varvid värde för den som
anfalles. Få vi taga för avgjort Sverige aldrig anfaller Norge, föreställer jag mig, att icke
betraktas Sverige till nackdel. Då kanske sista frågan icke har så stor real betydelse. Det
tycktes, som om lika hederliga män och lika lärda hade olika mening: men ordföranden
lagt på ena sidan, tycker väger åt det hållet: då får jag böja mig för högre förståndet, det
är väl riktigt då. Men – ja, det är så det – emellertid ha sagt: de må vara hur som helst,
blir krig, bryr man sig icke om. Det skulle vara syndafall då. 

Moraliska styrkan är styrka även i krig. Därför beklagar jag, att den är till där, den är
då till förslöande av de moraliska begreppen. Men är det icke dock så, att vid herrarnas
deduktioner herrarna gör sig skyldiga till petitio principii: kan man med avseende på
detta fall draga konklusioner ur folkrätten i allmänhet? Fallet skall väl vara detsamma i
båda fallen. Men något sådant fall finns icke förut. Det är ny skapelse. I strid med Predi-
karens ord: ”ingenting nytt sker under solen”. Då det är nytt har man på det skyldighet
eller rätt att tillämpa folkrättens princip. 

Har Norge rättighet att hos främmande makt begära garanti för den del av zonen,
som ligger inom Norge? 

Vore detta ärende lika med andra riksdagsärenden, skulle vi icke ett ögonblick tveka
om, att anse såsom vår skyldighet åtminstone i motiveringen uttala, vad vi menade. Det
går icke an, men kan icke annat än beklaga, att man icke det kan. 

Första genomläsningen av detta papper verkade bra nedstämmande. ”Fyllas”, ”igen-
muras”, ”icke sprängas”: 4 ord äro bra sorgliga. 

R e t t i g : Vi komma blott till det resultatet att godkänna, men jag vill även uttrycka
en kritik och uttala min fruktan för konsekvenserna. 

Jag har varit mycket missbelåten vid mottagandet av den kungl. propositionen: vill
man icke krig, var nog det enda att acceptera detta. Då jag förstår, varför man gått in på
detta, måste man tillstyrka det. 

Men kan svårligen förstå, att vi ”anvisat väg” till neutral zon. Det var ju den vi icke
ville ha. Efter två dagars diskussion kom vi till det beslutet, att vi icke ville ha den. Jag
tror den har mycket större betydelse, mycket större fara än andra. Jag tror, att den är
fridlyst område: skall alltid vara neutralt. Vid krig, säger man, traktater upphävas. Men
om vi bryta, kan en större makt taga hand om det; Norge kan vädja till Ryssland såsom
garanti. Det kan gripa en, det kan bli anledning till krig. Om vi ha krig med Ryssland,
och Norge upptager befästningar, skansar: ett, tu, tre, göra de gemensam sak med Ryss-
land. Den skyddar Norge porten, men icke våra viktigaste punkter. 
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Huru skall man kunna bedöma, om Kongsvinger blir utvidgat eller icke? Det skall
besiktigas nu. Kongsvinger kan icke ha annan betydelse för Norge än anfallet för
Sverige. 

Jag vill ha utredning, varför Kongsvinger kan övergivas, och Fredriksten skall slopas. 

H a n s  A n d e r s s o n : Tråkigt att man skall diskutera saker och kritisera punkter i
ett förslag, som man vet sig icke kunna göra ändringar uti. 

Vill icke säga, huruvida delegerade gått över eller icke. Därom kan meningarna vara
delade. Men man får besynnerlig känsla, när före urtima riksdagens början fick K.M.
proposition, som var så mager, men sedan jag fick detta utlåtande bredvid, är känslan
något blandad. 

Det är icke mycket vunnet med dessa fästningar. I Kongsvinger äro icke inövade
trupper, som de ha inne för övningar. Där är icke mycket vunnet. Jag var icke den, som
drev på att rasera de andra fästningarna, men det, som skulle raseras, skulle raseras
ordentligt. 

Tror bäst detta papper icke blivit offentliggjort. Man kan vänta något annat, har trott
något annat. Sådant motstånd har legat mot, att icke utan krig. Naturligtvis ville man
hellre undvika det, än att de skulle göra några sprängningar. Papper även från håll, som
man satt tämligen högt, kan bli ganska tunna, när det kommer till klimax. Här föga att
göra ändring i: ty det vet man att hela då är fallet. 

En av Billings frågor är besvarad.
I fråga om neutrala zonen är min övertygelse, att, även huru det är moraliskt, att vid

krig respekterar ingen av parterna den överenskommelsen. 
Vill få veta av Tamm. 

P a l m s t i e r n a : Enligt min uppfattning är detta det svagaste av alltihop. Det kan
knappat offentliggöras: resultatet är ingenting av deras nedläggande. 

”Icke få bibehållas”. Då skall den väl vara borta, raseras. ”Nedläggas”; ”göras oan-
vändbara”. Dessa hittas igen i separatavtalet, men resultatet blir icke alls, att de äro oan-
vändbara. ”Borttagas” – de ligga så nära som möjligt utanför zonen. Tornbrunnarna
skall fyllas: sten eller med sand, mossa: Det är blott tidsfråga. ”Bortföras”. Ligga så nära.
Men ”icke sprängning”. Den egentliga förstörelsen skall icke få ske. ”Igenmuras”: sätter
upp en stenmur. Kan tagas bort på en dag: ”Dock icke sprängning”. 

Vore tillfälle, skulle jag bestämt vilja rösta avslag på separatartikeln. Innehåller icke
vad någon av utskott eller riksdag tänkt sig. 

Omöjligt för dem komma längre, utan krig. 
Har intet annat än göra. Det är något helt annat än man väntat, tar bort mer än hälf-

ten av alla fördelarna av vad man väntat. 
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B o n d e : Tror icke så farligt, att man icke vet huru skall gå vid krig. Det är ju me-
ningen, att det är Sverige fred. Vore inte lämpligare tala om tolkning i händelse av krig.
Men om blir krig, har denna traktat lika liten betydelse som annan. Man skulle kränka
redbarheten. Men den, som oaktat traktaten, framkallar ett krig, har brutit mot redbar-
heten. Skulden kommer på den, som nödvändiggjort traktatsbrottet. 

”Neutral zon” är icke lyckligt valt. Något hinder för Norge begära garanti av främ-
mande makter kan man icke uppställa. Moraliskt är fredsgaranti. För mig var det freds-
garanti. Tror bäst stå för det gent emot utlandet. Utlandet har svårt att förstå
upprättelsen. Er ära har ju varit kränkt förut: er egen kung upptäckte dem. Svårt för-
klara dem att han inte förmådde. Då borde ni gjort det. Det är talet om fredsgarantien,
som förmått utlandet till att förstå det. 

Alla torde erinra sig, att man vid förra riksdagen fäste sig mest vid Örje och Urskog,
ansåg mycket önskvärt att Kongsvinger skulle tagas med, men aldrig meningen den, att
Fredriksten skulle raseras. Det var ganska högt spel, som delegerade spelade, ifall det
gällde Fredriksten, och det där gällde krig. De ha vunnit mera än vad vi tänkte att skulle
få. Måste där vara tillfredsställda. 

Huruvida det sätt, på vilket denna rasering skall gå till, är bra eller icke, kan jag icke
bedöma: tror det är uppgjort av de militära auktoriteterna. 

A f z e l i u s : Om zonen. Det är icke fråga om det är nytt i folkrätten, utan fråga om
tolka en överenskommelse. Om den är onaturlig, är icke bevis på, att det icke är över-
enskommet, utan snarare tvärtom. 

”I krig tiga lagarna”, säger man. Ja, då gör man saken för lätt att tolka detta. Man
menar därmed, att traktater, som äro avsedda för fredliga förhållanden, upphöra, då för-
hållandena upphöra att vara fredliga. Men traktater för krig förfalla icke vid krig. Jämför
överenskommelser om projektär beskaffenhet. Denna överenskommelse är onaturlig,
ställer för starka anspråk på lojaliteten hos folk. Den är oklok, därför att anspråk som
ställes, är så stort, att den betyder en bestämd fördel för det folk, som bryter den. 

Men det är icke möjligt att icke lyckas att tolka den på detta sätt. 
När man talar om Sverige-freden här, skall man icke säga ut: så och så skall gå till i

krig. 
Dokumentet, nu framlagt, är för sitt ändamål bland de svagaste. 

W a l l e n b e r g : Det finns en plats, där det finns en sådan neutral zon. Vid Gibraltar
finns en dylik neutral zon. Det har den nyttan, att gränsvakterna hållas isär: annars slags-
mål. Jag kunde nästan ha trott, att det skulle vara att vänta något i den här vägen, då jag
mycket noga följt upplösningen från Kristiania. Det står alltid från Norge dismantle =
desarmera: Från Sverige har stått demolish. Detta är blott dismantle. Då må svenska all-
mänheten känna sig besviken.
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Men det är väl antagligt, att icke så mycket är att göra vid den saken. 
Men det, som synes mig vara viktigt, att den sammanhållning, som uppkommit mel-

lan regering och riksdag och folk måste uppehållas. Visst är att icke vore rätt att detta
intryck, som skapats av detta papper, icke bör göras gällande, utan att vi hört andra par-
ten, höra deras skäl för att något sådant kunnat accepteras. 

Vill att delegationens ordförande här skall lämna meddelande, för att vi skola kunna
stå oss inför kritik från andra håll.

T r a p p : Kan icke ifrågasätta att ens söka göra någon ändring i förslaget. Tvärtom
tacksam mot dem, att i mycket vunnits bättre än vi åsyftat. 

Men vi måste kunna se saken i ansiktet. Den neutrala zonen måste vara avsedd gälla
även i krigstid. ”Beständig neutralitet”: ”krigsoperationer”. 

Fästningarna blir icke förstörda, men de få icke vidare utvidgas eller befästas; det är
olika uttryck för samma sak. De har vunnit så mycket, att man gör klokt i att icke fästa
sig vid, att de icke vunnit även detta. 

H j ä r n e : En överenskommelse, avsedd för krigsfall, upphäves icke, då det inträder,
men i motsats till föregående talaren kan jag icke läsa artikeln 1) på annat sätt, än att den
är avsedd blott för fredstid. Men vore så, att man på norskt yrkande menat därmed neu-
tral även under krigstid, måste jag säga, att det är stor brist, att detta icke är tydligt ut-
tryckt. Detta är då en ny dubbeltydighet bland Sverige och Norge. Jag vill icke yrka
avslag därför; vill icke att det skall omnämnas. 

Men i att den lämnar uppslag till förnyade stridigheter stärkes jag mera genom sepa-
ratavtalet. Ville icke klandra det, på grund av omständigheter tillkommit. 

Det uppfyller icke, vad vi ville i urtima riksdagen. Därmed dock icke värdelöst. De
kunna icke iståndsätta utan att Sverige blir uppmärksamgjort på det. Norge är förhind-
rat från att påbygga dessa fästningar. Men detta separatavtal vittnar därom, att norrmän-
nen lägger en alldeles obeskrivlig vikt på dessa fästningar. Fortfarande mycket stark
misstro mot oss och icke heller fullt välvillig avsikt. Därför nytt frö till ganska spänt för-
hållande.

Vi måste se mycket noga opp med militära anstalter i Norge. Likaledes om de för-
stärka dessa pansartorn, där de ligga. Det är icke norsk seger, tvärtom, det är en ny var-
ning från norskt håll. 

Så mycket starkare, som vi just betonat att det är för fredens skull. Inför utlandet gäl-
ler blott fredens skull. Nog förstår man i utlandet, varför icke förut opponerat oss. Ha
icke kunnat vinna mera än detta; tacksamma därför, men att icke vunnit mera, skärper
oss mot norrmännen. 
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B l o m b e r g : ”Till betryggande av fredligt tillstånd” visar, att det är fråga om fred,
icke om krig. Blir krig, blir det kombinerat krig: det får icke vi … 

Kan Norge begära garanti av främmande makt? Nej. Traktaten är överenskommelse
mellan Sverige och Norge. 

En garanti av främmande makt kan icke åstadkommas genom ensidig framställning av
endera makten. Mig förefaller separatavtalet vara ganska svagt, men jag tror herrarna
överdrivit svagheten något. Men syftet går i riktning att göra dem ”oanvändbara”. § 6.
De bli ganska snart odugliga. 

S ä v e : Herrarna ha stött sig på dokumentet, men ni tycks vara beredda utan vidare
taga det. Men Sveriges folk skall icke känna det. För mig står klart och tydligt, att detta
måste offentligt kännas. De måste veta, huru riksdagen behandlat en så viktig fråga. Jag
väger mellan om jag skall kunna förorda godkännande av överenskommelsen (eller
icke). 

P a l m s t i e r n a : Min första tanke var att det icke borde offentliggöras. I prop. står:
”riksdagen skall förklara [bestyra?] att godkännande av förhandling i allmänhet [?]”.

Skall riksdagen tro på utskottet? Ordföranden får söka upplysningar. Att vi skulle
begära att ordföranden från delegerade skulle komma till utskottet, det vore något
morskt. 

7/10

Utlåtande kommet från statsrådsberedningen. 
Konfererat med statsministern angående neutrala zonen i krig. Underhandlarnas förut-
sättning, att neutraliteten skulle gälla även för krig. 

Generalstabens yttrande: 
7/8 befallning från Lantförsvarsdepartementet att yttra sig. Detaljerad redogörelse jämte
karta. Två linjer, en främre, en bakre. I främre s.k. gränsfästningarna. Linjen omk. 16
svenska mil lång: Örje 5000 meter; fågelvägen mellan Urskog 2 mil, Kongsvinger nära
3 mil. Väster om denna sträcker sig en annan, en bakre, Glommenlinjen. Icke perma-
nenta, halvpermanenta, vilka skola bestyckas först vid krigstillfälle. Skiljer sig även på
annat sätt från främre, på grund av deras olika betydelse. 

Båda linjerna olika uppgifter: främre skall tjäna till att hejda en framryckande fiende,
till dess armén hinner verkställa uppmarschen. Alltså väsentligen defensiv. Andra: skall
tjäna till att bereda offensiv från Glommenlinjen. 

”En armé som vår, kan i bästa fall gå offensivt tillväga från korta baser”.
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Den främre försvarslinjen är att hindra fienden besätta större delar av landet, utan att
möta allvarligt motstånd. Den avgörande kampen skulle icke [äga] rum i den fram-
skjutna linjen, utan i linjen Moss–Vansjön–Glommen. Den främre linjen skulle bereda
uppehåll medan fälthären koncentrerades. Därför har Glommenlinjen i allmänhet fått
karaktären av offensiva brohuvuden: (Moss, Askim, Fetsund med på östra stranden
framskjutna verk).

Fästningen i huvudsak defensivt syfte, därför plats bakom, på egen sida om respektive
vattendrag. En fästning icke i och för sig offensiv: Skall den kunna utöva något hot,
måste den sluta inom sig levande stridsmedel, tillräckligt starka för att kunna verkställa
offensiva rörelser. 

De norska ha endast 4 kompanier var: anfallsrörelser kunna alltså icke utsträckas
vidare över deras områden. Endast under första delen av ett krig kan man tänka sig
strövtåg av dessa svaga besättningar kunna utsträckas in i vårt land. Detta kan vålla oss
svårigheter, men dylika mindre strövtåg kunde företagas, även om gränsfästning icke
funnes. De utgöra därför icke hot, om de än göra smärre företag mera sannolika än de
skulle vara1, om fästningarna icke funnes. 

Från en annan synpunkt kan man icke frånkänna dem en viss offensiv betydelse: Den
norska arméns mobilisering försiggår så hastigt att Akershus-brigaderna kunna stå upp-
ställda 5–6 dagen vid Glommen; de Kristiansandska och Bergenska däremot 15–20.
Om gränsen mot Sverige icke vore skyddad, skulle de båda första dagen icke framskju-
tas närmare [nära?] gränsen. Men i skydd av fästningarna kunna de samlas närmare vårt
land, och inbryta däri. En dylik invasion skulle kunna vålla stora olägenheter, mycket
stora materiella skador. 

Att tanken på en sådan offensiv med stöd av gränsfästningarna icke är utesluten i
Norge, framgår av Spörck2 (1900–1901). Ändamålet vore att ”möjliggöra offensiv krig-
föring”. Angriparna skola hindras föra kriget på norsk botten (s. 2462).

Faran därav ökas med arméns tillväxt. Behållas de norska, kan bli nödvändigt uppföra
även svenska för att skydda oss och möjliggöra arméns mobilisering. Även ur synpunk-
ten av svensk offensiv i Norge stora olägenheter på grund av sin avsevärda fortifikato-
riska styrka.

Måste av oss ovillkorligen betvingas, fortast möjligt; tidsspillan kan bli liktydlig med
förlusten [av gynnsamma tillfället] att anfalla de norska fälttrupperna innan de i sin hel-
het hunnit samlas. Det skulle därför behövas grova kastpjäser: 15 cm. pjäser vid Boden
äro icke tillräckliga. 

Norska gränsfästningarnas befintlighet skall nödga till anskaffande av sådan materiel. 

1Det står ”hava”.
2Förhandlingar i Stortinget 1900/1901, s. 2462 o. 2463.
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För Kongsvinger skulle behövas ... omkring 25 st. belägringspjäser, för Fredriksten
61–70 grova sådana. Icke direkt hot, underlätta offensiv, kan göra svenska befästningar
[behövliga], minska utsikten till framgång för offensiv mot Norge. Tvinga till anskaf-
fande av belägringsartilleri. De kunna icke anses för Norges försvar i allmänhet nödvän-
diga, såsom Glommenlinjen. Ur svensk militär synpunkt önskvärt att varda slopade. 

Vad vidare angår upprättande av neutral zon, så är frågan, vad det bör innebära. Skall
den kunna fylla sin uppgift att minska sannolikheten av väpnade konflikter, torde vara
nödvändigt, att även icke andra för militära anstalter avsedda få uppföras. Jämför
ålandsöarna. För att ett gränsområde skall kunna ur militär synpunkt kallas neutralt,
fordras vidare, att alla militära övningar förbjudna, trupper icke förlagda. 

Garnisoner och övningsfält måste flyttas, alltså utom. Bredden måste vara i det när-
maste lika å ömse sidor gränsen, så att marschtiderna för stridskrafterna bliva ungefär
desamma. Helst så stor, att det neutrala området icke kan passeras på vanlig dagsmarsch. 

Såsom exempel: Afganska området i Pamir. 50–60 km. Ryssland och Japan: ryssarna
föreslogo en neutral zon i Korea; ingendera makten skulle äga införa trupper. 130–140
km. Japanerna föreslogo träffandet av ömsesidiga förbindelser 50 km. åt vardera sidan.
Ingen skulle få insända trupper utan andras medgivande. 

Zonen borde vara omkring 60 kilometer. Omkring 30 km från riksgränsen. Gränsen
å norsk sida skulle böra dragas: Trysil–[Osen]–Aasnæs–Södra Odalen–Urskog–[Hem-
nes–Hærland]–Rakkestad–Ingedal, i farvattnet norr om Singelön. Denna linjen passerar
vid Aasnaes Glommen: Vid södra Odalen 45 km. från gränsen och 15 från Kongs-
vinger. Skälet varför den dragits jämförelsevis stort avstånd från gränsen vid Kongs-
vinger är att söka i denna trakts viktiga betydelse: Den är en av de förnämsta
utfallsportarna. Då den räknats inom gränsfästningarna, och liknar dem, synes den böra
[falla inom neutrala området]. Någon alltför stor olägenhet för Norges försvar synes
icke därav böra följa. 

De gamla fästningarna vid Kongsvinger ersättes först av nya. Kongsvinger ligger blott
30. Men vill man hava den slopad och icke ersatt av andra, torde böra dragas 10 eller 15
västerut. Urskog kan icke sägas hava någon viktig betydelse för försvaret av Norges
huvudstad. Däremot kan under vissa omständigheter tjäna såsom utgångspunkt för
anfall mot Sverige. 

Slopandet av Örje och Fredriksten äro att betrakta såsom ett oeftergivligt villkor, då
det gäller anordningar för att betrygga vår västra gräns. I särskilt förhatlig dager är Fred-
riksten: i synnerhet som den ligger framför vattendraget och vidare fästningarna vid
Sarpsborg som äro sådana, att de göra anfall söderifrån mycket vanskligt. Kan om någon
av norska sägas att ha offensiv syfte och innebär hot mot Sverige, gäller i främsta rum-
met Fredrikstensgruppen. De för Norges försvar betydliga lämnas oberörda, men de för
oss hotande slopas genom den av mig föreslagna zonen. 
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Vidare om huru vid sjön. 
Skulle ni finna detta förslag alltför fordrande, kunde alternativt tänkas, att man nöjde

sig med 50: (2.5 nymil vardera) med just något mera än vanlig dagsmarsch. Skillnaden
bliver huvudsakligen den, att Kongsvingerbefästningarna nu skulle bliva belägna utanför
detsamma. 

Av vad jag förut anfört torde framgå, att jag betraktar Kongsvingers bibehållande
såsom ur militär ”synpunkt för Sverige ofördelaktigt, men å andra sidan finner belägen-
heten av uppförda vara för vårt land mera kränkande”. Dessutom kan möjligen med
visst berättigande sägas, att Kongsvinger såsom belägna väster om Glommen kan räknas
icke blott till gräns/fästningarna/, utan även till Glommen/linjen. 

Vidare dragas två linjer. 
Vidare borde fastställande detaljundersökning företagas av en kommission. 
Båda parterna borde ha rätt utöva kontroll över efterlevnaden. 

15/8 05

A x e l  R a p p e :

Generalstabens bil. till skrivelse. P.M. Om Norges fasta försvar. [Bilaga till den förra].

1. Gränsfästningarna. Före deras anläggning funnos några äldre vid Fredriksten och
Kongsvinger, men dessa saknade militär betydelse, innan de moderna anlades. 

Vid Fredriksten kvarstå de gamla, antagligen i betraktande av historiska intressen, ty ur
försvarssynpunkt äro de icke behövliga eller lämpliga, enär de delvis blotta [de] nya. Vid
Kongsvinger ingå gamla såsom obetydligt flankerande verk till de nya: torde sakna så
gott som alla [militär] betydelse. 

a) Fredriksten. Huvudfortet slutet och stormfritt. Permanenta taggtrådsnät, delvis ned-
sprängt i berget, där den gamla är belägen och i viss mån taga i anspråk för ny1. 2 styck-
en i pansartorn uppställda 12 cm, 4 (7.5 snabbskjutande) (det inköpta provbatteriet)
samt kulsprutor. 

Gyldenlöwe: 500 meter sydost. Liknande huvudfortet. 1 i pansartorn stående 12 cm
haubits. 4. 8.5 fältkanoner. Troligen även 1 st. 12 cm kanon. 

Overbjerget 400 meter söder om huvudfortet. Liknande konstruktion. 1 i pansartorn
stående 12 cm. haubits. 2 12 cm kanoner. 3 000 meter av svenskt område.

1Kan ej finna orden ”och i viss mån taga i anspråk för ny” i tryckta texten.
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Hjelmkollen: Öster om färjstället. På södra och östra fronterna nästan lodräta bergväg-
gar. På övriga fort stormfrihet genom taggtrådsnät. Fortet slutet, nedsprängt i berget. 2
st. i brunnar under pansarkupoler uppställda 12 cm. 
2 st. maskinkanoner uppställda i var sin mynning av en bak pansartorn uppställd tunnel.

Ena färjställe, andra ingen omväg. Avstånd till Sverige omkring 200 m. 

Veden: Öppet jordbatteri: 18 st. (8.4) beskjutande vägarna från Sverige. 1 komp. fäst-
ningsartilleri. 1 landstormsbataljon. 

b) Örje: Vägarna från Töcksmark och Östervallskog. Huvudforten vid Örje (2 styck-
en). Att beherska passet och bestryka sjöarna. Båda forten byggda efter samma princip:
Logement etc. etc. nedsprängda i klippan. Skyddsgravar. Taggtrådsnät i grundgravar:
flankerade av isamma kaponjärverk uppställda kulsprutor. 

Norra: 4 st. 10.5 i nedsprängda brunnar, och med pansarsköldar [i pivoter] och 2
kulsprutor. 

Södra: 6 st. 7.5 i nedsprängda brunnar och med pansarsköldar [i pivoter] eller (4–
10.5 kanoner) 2 kulsprutor. 

Kan skjuta över gränsen på avstånd av omkring 5 km. 

c) Utilsrudsverket (söder om Örje): Lär icke finnas. 

d) Kroksund: Delvis nedsprängt, men mestadels uppmurat; slutet och omgivet av tagg-
tråd och grundgrav. 2 skyddsrum anordnade i murade bröst [?]. 6–8.4 kanoner. Kanon-
platserna äro dock 8. Täckta rummens antal är 12, därav 6 mycket små. Såsom
krigsbesättning avses omkring ½ fästningsartilleri komp. och 1 landstormskompani. 

[e) ]Urskog: Vägknut. Norr om Liermossen: i huvudsak som Örjeforten. 4–8,4. 4–10,5
med stålsköldar. Stålsköldarnas antal dock 5: samt kulsprutor. 

[f) ]Berger (ett verk anlagt, lär ej finnas). 
½ fästningskompani, 1 landstormskompani. 

[g) ]Kongsvingerbefästningarna. I huvudsak samma konstruktion som i Örjes. Och var-
dera 2 st. i nedsprängda brunnar uppställda 12 cm 3–8,4; 2 kulsprutor. 

Norr om det norra en större öppen skans, med plats för 2 st. kanoner. 

[h) ]Glommenlinjen: Halvpermanent natur. Moss 3 km: några batterier. Sarpsborg 15
km några batterier (Jag frågade här). Vänstra flygeln: Spydebergavskärningen: Bruten
terräng. De flesta batterierna på älvens södra strand, behärskande lämpliga övergångs-
ställen. Några framskjutna på östra sidan av älven. Fetsundsavskärningen: Två förbin-
delser finnas. Spärrade. 
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Förtäring [sic!]: Särskilda P.M. (jag var ute då).

Fredriksten: Huvudforten: 1826 eldsvåda. Det är modernisering och reparation.

De två gamla: Overbjerget och Gyldenlöwe.
De två nya: Hjelmkollen och Veden. 

Hjelmkollen har varit orts skans, av vilken ett eld spärr finns kvar. 
Hjelmkollen är den enda, som kan anses motsvara nutidens fordringar. Tornbrunnar
och pansarkalotter (12 cm). Kan icke jämföras med någon av våra liknande befäst-
ningar, ty de är ofantligt mycket kraftigare. Sedan finnes 2 kulsprutor till; samt vad som
kan föras dit av fältartilleri.

Kulsprutor: en tunnel går under och bakom brunnarna, svänger, så att ena myn-
ningen vetter åt färjstället, den andra nästan rätt åt söder. Beskjuta färjställe och lands-
väg. I mynningen äro kulsprutorna uppställda. Antagligen äro de mynningsstilla
(inmurade i betong). Genom ett hål i skölden sticker sprutan ut: kan obetydligt röras åt
sidorna. Tornen kan röras runt om. Vilken konstruktion kan jag icke säga. Brunnar, 4
så och så djupa. 

Tornstommen är mycket svag: omgiven av krans av förpansring, som ligger runt om,
inbäddade i betong. 

Ovanför detta förpansrade synes kalotten: endast vridbart: icke höj och sänkbart, ty
sådana göras numera icke annat än för ytterst små pjäser. Mekanismen är mycket ömtå-
lig. De vridbara kunna vridas även med handkraft. 

Hjelmkollen behärskas av berg på vänstra sidan, som ligger högre. 

Huvudfästningen: Där är allt gammalt begagnat. Det var icke litet. 1813: 131 kanoner:
Alltså god plats. Två pansartorn liknande dem vid Hjelmkollen, apterade på lämpligt
ställe i gamla befästningarna: begagnat så mycket av den, sedan murat till så mycket: för
att få inre cylindriskt rum under själva kalotten. Sedan är bestyckningen som icke allde-
les säker på. 1 á 2 och 12 cm kanoner. Ingen spion kunnat komma in genom porten. 

Vid Karlstadskonferensen framställd fråga Michelsen svarades på tro och heder. 

–Hava befästningarna utvidgats sedan 90 och i så fall till vad omfång? 
–Nej.

–I vad mån [lucka i referatet] betong; 
–Ytterst ringa, om ens något. 

–Kanonbrunnar, utom dom för pansartorn? 
–Nej. 

–Håltraverser och andra rum ovan jord?
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–Nej: endast ett arrangement på Gyldenlöwe, där övre våningen av den revs, men
undre våningen apterades till ammunitionsrum. 

–Hava några nya gravflankeringsdelar eller kaponjärer tillkommit:
–Ett litet blockhus.

–Finnas ledningsgångar eller minbrunnar? 
–Nej. 

På grund av dessa svar ansågs man hade fått tillräckligt för att veta; 

Overbjerget och Gyldenlöwe: En haubits i vardera, samt 1 á 2 12 cm, möjligen några
andra. Icke fullt säker; den kan ha ändrats när som helst. Runt omkring taggtrådlinjer,
över allt där det är tillgängligt. Med förstärkande av detta hinder höll man på ännu,
medan vi voro Karlstad. 
Järnståndare i berget, mellan vilka hinder. 
Liknande hinder på baksidan av Hjelmkollen. 

Veden: Mycket enkelt. Öppet jordbatteri, avsett för 18 gamla fältkanoner, men kan
icke anses såsom permanent befästning, utan på sin höjd provisorisk. 

Örje: Alldeles olika mot Hjelmkollen och Veden. De äro anlagda på klipptoppar,
bergstoppar, sprängda ned litet grand. För de penningar, som är nedlagda på allt, har
icke så mycket kunnat göras på var och en. Där berget icke blivit bröstvärn, vilket varit
på de flesta ställen, har man murat. Och det tycks, efter vad de som varit inne i Dings-
rud, endast vara kalkmur. Hördes blott svagt utifrån, dock på tämligen nära håll. Ett
bröstvärn, som går måhända runt om, åtminstone till största delen av en ganska enkel
upplagd mur. I detta bröstvärn utborrade mycket enkla små ammunitionsrum öppna
baktill alldeles (utan dörrar, åtminstone icke då). Två sorter (2 meter och 1 meter upp-
mätta). Höjden 4 meter. Måste krypa in och sitta. (1 meter högt: det andra. Tydligen
för att bestå endast av 1 lag). Järnbalkar. Ovanpå detta betong, men icke mer än 0,60.
Står icke mot en 12 cm. granat. Vi fordra minst 1,5 meter. 

Bestyckningen är i det ena 4 (10,5); i det andra 6 (7,5 cm) (Nya) Enligt annan upp-
gift skulle i det andra också vara 4 (10,5). Man antar att icke i Örje äro förbindande för-
djupningar, som sedan äro sprängda djupare: på framsluttningen spränges ut här och var
små platåer; där äro gjorda små infanteribröstvärn för att flankera stormhinder, som lig-
ger utanför och består även där av järntråd. Järntrådnäten omgiver verken runt om.
Provskjutning i Karlsborg: vid fullträff gick det av allt; vid träff av granatsplitter höll alla
svenska ståndare. Näten fick ärr efter beskjutningen: alla tyska rök av (de norska näten
äro tyska). 
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Kroksund: Har en svensk varit inne och ritat av; det var enligt det, jag beskrev bröstvär-
net: Ingalunda kunna de kallas fästningar, utan äro helt enkelt halvpermanenta befäst-
ningar. Bröstvärn går runt om. På baksidan finnas kanonplatser. Gamla fältpjäser på
rullavetter. Kulsprutor kanske också. Plaats för 8, men bestyckningsplan upptar blott 6. 

Urskog: Avsett att bli större, få ett verk till. Vi trodde också, att Örje skulle ha ett till,
men vi ha icke kunnat få tag i det. Norrmännen säger själva att så är. I Urskog har också
blott ett gjort. 

Något starka kanonerna stå i en sorts torn. Täckningen är icke hel: ¼ kalott, som
skyddar kanonen framifrån. Täckt förresten hela tornet, men det är trä. 

Bestyckat med 4 kanoner; (möjligen dock 5, ser ut utifrån som 4). Dessutom några
på rull-lavetter: Huru många vet man icke. De kunna föras dit när som helst. 

En grund grav omgiven med järntråd. I allmänhet står järntråden i grunda gravar,
endast för att stödja nedre delen av stolparna, där de kan träffas direkt. 

Kongsvinger: hela Kongsvingergruppen ligger bakom Glommen. Uteslutande defensiv
befästning. De nya ligga bakom de gamla. Förvånande att de icke lagts på höjder på
andra sidan Glommen, som äro obefästade, och behärska de andra. 

Sista dagen i Karlstad ha de börjat på dessa höjder göra en väg, sätta upp telefonlinjer. 
Kanonerna skyddas av sköldar: dock icke något sorts torn. Sprängsten, till bröstvärn. 
Kongsvinger har ingen historia. Har aldrig lossats ett skarpt skott, aldrig anfallits.

Arrangerad plats för ett par kanoner. Bra nära förfalla; ser icke så bibehållen ut som vår
Varbergsfästning t.ex.

Demolering: Kan ses från två synpunkter. Det ena är om man avser att få bort dem
från jordens yta alldeles; då skulle vid Hjelmkollen hela berget bort. Det andra att skulle
få ”bibehållas”. ”Bibehållas”: Taga bort alla förråden. 17/7 1872 förlades vid
Fredriksten. 

Norrmännen voro själva suggererade: Norska delegerade predisponerade på att
större eller mindre grad av förstöring skulle ske. 

I riksdagens skrivelse stodo de gamla.

Fredriksten: Det gamla fullständigt bibehållet utom med avseende på tornen. Måhända
lagt ned något litet betong för lagring, men något förråd för bestyckning har icke lagts
ned, sades det. Nya anlagda saker kan icke förstöras utan att det gamla skadas: nyanlagt
spelar ingen roll, är så obetydligt. 

I synnerhet som det icke får vidare fortifikatoriskt underhåll. Vad som måste bort: så
att det tog tid av flera månader att sätta i stånd igen, var pansartorn och bepansring.
Dessa äro inbäddade i betong. Betong duger icke förrän det legat i 6 månader. Pansar-
tornen skall bortföras utom zonen: att sätta upp dem igen, det tar åtminstone ½ år.
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Dessutom ytterst svårt att på dessa höjder transportera upp dem sommartid. Stycken,
som väga flere – 20 ton: Anhålla få vintern och snön på sig för att transportera bort
dem. Vidare skall bottenplattan bort. 

Tornbrunnarna fyllas: kan icke gärna ske annat än med sprängsten. Den spelar bra liten
roll. De kan med sprängning eller annat sätt taga upp 20 brunnar, på samma gång de
göra annat. 

Gyldenlöwe: Blockhuset skall fällas, rymmer på sin höjd 6 man. 

Örje fästning, förstöring i större grad. ”Sprängning är icke oundgängligen nödvändig”.
Vid tornens bottenskiva är stålskiva, som kringvandring sker på: Är en massa 20–30 bi-
tar. Att det är illa, för så vitt sprängning: Det är känslosak. Om det stått att skulle
sprängas, skulle sprängningsskotten åtminstone nu väcka så smärtsamt eko, att de tvivlar
de skola gå i land med överenskommelsen. 

Överallt för övrigt behövs inte sprängningen. På intet ställe är sprängning nämnd
annat än vid batterierna. 

Sprängning blir billigare än annat sätt. Men intet hindrar att fördyra på annat sätt. 
Det gavs efter för deras anhållan att uttrycken skulle mildras. Om man kunde und-

vika ordet rasera eller förstöra och kanske något annat, voro de tacksamma, om det
gjordes, utan därför förstöringen blir mindre effektiv.

§ 3. Då allt sådant är borta, förfaller det hels så mycket förr. Om de sedan ha andra
stormhinder (t.ex. minanordning) det skall tagas bort. Eller varggropar? Skola fyllas.
Gravar finns icke annat än de gamla vid Fredriksten. 

§ 4. Det är Hjelmkollen. Huvudsaken är att pansarkonstruktionen borttages här: Sköl-
den bryts ut. Är det gjort, tar åter säkerligen all annan konstruktion sin rundliga tid. 

Huruvida själva mynningen är murad igen, kan alltid tagas upp. De kan lika väl
spränga en annan. Det skall synas och visas, att de gjort den oanvändbar. En del är i
betong: Är det jordkokor [?], är det odugligt för det slags lavettage. 

Bröstvärnen skola också göras oanvändbara. De måste bräckas ned eller sprängas
bort. Det gäller att det syns för alla, att fästningen är förstörd. 

”Till uppnående härav [kräves dock icke sprängning, men väl sådant medel – nedriv-
ning, igenmurning eller fyllning – som i det särskilda fallet är det för ändamålets uppnå-
ende mest] – – tjänliga”: Beror på besiktningskommissionen. Enligt min åsikt torde ett
om en eller annan månad komma att sprängas.

§ 5. Underjordiska magasin tror jag knappast finnas. Äro dyrbara tämligen onödiga. 

§ 6: Anför ingen tid, till dess förstöringen börjar. 
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Frågor: – – –

B i l l i n g : Kan det från svensk synpunkt sett anses fördelaktigare att de nya forten vid
Fredriksten nedläggas än om detta gäller Kongsvinger? Kan man anse, att de fordringar,
som fortifikationsgeneralen i sin P.M. uppställt för förstörande av dessa verk ha blivit
uppfyllda i den överenskommelse, som är gjord?

M u n t h e : Ur fortifikatorisk synpunkt: i sitt nuvarande skick är Kongsvinger såsom
fästning mycket sämre än Fredriksten. De gamla på Kongsvinger sämre än gamla på
Fredriksten. Hade Kongsvinger varit försett med fästning även framför Glommen, hade
varit annorlunda (också offensiv), men så icke fallet. Beträffande den sista frågan anser
jag det är gjort mera än fortifikationsgeneralen. 

Bröstvärnens förstörande räckte icke: går på några veckor skaffa nya, om man vill.
Det är icke för tidens skull, utan för intryckets. Det skall synas, att förstöringen är gjord.
Det är ett +. 

P e t t e r s s o n : Moraliska verkan det viktigaste för mig. Kan kontrollen fortfarande
utövas från svensk sida? Kan man från norsk sida icke oförmärkt söka sätta i försvarstill-
stånd igen?

M u n t h e : En framtida kontroll kan icke sättas ifråga. Brytes avtalet om neutrala zo-
nen, som man får reda på, är det avtalsbrott, som icke kan hjälpas med kontroll, om
görs fortifikatoriska arbeten eller icke.

P a l m s t i e r n a : ”Bibehållas” fattade jag skulle vara borta; ”raseras”, trodde jag.
”Göras oanvändbara” sade konferensen. ”Förstöras” = fortifikationsgeneralen. 

S ä v e [otydligt]: Kan man säga, att de äro oanvändbara, ”förstörda”? – Vilken tid skul-
le översten anse, att det skulle taga för att sätta i ordning igen?

M u n t h e : De svenska delegerade tvekade icke om att skulle fordra förstöras. Men
man var rädd att norrmännen skulle begagna sig av det uttrycket, vilket de icke gjorde.
Tiden för återställande av Fredriksten minst ½ år. Alla de andra ta olika tid: Veden 2–3
dagar. 

Djupsund: är en ganska jämn kupol berget där. Djup av två meter. Antingen det fylls
inuti, eller den kvarvarande delen, som är några få meter tjock, sprängs bort, det gör
detsamma. Att spränga ned nya igen, är ju lätt. Själva tornet kan, sedan allt annat är an-
ordnat, sättas upp igen på c:a tre veckor. Att göra sprängning på en sådan plats tar icke
två veckor. Vägarna dit ha tagit mesta arbetet. Att sätta upp betong igen tar 6 månader.
Detsamma gäller de andra. 
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P e r s s o n ,  D a n i e l : Tror icke på slädföre; man kan velat ha lång tid, för att man
försiktigt sätt skulle taga bort för att icke skada. Men kan det icke gå på 14 dagar få i
fullt försvarbart skick. Förpansaret kan skydda på olika sätt. Även om icke betong
sträckningen är skarp och torr, är den skydd däremot. Man kan skarva dessa bultar
mycket lätt. 

15 cm vid Kongsvinger tyckte jag var vid förra urtima riksdag?

M u n t h e : Vid Boden kan vi icke få upp det utan slädföre: Där äro bergen mindre
svåra. 14 dar: tror jag omöjligt kan gå. Ett förpansar utan annat skydd lämnar anslagsyta
utmärkt bra. Enligt alla uppgifter vi kunnat få, icke annat än 12 cm. 

T a m m : Det är skrivet så att det skall göras så lätt genomförbart i Norge. Det hade va-
rit lika bra, om det var skrivet efter svensk uppfattning. Vi begrepo i går icke, om det
var något effektivt alls. Det är svårt att försvara för allmänheten. ”Fästningarna skola så
småningom förfalla”, säges det i K. proposition. 

Finnes något, som hindrar annat underhåll, än det som skall fattas i begreppet ”forti-
fikatoriskt avseende”. Allt underhåll som icke är bestämt förbjudet kommer att göras. 

M u n t h e : Underhåll av allt sådant, som är avsett för att tjäna försvaret: bröstvärn,
stormhinder, rulltraverser. – Kasernbyggnader får ju stå kvar. Skolan på Fredriksten får
ju ligga där kvar; allt annat underhåll är ju fortifikatoriskt. 

De gamla skola ju få stå kvar i sitt gamla skick. På en nedlagd fästning vill man icke
nedlägga något. På alla de nya kan intet underhåll ske: det blir en ruinhög att under-
hålla. Allt underhåll där skulle anses fortifikatoriskt. 

Några träbaracker vid en av Örjebefästningarna äro det enda. 

R e t t i g : Huru skall man kunna ha reda på vad som menas med underhåll och ut-
vidgning av Kongsvinger, om man icke dessförinnan har beskrivning över besiktning-
en?

M u n t h e : De svenska begärde få ritningar och beskrivningar på dessa fästningar. De
nekades; de svarades att det kan ske till blivande fientlig makt. 

Beträffande Kongsvinger skall besiktningskommissionen se på Kongsvinger?

Z e t t e r s t r a n d : Föreställer mig vid Örje och Urskog nästan länge varit besättning.
Sedan kan väl icke bli besättning där. Kommer icke både besättning och flagga bort?

M u n t h e : Efter 7/6 var en svensk inne i Kroksund: icke man, icke befästning, icke
flagga. Klippte sönder taggtråden. 

B e r g s t r ö m : Var står om den kommissionen i Kongsvinger?

M u n t h e : Det kan jag icke svara på.
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B e r g s t r ö m : Blir icke Kongsvinger relativt värdelöst?

M u n t h e : Den är icke fullt modern. Varje befästning, som icke följer med sin tid, är
inom 10 år icke modern. 

Fästningens betydelse:
K r u s e n s t j e r n a : Ur rent sjömilitär [synpunkt] mycket liten betydelse: Farvattnet
lämpar sig icke till operationsbas. Det kan lätt stängas av och blockeras. Icke heller
såsom landstigningspunkt är trakten i närheten av fästning av betydelse. En landstigning
mot Kristiania skulle ske närmare. Den kan icke för norrmännen ha något större infly-
tande. 

Å k e r m a n : Man kommer till olika resultat, om man går ut från att de kunna hindra
anfall från Sverige mot Norge, eller om man går ut från att de äro hotande mot Sverige.
För den händelse vi skulle föra krig mot Norge, så är, beträffande den del av Norge,
som tycks avse fästningar och vattendrag, det möjligt för norrmännen hejda svenska an-
fallet mycket snart. Blir också möjligt för dem med stora styrkor uppmarschera mycket
nära svenska gränsen. Var och en är icke så svår att betvinga i och för sig, om man tar
blott verket. 

Genom att de äro en hel linje av sådana fästningar, som man svårligen kan gå förbi
(sjöar), täcka de stort område. Skall man gå till anfall mot Norge, är det någon av dessa,
som har mera betydelse än den andra? Då kan det nog sägas, att Kongsvinger har
mycket stor betydelse och är mycket hindrande, kanske den mest hindrande av alla
dessa. 

Utgår man från synpunkten, huruvida de äro hotande mot Sverige, så kommer man
till det att genom det terrängområde, som de täcka, blir möjligt för norrmännen, att
redan under den, annars för en här mycket känsliga tiden, då man icke fört fram alla
truppförbanden, göra infall på svenska området och störa vår uppmarsch, men redan
innan kommit till krigisk konflikt, ha dessa fästningar högst irriterande verkan. Det lig-
ger i sakens natur, att runt däromkring måste iakttagas viss aktsamhet, misstänksamhet;
är rädd för spioner – – – ; drages dit trupper: i samma stund blir motsidan misstänksam;
drar också dit trupper. Det görs åtgärder och motåtgärder: ju närmare de ligga gränsen
dess större anledning till att skall bli sådant resultat. Ser man fästning ur synpunkt und-
vika krigisk konflikt, är i första rummet Fredriksten det farliga. Så Örje, så Dingsrud, i
sista hand Kongsvinger. 

Vad Kongsvinger i övrigt beträffar, påpekas att det är uteslutande riktat mot järnväg
och vägar, som gå utmed den, som det vid en [ord utelämnat el. utelämnade] eller
bygd. I samma stund, som blir större möjlighet komma in norr om Kongsvinger, blir
betydelsen av Kongsvinger mindre. 
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Bygden på västra stranden av Glommen, täcker icke något så stort område, att det
ensamt kan sägas täcka större häravdelnings uppmarsch. Respekteras §, som står därom
nu, kan där icke samlas någon truppstyrka, som kan sägas utgöra hot. Och även om
man anser att till årliga vapenövningar inkallade skall ökas, kan där icke samlas häravdel-
ning, som blir hotande. 300 man förlagda på 4 mils avstånd från gränsen, där det skall
marscheras, kan icke vara något hot. 

Å k e r h i e l m : Vid norskt anfall på Sverige, vilken fästning betydelsefullast eller nyt-
tigast för norrmännen?

Å k e r m a n : Jag tror att över Fredriksten skulle även framdeles anfallet göras; även
fastän det är nedrivet. Kan icke avgöra, vilken av dessa verklinjer äro att föredraga för
norrmännen. 

Z e t t e r s t r a n d : Årliga övningar inkallade storlek?

Å k e r m a n : Det har varit inkallade mycket mera trupper än 1 reg. Men det har icke
varit till årliga övningar. Men under den tiden, som årliga övningar pågick, förlades dit
en bataljon. En fristående bataljon kan icke räknas till fästningsbesättningen. Till själva
besättningen hör visserligen artillerikompani, och det kan hända, att när de ha sina re-
petitionsövningar, kommer styrkan gå upp till något mera än 300 man. 

Z e t t e r s t r a n d : Har intet annat truppförband årliga övningar?

Å k e r m a n : Nej, intet annat än artilleriet. Hedemarkens bataljon har legat där, men
dess årliga övningsplats är en annan.

T a m m : Men Norge kan ju fatta annat beslut; förlägga annat folk dit. 

9/10

Överenskommelse angående neutral zon. Artikel 2. 
Uppläsning av yttranden från K. Befallningshavande i olika län om lapparnas rättighe-
ter. Vidare specialkommitténs betänkande: Obs. Intet om separatavtal. 

P e r  P e r s s o n [=Pehr Pehrson (i Törneryd)]: Definitivt beslut först efter morgon-
dagens förhandlingar. 

Z e t t e r s t r a n d : Provisoriskt beslut, under förutsättning att stortinget bifaller.

P e t t e r s s o n : I K. prop., förutsättes motsvarande beslut i Norge.

Provisoriskt beslut: Allt togs i en punkt. 
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Separat avtal:
B e r g s t r ö m : Bör icke utskottet före de enskilda överläggningarna deklarera sin
ställning till separatavtalets offentlighet? Separatavtalet borde i morgon ske punktvis
med kommentar. Det bör icke offentliggöras. Kammarens ledamöter borde erhålla del
utan offentliggörande. 

A f z e l i u s : Jag förmodar överenskommelse i Karlstad om den sakens offentliggöran-
de. Om så är, borde man icke frångå den. 

O r d f ö r : n : Meddelade detta i lördags. 

P a l m s t i e r n a : Eftersom ordföranden ifrågasatt alternativ, instämmer jag med herr
Bergström. Hemställer att det icke omnämnes vidare än i K. propositionen. 

P e r  P e r s s o n : Vågar vara av annan mening ifråga om offentliggörandet. Varje
riksdagsman borde få del av det. Det är stor skillnad att få höra vid enskilda överlägg-
ningar än att få det tryckt. Skulle anse mycket naturligt, om jag icke tillhörde utskottet,
att jag fick taga kännedom om detta avtal på sätt att jag fick läsa det och begrunda det.
Svenska regeringen har icke lovat förtiga det. Önskar riksdagen det bekantgjort, skall
regeringen nog icke hysa betänkligheter att lämna medgivande. 

B i l l i n g : Det kan ju för var riksdagsman ha betydelse att läsa det, det kan ingen för-
neka. Det finns nog också de, som klandra, om icke så sker. Men jag för min del anser,
att man icke kan fästa sådant avseende vid vare sig sådan önskan eller sådan kritik. Det
förekommer mig tydligt, att det är önskvärt att icke det får större offentlighet, än som
ansetts vara alldeles nödvändigt. Får varje riksdag[sman] höra det, med kommentar, så
är det nog för dem. 

Mot ytterligare offentliggörande talar:

1) att om också icke våra delegerade givit bestämt löfte att förhindra, ha de lovat att
söka göra det så långt möjligt. Det borde vi honorera. 

2) Offentliggörandet skulle icke leda till allmänhetens undervisning, utan till dess miss-
ledande. Det skulle komma att i hög grad och allmänt missförstås. Det skulle fattas så
som Norge icke medgivit göra (till) oanvändbara. Så mycket missförstånd bör icke
åstadkommas. 

3) Frågan tycks icke angå utskottet, ty utskottet har icke rättighet att offentliggöra.
Praktiskt att utskottet fattade provisoriskt beslut om vad utskottet anser i saken. (Detta
om man frågar i riksdagens kamrar).
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S ä v e : Samma tanke som vice ordföranden. K.M. begär ju godkännande av separatav-
talet; dess förhandlingar äro offentliga. Skall en så viktig handling undanhållas allmänhe-
tens kännedom. Nu väntar landet med spänning och oro vad riksdagen gjort? Har
riksdagen gjort vad som behövs för att reticiera [sic!] folket. 

P e t t e r s s o n : Instämmer med Billing. Är tillfredsställd att riksdagen får del av det i
morgon. Börjar stortinget bråka med det, då är det en annan sak. Det händer ofta riks-
dagen, att det står att upplysningar komma meddelas. Instämmer med Bergström att vi
böra klargöra saken. 

Ö s t b e r g : Utskottet böra avgöra sig idag. Riksdagsmännen kunna få tillräckligt reda
på det imorgon. Förklaring på varje särskild punkt. Det bör icke släppas ut bland all-
mänheten nu. Sedan de äro undertecknade vederbörligen tror jag de bliva bekantgjor-
da. 

P e r  P e r s s o n : Jag för min del skall böja mig under det beslut, som utskottet går att
fatta. Det är mycket viktig fråga: anser rättast att tala ut sin mening. Har flertalet annan
mening, skall jag sedan icke vara den, som klandrar utskottets beslut, eller ställer till nå-
got missnöje. 

Dess innebörd gjorde till en början på mig mindre angenämt intryck, men Munthes
förklaringar voro sådana, att största delen av kritik, som jag trodde jag skulle kunna
göra, förföll i mitt stilla sinne. Emellertid, när de blevo lämnade, som förklaringar, av
Munthe, synas mig icke kunna giva anledning till oro och bekymmer, för att skall upp-
stå opposition inom kamrarna. 

Men jag tror att många skola gå och inbilla sig att här ligger något under. En sådan
inbillning kan snarare leda till debatt, som vem som helst skulle vilja undvika. Tror
offentliggörande skulle, vid definitiva avgörandet, slippa undan all diskussion. I utlåtan-
det borde även förklaring av dess innebörd ingå. 

H j ä r n e : Menar att det icke bör meddelas annat än vid hemliga sammanträdet. Det
torde vara ganska betänkligt om svenska riksdagen, efter vad som förefallit mellan de
delegerade, tar på sig ansvaret för offentliggörande. Det är på norrmännens önskan som
det hålles hemligt. Det skulle misstydas, om riksdagen lika så ville offentliggöra att norr-
männen åtagit sig något, som de själva blygas för. 

Att skicka med det med kommentar skulle försvåra dess utförande. Förklaringen av
dess innebörd skulle få en slags officiell betydelse och försvåra de där omnämnda åtgär-
derna.

B l o m b e r g : Framlägges det nu på något sätt, och kommenteras på svensk sida, vare
sig av sakkunniga eller yttranden i riksdagen, blir det en utläggning av detta samtal från
svensk sida, som måste komma att åtföljas av norska kommentarer. Således debatt, in-
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nan det kommer att tillämpas. Tillämpningen är väl egentligen hänvisad till kontroll-
kommissionen. Det är båda staterna värdigast, Sverige värdigast, att icke på förhand
söka kommentera det åt ena eller andra hållet. 

B e r g s t r ö m : Två frågor: dels huru riksdagen skall få kännedom om saken: dels
huru allmänheten skall få kännedom om den. Beträffande det sista har en huvudstads-
tidning haft något att omförmäla, som lyckligtvis är både riktigt och oriktigt, men ut-
över detta tycks icke något böra meddelas. Man kan icke göra det utan kommentar,
men kunna kanske icke heller göra det med kommentar. Riksdagsmännens rätt blir till-
godosedd genom meddelanden vid hemliga sammanträdena. 

Kamrarna kunna när som helst förhandla inom lykta dörrar, enligt sina arbetsord-
ningar. Tror icke missnöje. Muntligt fingo vi meddelanden vid sista urtiman. 

A f z e l i u s : Kan icke egentligen förstå, varför det skall hemlighållas, ty det skall väl
inom kort tid offentliggöras. Effekten anse somliga bli olycklig i Sverige, andra i Norge.
Det skulle kunna kanske kvitta; men varför jag anser, att icke skall offentliggöras annat
än för riksdagsmän, det är att jag anser att deras rätt är tillgodosedd. Om ombuden i
Karlstad ha engagerat sig så, ”skulle göra allt vad de kunde”: lojaliteten fordrar, att man
skall tillmötesgå detta. 

L i n d b l a d : Vill dock hemställa, huruvida man icke skulle redan i morgon kunna till
riksdagsmän visa handlingen redan innan riksdagen sammanträdde. 

O r d f ö r a n d e n : Ehuru jag tror det skulle vara nyttigt att den publicerades [och] åt-
skilligt av skriftliga kommentar, så är jag för min del av den meningen att man icke bor-
de publicera handlingen, detta på skäl, som av Afzelius anförts. 

Anser utskottet att handlingen icke bör publiceras? – Ja. – 

A f z e l i u s : ”Som icke har att erinra om ordning för arbetet [?] och som förutsätter:
”Texten bringas ett exemplar på främmande – franska – språk: (båda parterna godkänt). 

Men min motivering, att … 

O r d f ö r a n d e n : Funnit detta avtal vara sådant att garanterade effektivitet av de åt-
gärder ... 

P a l m s t i e r n a : Fördelaktigt att icke säga något om det: Jag är icke övertygad om
effektiviteten, men vill i alla fall rösta för bifall. Tror bäst intet säga (instämmer: Rettig
och någon mera). 

Beslut: Utsågos Afzelius och Billing, vice ordf., Krusenstjerna. 
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W a l l e n b e r g : Föredragningssättet i morgon. Jämför utskottet: ”När vi genom-
tänkt någon situation”, böra vi ... Anledning till besvikenheten var, att det ligger i, när
man tänker en fästning, tänker man sig murar och torn; något, som kan rivas ned. Den
moderna kan icke rivas. Den består mest av gropar. 

O r d f ö r a n d e n : 11 och ½ 1. Gruff om huru det skulle gå till. 

B i l l i n g : Skola vi blott gruffa separatavtalet, eller skola vi gruffa alltsammans? Jag tror
det vore nog med det förra. 

B e r g s t r ö m : Anser, att det bör vara båda. 

P a l m s t i e r n a : Ingen kan hindra ledamöterna i kamrarna att yttra sig om förslaget i
dess helhet. Om fredag önskar man att allt framlägges. Då kan ju också utskottets med-
lemmar få yttra sig.

O r d f ö r a n d e n : Lutar närmast Billing. 

P e r  P e r s s o n : Ja, men om vi tillkännagiva, att vi ämna tillstyrka, kan man ju icke
förbigå diskussion om förslaget i dess helhet. Hellre taga den då, än sedan. 

B i l l i n g : Först separatavtalet. 

B e r g s t r ö m : Först separatavtalet, sedan att vi tillstyrkt bifall till huvudavtalet, då
tillfälle diskutera det. 

13/10

Om 3 och 6 diskussion förberedande.

P a l m s t i e r n a : 1897 den tvåtungade flaggan. Före 1897 den tretungade, kallad ör-
logsflaggan, men betraktad som riksflaggan. Fördes av postfartyg och segelfartyg. Det
skulle hjälpas 1897, då kom statsflaggan. Då blev bestämt, att all militär ägde föra den
tretungade: civila verk förde den tvåtungade. För mig förefaller det såsom all statens
egendom eller verk böra föra statsflaggan: Konung och riksdag och allt, som tillhör kro-
nan. Hoppas, att blir blott tretungade och otungade, och att tretungade blott får föras av
staten, icke av segelsällskap. Hoppas att bli sådan lag, och att man får bort tvåtungade. 

P e r s s o n : Vill till alla delar instämma med föregående talaren, men menar, att det
vore lämpligt om utskottet i motiveringen uttalade förmodan, att det måtte komma en
sådan lag. Två tungor i mun äro dumma [?], två i flaggan är icke vackra. 
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A f z e l i u s : Hemställer huruvida kan vara lämpligare att avgiva någon slags opinion.
”Vid det förhållandet, att man har att förvänta att frågan i hela dess vidd skall tagas i
övervägande har utskottet icke funnit anledning att ingå på detta ämne.”

L i n d b l a d : Skall icke göra något yrkande, men kan icke neka att uttala, att jag tror
att man något för mycket fjäskar i detta avseende. Jag tycker detta tecken kunde tagas
bort först sedan man sett, huru nu beslutade åtgärder skola komma att ställa [sig] i prak-
tiken. När K.M. själv uttalat, att man torde behöva särskild lag, vill jag uttala en viss be-
tänksamhet. 

B i l l i n g : Jag hoppas att icke kommer ifråga med något slags krafs-krafs på flaggan i
stället för märket. 

Önskar att när blir förändring måtte slippa den tvåtungade flaggan: det är orimlighet. 
Vad beträffar att insätta något i motiveringen skall jag uttala mening: nog tycker jag

man skulle kunna på nätt sätt ge antydning om man icke vill ha tvåtungade. 

V i c e  t a l m a n : Begärde ordet med anledning av Lindblads uttalande. Kan icke för-
stå gagnet att behålla unionstecknet i flaggan. Från och med den första dagen, unionen
icke existerar, bort med unionstecknet. Bort med tre kronorna. Fram med den ärorika
flaggan från dagar, som man icke kan tänka på annat än med glädje. 

Ö s t b e r g : Knappast lämpligt i motiveringen särskilda önskemål, ty det är fullkomlig
inre angelägenhet, som står på sidan om den stora frågan, som behandlas. Tror lämpligt
inskränka sig till att begära att unionsmärket skall försvinna. Låt de andra frågorna anstå
till annan gång. 

Man kunde draga slutsatsen av L:s yttrande, att det kunde anstått med denna föränd-
ring till lagtima riksdagen; hade icke varit något ont i det. 

Kanske det vore att föredraga, men då frågan är framlagd, förmodar jag icke någon
kan sätta i fråga annat än att bifalla Kungl. Maj:ts prop. 

Då tror [jag] man kan inskränka sig till den enda frågan.

B o n d e : Tror det kommer väckas motion i morgon i 2.dra kammaren, ungefär i syfte
– som Palmstierna [–] om borttagandet av tvåtungade flaggan. Den kommer då kanske
utskottet avstyrka, men med välvilliga motiveringen: Utskottet anser finnes talande skäl
för förändringen, men att icke vill ingå på vidlyftiga förändringar i flaggans utseende. 

Vad angår Lindblad, vad vill han se: att det icke skulle gå få i ordning dessa traktater,
unionen komme äga bestånd. Något annat skäl tror jag icke finns. 

O r d f ö r a n d e n : Det synes mig tydligt att bifalla propositionen, ty sedan unionen
blivit upplöst och notifikation avgått till främmande makter, synes mig icke i ordning
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att Sverige längre förde unionsmärket. Vad angår intaga i motiveringen, skulle jag öns-
ka, att icke gjorde detta, ty känner man bra oberedd uttala ett omdöme i det fallet. 

Det är svårt att uppdraga gränsen mellan örlogsflagga och handelsflagga: Tycker icke
tvåtungade flaggan är så förkastlig att utmärka andra statens inrättningar. Det är lika illa
föra tre tungor i mun som två. 

14/10

P e r  P e r s s o n : Vill ha fullständig flagglag till nästa riksdag. 

H e d l u n d : Den tretungade är örlogsflagga. Vill ha bort den tvåtungade. Den tre-
tungade blott för krigsmakten. 

P e t t e r s s o n : Instämmer, tycks det. 

C a v a l l i : Tycks instämma om behovet av en lag.

T r a p p [?]1: Instämmer rörande lag av form, färg och rätt att föra.

Ö d m a n : Vill ha frågan uppskjuten till dess nya flagglagen kommer fram: trassel för
sjöfolk. 

B l o m b e r g : Särskild fråga om den skall uppskjutas eller icke. Med avseende därpå
anser han att nu unionssymbolerna skola uteslutas. Bestämmelserna för konsulerna kun-
de lämpas efter behovet. 

B i l l i n g : Anser vi icke ha annat att göra än bifalla Kungl. Maj:ts prop. 
Instämmer i alla delar i herr Hedlunds yrkande om önskvärdheten av att vi blott hade

två flaggor, krigsflaggan och statsflaggan. Svenska folkets flagga skall sitta på riksdagshu-
set och slottet, icke krigsflaggan. Vid det förhållandet, att i den kungl. propositionen
ställs i utsikt att förf. av [lucka i stenogr] komma att icke söka [fragmentariska ordbilder,
osammanhängande] anser jag utskottet icke nu bör närmare ingå på något uttalande,
före … bevilja som utskottet eller – – – vilken enligt utskottet torde så snart som möj-
ligt böra underkastas riksdagens omprövning.

D a n i e l  P e r s s o n : Instämmer med vice. Vill [man] icke ha märket på världsha-
vet, kunde man segla ut på glömskans hav.

P e t t e r s s o n : Vill ha nästa riksdag, icke ”så snart som möjligt”.

Å k e r h i e l m : Ville att det skulle bort genast.

1Namnet överkladdat i stenogrammet.
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Ö d m a n : Vill ha det kvar tills vidare, ett par månader, så att man slipper krångla. 

T r a p p : Vill ha bort sillsallaten. 

P e r  P e r s s o n : Tycker ordförandens är bäst. Tror att de förstå, att man menat att
skall komma fram till nästa riksdag. 

H e n r i c s o n [?]: Ordförandens förslag.

a) Bifall 2) Uppskov Bifall [?]
= Motivering.

Ö d m a n : Tryckfel i motionen. 

P a l m s t i e r n a : I värnpliktslagen står att de små underkastas ökad utbildning. § 28
står det att kungen äger att … I Gotland undantag 1904. I Gotland ledo familjerna
verklig nöd; ifrågasatt att de skulle komma på fattigvården. Kan komma att hända, att
flottor kommer hit i Östersjön, icke kan då Stockholm och Karlskrona stå tomma. 

Husbönderna ha på många håll lidit mera än drängarna. 

P e t t e r s s o n : Ansåg förmildrande omständigheter. 

Ö d m a n : § 27 värnpliktslagen: kvarhållna ombord. 

P e r s s o n : Tror finnes mycket goda skäl till bifall till Ödmans motion. 
Vid allmän mobilisering hade icke kunnat falla någon in: individens skyldighet: ja,

men vi ha sluppit undan och många andra. Principen av 1904 har mot sig, att många
icke kunna förstå hålla sig framme. Motiveringen i en av motionerna kan jag icke dela. 

C a r l  P e r s s o n : Mycket talar för bifall, men jag kan icke säga, att det talar för bifall
att blott en del tagits i anspråk. Stor lycka att icke alla tagits i anspråk. ”Ser jag så illa ut,
men att jag så god är”. Skall man klandra K.M., som inkallat blott en liten del . De her-
rar, som yrka bifall, jag tror att man gör familjerna skada genom bifall till Ödmans för-
slag, ty där får hustrurna intet. 

Fortsätter man riksdagen att utsträcka 1904, förvandlar man värnpliktsskyldighet till
en yrkeshär. 

Z e t t e r s t r a n d : Förstår att man kan ha vitt skilda uppfattningar. Kan icke fatta att
Ödman har rätt, då där säges att det skall utgå med 1 kr pr dag: det blir för de gifta 25
öre mindre än Kungl. Maj:t föreslagit. I sak vill jag närmast sluta mig till chefens för
flottans stab yrkande: vill yrka bifall till det. Yrkar bifall till chefens för flottans stab.
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Ö d m a n : Det har sagts att vi icke tänkt på deras anhöriga, utan blott på dem själva.
Jag har icke så dålig tanke om dem, att de icke själva tänka på sina anhöriga. Kan ju vara
undantag, men regel är det icke. 

Varför vi tagit denna siffra, beror på lagens 27 § mom. 21. 

Arméförvaltningens skrivelse: 
B i l l i n g : Jag kan väl förstå, att representanterna för den trakt av vårt land, varifrån de
kommit, ömma för dem och deras familjer. Förstår också, huru de gärna skulle bifallas
av dem, som vid föregående riksdagar önskat höja avlöningen i allmänhet till 1 kr. Men
jag för min del kan omöjligt ge min röst åt någon av dessa motioner, utan måste yrka
avslag på dem allesamman och bifall till Kungl. Maj:ts prop. Och ehuru jag ser av pap-
peret, att kostnaderna äro vida större än vad i motionerna varit antytt, och vilket ännu
mera skall bekräftas då vi [erhållit] uppgifterna från marinförvaltningen, så är det icke
kostnaderna, som bestämde mig, utan den stora principen. Principen huruvida vi skall
ha värnpliktsarmé eller yrkesarmé. Det är den stora frågan icke idag blott, utan den
största frågan för framtiden. Och det kan omöjligen bestridas att bifall till motionerna
här är ett nytt slag hän mot att förvandla vår armé från värnpliktsarmé till yrkesarmé.

Då jag nu är övertygad om att utvecklingen bör gå i alldeles motsatt riktning, kan jag
under inga omständigheter vara med om motionerna. 

Vi ha redan efter min mening, tyvärr, för mycket avvikit från den enda rätten grund-
satsen för vår armé, om värnpliktstanken. Vi ha redan avvikit från den genom att föreslå
50 [öre] dag avlöning. Och [vi] veta nog alla, huru mycken strid varit om den saken,
och huru ofta den frågan varit uppe igen, om icke vid var riksdag, så i alla fall vid
många. Den lär väl återkomma; beslutet idag, som kan tyckas vara obetydligt, är stor
betydelse för framtiden. Vad som beslutes idag, kommer anföras såsom stöd för ena hål-
let eller åt det andra. 

Vi ha avvikit från rätta vägen redan med 50 öres dagavlöning. Det var jag med rösta
emot. Så slogs nytt slag (1904 Gotland). Det är icke tal om att icke där kan finnas
ömmande omständigheter; men det är ett avsteg ifrån den rätta vägen. Det är en sam-
manblandning av två skilda saker, som då gjorde sig gällande. Den ena saken är vår armé
och dess tjänstgöring, den andra är en barmhärtighetsfråga. Det är efter [min] uppfatt-
ning ganska farligt och oriktigt sammanblanda två så skilda synpunkter. Emellertid nu
gjort samma steg: Nu föreslås ett nytt, ty vill man gå längre än Kungl. Maj:t; är tydligt
att man ger sig in på ny väg. Bifall till K.M. är ett steg på samma väg, som riksdagen
gjorde ifråga om gotlandskommenderingen. Tillämpning av samma grundsats. 

Ömmande: Kostnaderna icke stora. 
Alldeles samma skäl kan anföras ett kommande år, ty alltid sådana ömmande omstän-

digheter. Kommer till ännu ett skäl, som ingenting talats om. 
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Alldeles samma tanke har redan framburits för K.M. av chefen för flottans stab. Frå-
gan har varit föremål för regeringens omprövning: Regeringen har uttalat såsom sin
uppfattning, att man icke bör gå den väg, som motionerna anvisat. 

För mig mycket motbjudande att så gå emot vad regeringen prövat och tillbakavisat.
Åtminstone har brukat vara så i statsutskottet, att sedan anslagsfråga varit prövad av
regeringen och regeringen ansett böra tillbakavisa, så skall vara besynnerliga förhållan-
den, om riksdagen skall gå in på den. Regeringen har prövat: Det är icke blygsamhet av
den. Hon har anfört sina skäl. 

Avslag å samtliga motioner, bifall till Kungl. Maj:ts prop. 
(Thorsson motionär kan sägas ha rätt)

T a m m : Kan vara mycket kort efter Billing. Thorsson: varför voro [de] inkallade? De
voro tydligen inkallade i rikets försvar. Har regeringen rätt att inkalla dem, så är solklart
att icke extra ersättning skall utgivas. Här är principiella frågan avgörande: Man anför
alltmera begreppet, att det är dagsverken de göra, istället för att fullgöra en fosterländsk
plikt. Kan icke gå med på motionerna. 

Har varit då (?) om någon prövning 1904 och 1905, som fastställdes då av riksdagen.
Riksdagen bör iakttaga viss fasthet. Man går steg för steg: Blir allmän ersättning för
dagsverken i hela armén. 

Tal om kanske [någon] slags fond: huru till kommande år blir mycket. 

P a l m s t i e r n a :1 Huru skall man undersöka, huruvida de bli urståndsatta skaffa sig:
Det tycker jag gäller vem som helst. Vem som helst kan styrka, att han, om han icke
varit inne, skulle fått 3 kronor. 

H e d l u n d : Det är väsentlig skillnad mellan yrkesarmé, där det beror på frivilligt in-
träde eller icke, och värnpliktsarmé, där alla äro tvungna att vara med. Vare sig dagavlö-
ningen skulle vara riklig, i jämförelse med andra värnpliktsarméer, försvinner icke
karaktären av värnpliktsarmé, därför att de ha sådan. 

Framdeles ofta extra inkallelser, sade Palmstierna. 
Ja, skulle det vara förhållandet måste mera ersättning skaffas för sådana tillfällen.

Omöjligt om man icke kan inrätta sig efter lagstadgade övningar och med det kan
påräkna vara fria. Då och då extra ute. Lätt för oss, som sitta i burgnare förhållanden, att
säga, att man kan tagas från sitt yrke för att fullgöra tjänst för fosterlandet. 

Man kan säga, det är principiellt riktigt också, ty efter lag skyldig. 
Bleve allmän mobilisering, skulle man icke vilja förorda extra. Men är icke så, att då

måste staten ingripa med kraftiga åtgärder, för att hindra deras anhöriga svälta ihjäl. Jag

1Stenogrammet har ”Palme”.
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undrar, om icke staten gör i allmänhet så vid stora krig. Särskilt härvid sjöfolket. Men
då kommer även andra, i mycket allvarligt läge.

Känslan av detta framkallat motionerna. 
Mycket vackert framhålla för dessa, att det är deras medborgerliga plikt. Men deras

uppoffring är icke jämförlig med burgnare kamraters uppoffring. 
Han kommer hem, vet icke varifrån skall taga brödet. Är mänskligt att begära, att en

ung man i detta läge skulle med glad offervillighet tjäna fosterlandet[?]. Vore icke begära
alldeles för mycket att han skall slippa varje tanke på, – att han framdeles icke vet vad
han skall livnära sig av. 

Han blir bitter. Det kommer att verka välgörande i detta fall: han kommer bli tack-
sam för [det] en annan gång. Tror det vore billigt, rättvist, dessutom ett klokt grepp.
Man säger, det vore så farliga följder: höjning av dagavlöningen. Men det är mycket stor
skillnad på detta. Det ena är något, som man inrättar sig för i förväg; det andra är allde-
les tillfälligt, kommer huvudstupa; jag kan icke vidtaga åtgärder på förhand för att mot-
väga följderna. 

En obetydlig summa gent emot alla de oerhörda summor, som det eljest kostat i år.
En liten hjälp, som skulle lönas med så mycken tacksamhet, så att det kan herrarna
knappast tänka sig. Å andra sidan finns missnöje. Bifall allra helst till Zetterstrand, men i
annat fall Ödman. 

H e n r i c s o n : Delar i huvudsak Billing och Tamm: kan alltså icke vara med om bi-
fall. Har aldrig röstat för högre dagavlöning. Det skall icke dragas ned såsom dagsverks
arbete. 50 öre, ha värnpliktig sagt, är alldeles för litet. Hos bönderna kunde jag få en
krona. Det finns något förorättande så länge man undanhåller vissa medborgerliga rätt-
igheter: men hoppas jag icke så lång verkan [?], därför icke fastslå en oriktig princip nu.
Det är icke penningbeloppet, utan konsekvenserna, som spela roll för mig. 

Full rättvisa bleve icke ändå. Det kan vara hårt för mången av sjöfolket, men för lant-
arbetarna –; de göra vinst för 50-öringen. De ha lönen oavkortad, då de komma till-
baka. Kungl. Maj:ts prop. avser bereda hjälp för familjer och familjeförsörjare. Den, som
är ensam, icke har någon draga försorg om. Hårt att gå miste om hyra. Men han kom-
mer icke att lida nöd, ty arbetare äro så eftersökta för närvarande.

V i c e : För ett ögonblick kände jag mig tilltalad av förslaget av Chefens för flottans
stab. I synnerhet nu efter sedan har åhört Hedlunds anförande, må jag säga att om jag
något litet grand har reflekterat på chefen[s för flottans] stab förslag, så faller jag från helt
och hållet. Jag kan tro att Hedlunds anförande gjort olika intryck även i denna trängre
krets; kanske några gilla det även i denna trängre krets. Om det bleve mobilisering, och
krig, sade han, skulle väl icke vara obilligt att anse, att en särskild ersättning borde till-
komma de värnpliktiga som sålunda blivit utkallade i kriget till landets försvar. Staten
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måste då nödvändigtvis träda emellan, ty annars bleve missnöjet för stort. Mente han
då, att denna ersättning skulle utgå till samtliga värnpliktiga, sålunda lika mycket [till]
millionären som till backstugusittaren? (Nej, sade han) Alltså särskild ersättning till fa-
miljer, som vore beroende till sitt uppehälle av värnpliktig som familjeförsörjare. Ja, det
ligger redan i K.M:ts prop.; tror att den tanken vill icke någon av oss underkänna. De
skulle bli missnöjda, sade Hedlund, att de, när de komma ut, skulle stå på bar backe.
Nej, så är det icke på landsbygden: han förstår sig icke på landsbygden. I städerna, beror
det på, att det icke vill arbeta för bestämd penning: det går där för många, som i stället
kunde gå på landsbygden.

Innan vi genomfört värnpliktsarmén, börja vi tänka på att förvandla den till yrkes-
armé.

Den tid de ha skyldighet att tjänstgöra, utgöres vid en tid, då det icke kan vara så
påkostande för en frisk yngling, med mod i barmen.

Missnöjet som kommit i landet, alstras icke minst av sådana uttalanden, som herr
Hedlunds, helst om de hållas i riksdagen. 

L i n d b l a d : Hedlund uttalade den förmodan, att man måhända i framtiden kunde
komma oftare i sådana förhållanden, som nödvändiggjorde sådan här partiell mobilise-
ring. Under antagande av sådant tror jag att staten står på bättre grund, om man vidhål-
ler den en gång av riksdagen införda principen, att man vill se tillgodo
familjeförsörjarna. Det är viktigare än att låta alla över en bank få något.

Instämmer med Henricson. Vapenskyldighet bör icke neddragas till dagsverksskyl-
dighet, vare sig i fred eller under allvarligare förhållanden. De skola ha till mål med sin
tjänst att värna fosterlandet; icke någon avlöningsstat. 1901 undvek man ”avlöning” och
”ersättning”, utan sade ”penningbidrag” med flit. 

B e r g s t r ö m : Förstår till fullo varje beslut, som går mot att giva på hand en ökad
dagavlöning, men icke viss på att kungl. förslaget icke rymmer något behjärtansvärt
utan att riksdagen behövde taga något steg vidare från sin principiella ståndpunkt 1904.
1904 inskränkte riksdagen icke motionärens yrkande, utan tog det. Gjorde därför föl-
jande uttalande: ”Uti ifrågavarande=” Bergström lägger in i tankegången, att skulle det
vara så att den värnpliktige själv gör det, och om han råkat i ekonomiska svårigheter,
bör det icke strida mot principen att det behjärtas. Kunna sådana omständigheter före-
ligga här? Jag kan omöjligen, gent emot vad som blivit framhållet rörande 4, komma
ifrån, att vare sig jag ser ur enskild eller ur det allmännas synpunkt, nya synpunkter, att
det allmänna kan ha skyldighet gent emot en del av dessa personer, som såsom fiskare
eller sjömän ha att söka sin inkomst. Ville ha ett beslut, som icke uteslöte dessa personer
från det understöd, varav en del av dem möjligen kunde vara i behov.
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T r a p p : Ödman åberopar § 27 mom. 2. Det kan icke alls syfta på detta förhållande.
Här är ju försvar, det gäller. Instämmer med Billing.

P e t t e r s s o n : Förenar mig med herr Bergström. Tillfälle till arbetsförtjänst, stängt
för dem hela sommaren. 3 ½ månader. Trodde sig vara klara 1/7; fingo 28/6, kanske,
veta, att de icke skulle få det. 

K r u s e n s t j e r n a : Kan vara med om Carl Persson: åt hushåll, men rätt att gå läng-
re: Icke förvanska allmänna värnpliktsidén, taga steg i riktning mot att skapa avlönad
övningshär. Varje förslag vill man tolka till ytterligare lag. Den talang Bergström be-
hövde använda för att bevisa att möjligt bifall till motionerna skulle vara ungefär =
1904, synes mig visa, huru farligt att gå utöver, vad vi då gjorde. 

C a r l  P e r s s o n : Andra kammaren kommer att anse Daniel Persson mera än mina
[?]. Men Bergströms tolkning påstår jag vara främmande min avdelning, som först upp-
rättade skrivelsen. Man måste låta bli läsa följande stycke, om man skall kunna komma
därhän. 

Hade det varit i denna ställning vid inskrivningsförrättningen, som de voro, då de
inkallades, hade de icke blivit inkallade. Men de hade sedan blivit gifta. K.M. utsträcker
principen från 1904 i någon mån. 

B e r g s t r ö m : Djärft av mig att tvista med en medlem av avdelningen om innebör-
den av ett yttrande, som närmast är avdelningens. Men jag anser att detta stycke, som
upplästes, närmar sig till motionen, är icke en utläggning av hela innebörden av den
principiella delen av uttalandet. I grund och botten ligger i principen om anhöriga även
om man sörjer för honom själv.

Yrkande.

B i l l i n g : Han må tolka huru som helst, tror jag ingen betvivlar, att vi genom bifall
taga nytt steg i utvecklingen av denna boja [?]. 

P e t t e r s s o n : klandrat regeringen, att icke kommit in förrän nu. Obilligt. Bifall till
motionerna skulle vi möta socialisterna med. Jag har aldrig ansett staten bör ingå i ädel
tävlan med socialisterna. Mycket betänkligt motiv för en sak: vore jag icke bestämd i
förväg, bleve jag bestämdare nu. 

P a l m s t i e r n a : Ordföranden på avdelning: för de personer, … 

4) [Stenografiska anteckningarna slutar här]
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C. Anteckningar av särskilda utskottets medlemmar

Klas Hugo Bergendahls anteckningar från särskilda utskottet vid 
andra urtima riksdagen i oktober 1905

Klas Hugo Bergendahl var suppleant i andra urtima riksdagens särskilda utskott, representerande
Moderata reformvännerna i andra kammaren. Ordinarie representant för Moderata reformvänner-
na var Harald Hjärne.

Följande avskrift av Bergendahls anteckningar från särskilda utskottet är gjord med Arne
Wåhlstrands maskinskrivna version som förlaga. Denna maskinskrivna version förvaras i Arne
Wåhlstrands avskriftssamling, UUB, NC 891:71. Vi vet inte var Bergendahls handskrivna
original finns. Wåhlstrand lämnar inte någon hänvisning. Om originalanteckningarna skriver
han: ”Ant. med blyerts, Bergendahls handstil, i anteckningsbok, format 10 x 16 cm., med svarta
vaxdukspärmar.”

 

6/10 1905

Till ordfe valdes Lars Åkerhielm
Till v. do valdes Per Pehrsson
Till sekreterare utsågs prof. Clason 
Till notarie – notarie Wåhlin

Först behandlades Skiljedomsaftalet 
Förekom ej ngt yttrande

Sedermera
Flyttlapparnes rätt till renbete
Transitotrafiken o frågan om vattendragen föranledde ej debatt.

Ang. Neutrala zonen.
B i l l i n g : uttalade sin glädje öfver resultatet af förhandlne, hvilket utförts i hufvuds.
öfverensst. med urtima riksdagens beslut. Vore därför villig med sin röst ansluta sig till
förslaget äfven om man skulle önskat att en o annan bestämmelse varit annorlunda. 

Kritiken emot 2 § i Skiljedomstraktaten ej kan tillmätas så stor betydelse. 

Kritiken däremot emot besta om den neutrala zonen synes vara af större vikt. Med
afseende å fästningarna torde ha vunnits t.o.m. mer än hv. särsk. utskottet hade förvän-
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tat. Man trodde då ej att man skulle få Fredriksten slopad; men däremot Kongsvinger;
men en följ utredn. har visat att Fredrik. hade större betydelse. 

Kritiken syftade på artikeln 1 sista mom. Om ett af rikena varit i krig o därunder
vidtagit anordningar inom zonen, skola dessa anordningar då försvinna när kriget har
upphört[?] Den andra frågan: Skola bestämmelserna om zonen gälla i händelse af krig
emell. de båda rikena[?]

H u g o  T a m m :

P r o f .  H j ä r n e : Instämmer i erkännandet af hv. underhandlarna uträttat, som gått
ngt öfver hv. utsk. tänkt sig kunna åstadkommas. Hjärne anser, att det varit önskligt att
bestäm. bort vara något klara i det af Billing omnämnda afseendet, men anser dock att
äfven med stöd af de nuvarande bestämmelserna kan häfdas uppfattningen att anord-
ningar ss befästnr m.m. måste undanrödjas när kriget upphört.

I samma afs. är det klart att om krig utbryter måste alla fredliga förbindelser o aftal
upphöra.

A f z e l i u s : trodde att neutrala zonen vore ett fredlyst land som icke finge – icke ens
i krig – beträdas

Å k e r h i e l m : att zonen skall vara fredlyst äfven i krigstid o sål. icke utgöra skåde-
plats för krigföring.

1905 d. 7/10

Särskilda utskottets sammanträde

Delgafs utskottet generalstabens yttranden o utredn. ang. fästningsfrågorna o den neu-
trala zonen.

Ordfn upplyste först, att det varit delegerades mening, att den omtalade zonen skulle
vara neutral jämväl i krigstid. Detta uttalande hade lämnats af statsministern.

Generalstabens utredande
Åberopade norska militärkommitténs uttalande om syftet med fästningarne; dessa vore
att i första r. mota en fiendens inmarsch o mobilisera i skydd af dessa försvarsanstalter.

Men fästningarne kunde ha en betydelse däri, att därifrån kunde sändas truppafdel-
ningar för att förstöra förbindelseleder o oroa mobiliseringen. Således äfven offensiv
betydelse. Denna uppfattning har gifvit sig uttryck i förhandlingarne i Stortinget 1900–
1901. Där uttalades af en militär ledamot, att fästningarne skulle möjliggöra ett snabbt o
kraftigt infall i Sv. o sål. förlägga krigsskådeplatsen i fiendelandet.
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Fästningarne: ej direkt hot mot Sverige; att de dock kunna öka styrkan af en norsk
offensiv; att de skulle försvåra en inmarsch fr. Sv. o nödga Sv. anläg. motfästn. o anskaf-
fande af belägrings materiel.

Fredrikstens fästning innebär det allvarsammaste hot.

Öfverste M u n t h e  infann sig för att lämna underrättelse om fästns beskaffenhet o de-
molering. (Öfverste M. hade ss sakkunnig deltagit i förhandlne i Karlstad).

Befästn. demolering. Man kan tänka sig antingen fästningarnes förstörande el. raseran-
de; eller ock end. deras desarmerande. Riksdagen hade end. skrif. icke bibehållas, hv.
betyder icke deras jämnande med marken –

Fredriksten. Dess återupprättande med pansarkonstruktioner skulle kräfvas 6 mån. Pan-
sarmassorna ha synnerl. stor vikt, därför behöfs lämplig tid att bortföra dem.

Vid Fredriksten är mycket litet arbete gjort; de gamla anordningarne ha kunnat
användas. Månget rostar bort och bortfaller.

Sprängningen en känslosak. Sprängskotten skulle ge eko i hela landet o de norska
delegaterne fruktade den effekt s. däraf skulle åstadkommas.

[Veden.] Vedenbatteriets iordningsställande i dess nuv. skick skulle end. kräfva några
dagar, så obetydligt är det. 

[Dingsrud.] För iordningsställandet af Dingsrud med pansartorn m.m. skulle kräfva 6
månad.

Kongsvinger synes ej vara i bättre underhållet skick än t.ex. Varbergs fästning.

Kapten Å k e r m a n  o Kapten K r u s e n s t i e r n a  

Å k e r m a n

K r u s e n s t i e r n a : Kongsvinger är mest hindrande för ett infall fr. Sv., men ser man
saken ss hot mot Sv., torde de andra vara farligare gen. sitt nära läge t. gränsen. De ver-
ka alltid irriterande. Trupperna stå nära hvarandra o det behöfs icke mycket f. att miss-
tankar skola uppstå om vidtagna åtgärder o onda afsikter. 

Det är därföre af vikt att fästn. försvinner.
Kongsvinger beherskar icke ngt stort område o kan icke samla ngn stor härafdeln.
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1905 den 9 oktober

Redogjordes för K.Bs i Jämtl. län, Westerb. o Norrbottens utlåtanden ang. renbetesfrå-
gan.

Någ. diskussion ang. öfverenskommelserna förekom ej. Provisoriskt beslut ang. god-
kännande af öfverenskommelsen fattades. Separataftalet skulle ej offentliggöras, men
bekantgöras Riks. ledamöter vid hemligt sammanträde.
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XII. RIKSDAGARNAS LEDAMÖTER 1905

Särskilda deputerade (hemliga utskottet) våren 1905

Ur riksdagens protokoll:

7 mars 1905

I en skrivelse till riksdagen begär kronprinsregenten att riksdagen tillsätter särskilda de-
puterade för att överlägga med honom i unionsfrågan och skapa förutsättningar för en
gemensam hållning för regering och riksdag. 

22 mars 1905

Skrivelse till kronprinsen regenten från riksdagen om att kamrarna tillsatt särskilda de-
puterade.

Från första kammaren:
ordföranden i lagberedningen I F Afzelius
professorn m m K H Blomberg
ryttmästaren m m friherre J T Gripenstedt
vice talmannen, bruksägaren m m Christian Lundeberg
presidenten m m friherre A Lars E Åkerhielm
fullmäktigen i Riksgäldskontoret m m G F Östberg 

Från andra kammaren:
häradsdomaren m m J Bromée
godsägaren m m F Ch K Barnekow
vice talmannen hemmansägaren m m P Pehrson
lantbrukaren m m A Henricsson
lantbrukaren m m L P Mallmin
advokaten vice häradshövdingen Karl A Staaff
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Ledamöter och suppleanter i särskilda utskottet vid 
den första urtima riksdagen 1905

Första kammaren:

Ur ”Urtima riksdagens protokoll den 27 juni 1905”:

Företogs val af tolf ledamöter i Riksdagens särskilda utskott för behandling af Kungl Maj:ts prop-
osition angående de unionella förhållandena m.m.; och befunnos, efter valets slut, därtill hafva
blifvit utsedde:

herr Cavalli ............................................................. med 116 röster,
 ” Lundeberg ........................................................... ” 116 ” 
friherre Åkerhielm........................................................ ” 116 ”
herr Billing................................................................ ” 115 ”
grefve Wachtmeister, Fredrik........................................... ” 115 ”
herr Blomberg............................................................. ” 114 ”
 ” Tamm, Hugo P. P., .............................................. ” 114 ”
 ” Pettersson, Fr. E., ................................................. ” 112 ”
 ” Säve .................................................................. ” 112 ”
 ” Walldén ............................................................. ” 110 ”
friherre Palmstierna ” 108 ”
herr Afzelius.............................................................. ” 83 ”

Företogs val af åtta suppleanter i särskilda utskottet; och befunnos, efter valets slut, därtill hafva
blifvit utsedde:

herr Östberg............................................................. med 107 röster,
 ” Lindman............................................................. ” 98 ”
 ” Rettig................................................................. ” 96 ”
 ” Hammarström ...................................................... ” 92 ”
friherre Klingspor, Carl ................................................. ” 81 ”
herr Andersson, Gustaf, (Kolstad).................................... ” 74 ”
 ” Lovén ................................................................ ” 67 ”
 ” Tham, Vollrath .................................................... ” 63 ”

Första kammaren utsåg 12 ledamöter och 8 suppleanter.

Ordinarie, partiställning: Majoritetspartiet 9, Minoritetspartiet 3; 
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Andra kammaren

Ur ”Urtima riksdagens protokoll Tisdagen den 27 juni 1905”:

§ 2. Enligt därom förut fattadt beslut anställdes nu val af ledamöter och suppleanter i de båda ut-
skott, Riksdagen beslutit tillsätta. Därvid utsågos till: …

Ledamöter i särskilda utskottet:
herr H. Andersson i Västra Nöbbelöf...............................med 210 röster,
 ” C. Persson i Stallerhult........................................... ” 209 ”
 ” A. Petersson i Påboda ............................................ ” 209 ”
 ” D. Persson i Tällberg ............................................. ” 208 ”
 ” vice talmannen P. Pehrson ....................................... ” 207 ”
 ” E. A. Lindblad .................................................... ” 205 ”
 ” J. E. von Krusenstjerna........................................... ” 204 ”
 ” K. A. Staaff........................................................ ” 199 ”
 ” A. Henricson ....................................................... ” 197 ”
 ” H. G. Hjärne...................................................... ” 184 ” 
friherre C. C. Bonde ................................................... ” 128    ” och
herr T. Zetterstrand..................................................... ” 117 ”

Närmast i röstetal kom herr J. Nydal med 99 röster.

Suppleanter i särskilda utskottet:
herr G. Odqvist ........................................................med 209 röster,
 ” A. P. Gustafsson i Sjögesta ..................................... ” 209 ”
 ” C. J. Odman....................................................... ” 208 ”
 ” A. Wiklund ........................................................ ” 206 ”
 ” O. F. Trapp ....................................................... ” 204 ”
 ” K. H. Bergendahl ................................................. ” 203 ”
 ” K. Starbäck......................................................... ” 201 ”
 ” K. G. Karlsson i Göteborg ...................................... ” 195 ”
 ” S. H. Kvarnzelius ................................................ ” 166 ”
 ” J. E. Biesèrt ........................................................ ” 137 ”
 ” H. Hedlund ........................................................ ” 132    ” och
 ” E. Beckman ........................................................ ” 118 ”

Närmast i röstetal kommo herrar O. Emthén och I. E. G. Svensson i Skyllberg, hvardera med
87 röster.
1235



XII. Riksdagarnas ledamöter 1905
Mellan de kammarens ledamöter, hvilka till suppleantplatser erhållit lika antal röster,
anställdes lottningar för bestämmande af den ordning, hvari samma ledamöter borde såsom supp-
leanter ingå; och utföllo dessa med den ordningsföljd, här ofvan angifvits.

Andra kammaren utsåg 12 ordinarie ledamöter och 12 suppleanter.

Ordinarie, partiställning: lantmannapartiet 5, liberala samlingspartiet 5, moderata re-
formvännerna 1, vilde 1;

Ledamöter i särskilda utskottet vid andra urtima 
riksdagen 1905

Första kammaren:

Ur ”Andra urtima riksdagens protokoll 1905”:

Företogs val af tolf ledamöter i Riksdagens särskilda utskott för behandling af Kungl Maj:ts prop-
osition angående godkännande af vissa vid förhandlingar i Karlstad af utsedde delegerade från
svensk och norsk sida uppgjorda förslag till öfverenskommelse mellan de bägge rikena m. m.; och
befunnos, efter valets slut, hafva blifvit till ledamöter i utskottet utsedde:

herr Cavalli ............................................................. med 117 röster
 ” Säve .................................................................. ” 117 ”
 ” Walldén ............................................................. ” 117 ”
friherre Åkerhielm........................................................ ” 117 ”
herr Östberg............................................................... ”  117 ”
 ” Afzelius.............................................................. ” 116 ”
 ” Billing................................................................ ” 116 ”
 ” Blomberg............................................................. ” 116 ”
 ” Rettig................................................................. ” 116 ”
 ” Pettersson, F. E., .................................................. ” 115 ”
 ” Tamm, Hugo P. P., .............................................. ” 114 ”
friherre Palmstierna ...................................................... ” 107 ”

Företogs val af åtta suppleanter i särskilda utskottet; och befunnos, efter valets slut, därtill hafva
blifvit utsedde:
herr Andersson, Gustaf (Kolstad)................................... med 96 röster,
 ” Hammarström ...................................................... ” 94 ”
 ” Nisser ................................................................ ” 93 ”
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herr Paulson.............................................................. ” 91 ”
grefve Taube.............................................................. ” 91 ”
herr Lovén ................................................................ ” 87 ”
 ” Swartz............................................................... ” 86 ”
friherre Falkenberg....................................................... ” 78 ”

sedan ordningen mellan dem, som erhållit lika antal röster, blifvit genom lottning bestämd. 

Andra kammaren: 

Ur ”Andra urtima riksdagens protokoll den 5 oktober 1905”:

§ 3.

Enligt därom förut fattadt beslut anställdes nu val af ledamöter och suppleanter i de
båda utskott, Riksdagen beslutit tillsätta.
Därvid utsågos till: …

Ledamöter i särskilda utskottet:
herr J. E. von Krusenstjerna..........................................med 216 röster,
 ” D. Persson i Tällberg ............................................. ” 216 ”
 ” vice talmannen P. Pehrson ....................................... ” 215 ”
 ” C. Persson i Stallerhult........................................... ” 215 ”
 ” H. Andersson i Västra Nöbbelöf................................ ” 213 ”
 ” A. Henricson ....................................................... ” 210 ”
 ” O. F. Trapp ....................................................... ” 208 ”
 ” H. G. Hjärne...................................................... ” 207 ”
friherre C. C. Bonde ................................................... ” 205 ”
herr E. A. Lindblad .................................................... ” 203 ”
 ” T. Zetterstrand..................................................... ” 127    ” och
 ” D. K. Bergström................................................... ” 112 ”

Närmast i röstetal kom herr J. Nydal med 97 röster. 

Suppleanter i särskilda utskottet: 
herr G. O. Wallenberg ...............................................med 193 röster,
 ” A. Wiklund ........................................................ ” 190 ”
 ” K. H. Bergendahl ................................................. ” 188 ”
 ” K. G. Karlsson i Göteborg ...................................... ” 187 ”
 ” A. P. Gustafsson i Sjögesta ..................................... ” 185 ”
 ” C. J. Ödman....................................................... ” 184 ”
 ” G. Odqvist ......................................................... ” 183 ”
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herr S. H. Kvarnzelius................................................. ” 183 ”
 ” K. Starbäck ......................................................... ” 182 ”
 ” A. E. Lindvall ..................................................... ” 182 ”
 ” H. Hedlund......................................................... ” 180 ”
 ” E. Beckman......................................................... ” 165 ”

Närmast i röstetal kom herr P. P. Waldenström med 11 röster.

Mellan de kammarens ledamöter, hvilka till suppleantplatser erhållit lika antal röster,
anställdes lottningar för bestämmande af den ordning, hvari samma ledamöter borde så-
som suppleanter ingå; och utföllo dessa med den ordningsföljd, här ofvan angifvits.

Biografier över ledamöter under 1905

Ur ”Tvåkammarriksdagen 1867–1970; ledamöter och valkretsar” utgiven av Sveriges
riksdag 1988–1992

Afzelius i Stockholm, Johan Fredrik Ivar Första kammarens
minoritetsparti 1898–1903, Första kammarens moderata parti
1905–1911, nationella partiet 1912–1915). Första kammaren för
Stockholm 1898–1903 och 1905L–1915.
Född 15.10.1848 i domkyrkoförsamlingen, Uppsala, död
30.10.1921 i Klara församling, Stockholm. Justitieråd, senare
hovrättspresident. Son till akademiadjunkten Fredrik Georg
Afzelius – riksdagsman Andra kammaren för Uppsala 1873–75,
Första kammaren för Uppsala län 1878–84, och Edla Sofia Eli-
sabet Richert. – Gift 1883 med Anna Sofia Gabriella Richert
(född 1862 i Lösen, Blekinge län, död 1930 i Oscars försam-

ling, Stockholm), dotter till häradshövdingen, senare statsrådet, Johan (Janne) Christer
Emil Richert och Anna Granfelt. – Barn: Ellen (född 1884), Axel (född 1885), Märta
(född 1887), Ingrid (född 1890), Sven (född 1893).

Mogenhetsexamen i Uppsala 1867. Inskriven vid Uppsala universitet samma år, jur
kand 1873, jur lic och juris doktor 1877, docent i svensk lagfarenhet och romersk rätt
1877, tillförordnad professor i nationalekonomi 1877 samt extra ordinarie professor i
processrätt 1879. Vice häradshövding 1878, revisionssekreterare 1886, tillförordnad
byråchef i lagärenden i justitiedepartementet 1889, justitieråd 1891–1902, president i
Svea hovrätt 1910–18. Ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag 1905–21. –
Ledamot av tonnageavgiftsnämnden 1917. Ledamot av styrelsen för AB Gällivare
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malmfält, TGOJ 1907 och överstyrelsen för konung Oscar II:s jubileumsfond 1904. –
Jur hedersdoktor i Kristiania 1911. En av de Aderton i Svenska akademien 1907. –
Ledamot av sjölagskommittén (1882–87), nya lagberedningen (1886), förstärkta lagbe-
redningen (1886–87), lagberedningen (1902–09, ordförande), sakkunniga rörande juri-
diska professurer i Uppsala (1910, ordförande) och sakkunniga rörande Lunds museer
(1912, ordförande). – Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige1893–99.

Riksdagsuppdrag: Ledamot av hemliga utskottet 1905L samt särskilda utskottet
1905 1U och 1905 2U. Suppleant i Riksgäldskontorets fullmäktige 1890–91. Tryckfri-
hetskommitterad 1906 och 09. Ordförande för Första kammarens talmansdeputation
1898. Ledamot av talmanskonferensen 1903, 05 2U och 07–11. Första kammarens tal-
man 1912–15. – Vice ordförande i riksdagens interparlamentariska fredsgrupp 1909. –
Ledamot av Första kammarens moderata partis förtroenderåd, ordförande 1909–10. – –
Skrifter: I juridiska ämnen, bl a Om cession af fordringar enligt svensk rätt (akademisk
avhandling, Uppsala 1877) och lagkommentarer, samt hågkomster om Första kamma-
rens moderata parti (1921). – – Arkiv: RA. – – Litteratur: Svenskt biografiskt lexikon
(E Thyselius), Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender,
Stockholms stadsfullmäktige1863–1913, Sundell 1987, Vem är det, Wernstedt 1939.

Andersson i Kolstad, Gustaf (Första kammarens protektionistiska
majoritetsparti 1888–1899, 1901–1909, det förenade högerpartiet
1910–1911, nationella partiet 1912–1913). Första kammaren för
Östergötlands län 1888–1899 och 4.4.1901–8.3.1913.
Född 2.6.1840 i Hällestad, död 8.3.1913 i Risinge. Godsägare.
Son till hemmansägaren Anders Larsson och Eva Stina Anders-
dotter. – Gift 1865 med Lena Stina Andersdotter (född 1843 i
Hällestad, död 1933 i Risinge), dotter till hemmansägaren
Anders Andersson – riksdagsman bondeståndet för Finspånga
län samt Bråbo, Gullbergs och Bobergs härad, Östergötlands
län, 1834/35, och Lena Stina Svensdotter. – Barn: Hilma

Christina (född 1866), Gustaf (Gösta) (född 1877) – riksdagsman Första kammaren för
Östergötlands län 1919U–21. – Ägde 1888 Kolstads säteri m.m.i Risinge om 1 1/8
mantal, taxeringsvärde 58 500 kronor.

Nämndeman. Ledamot av direktionen för Finspångs lasarett 1876 och 1891–1913.
Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns brandstodsbolag 1893–1913, vice ordfö-
rande 1907–13. Ledamot av styrelsen för Östgöta hypoteksförening 1900–13. Depute-
rad vid Östergötlands läns livränte– och kapitalförsäkringsanstalt 1876–1913. – –
Kommunalordförande. – Landstingsman för Östergötlands län 1876–77, 87–88 och 90–
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93. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 1888 och 90–93. Ledamot av inskriv-
ningsnämnden 1886 och av dövstumsundervisningsnämnden 1890–1912.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i lagutskottet 1888–91, konstitutionsutskottet 1892–
95 och särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U. Ledamot av tillfälliga utskottet
1890, lagutskottet 1896–99 och 1903–13 samt bankoutskottet 1902. Statsrevisorssupp-
leant 1894 och statsrevisor 1895–98. Ledamot av opinionsnämnden 1903, 06, 09 och
12. Talmansdeputerad 1893. Valman vid fullmäktigevalen 1891–97, 99, 1904–07 och
10, vid JO-valet 1899, för utseende av revisorer vid Riksbankens avdelningskontor
1907–12 samt vid val av tryckfrihetskommitterade 1912. – – Motioner: Fyra egna, bl a
en om inlösen av margarinfabrikernas maskiner och redskap och en om nedsättning av
arvodet för vissa kategorier av riksdagsmän. – Litteratur: Svenskt porträttgalleri, Peters-
son 1941 och 45, Thulin 1962. 

Andersson i Västra Nöbbelöf, senare Skivarp, Hans (lantmannapar-
tiet 1882–1887, gamla lantmannapartiet 1888–1894, lantmanna-
partiet 1895–1905, nationella framstegspartiet 1906–1911,
lantmanna- och borgarepartiet 1912–1918). Andra kammaren för
Herrrestads och Ljunits härad, Malmöhus län, 1882–1890, Andra
kammaren för Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga,
Malmöhus län, 1891–1911, Andra kammaren för Malmöhus läns
södra valkrets 1912–1918U.
Född 24.8.1848 i Snårestad, död 31.7.1919 i Skivarp. Lantbru-
kare, senare direktör. Son till lantbrukaren Anders Hansson och

Gertrud Persdotter. – Gift 1874 med Bengta Larsdotter (född 1850 i Snårestad, död
1932 i Skivarp), dotter till hemmansägaren Lars Andersson och Hanna Olsdotter. –
Barn: Anders (född 1875), Hanna (född 1878). – Ägde 1882 Västra Nöbbelöv nr 4 och
8 om 1/6 mantal i Västra Nöbbelöv, taxeringsvärde 17 500 kronor.

Lantbrukare i Snårestad 1869, Västra Nöbbelöv 1874 och Skivarp 1908. Verkstäl-
lande direktör för Skivarps sockerbruk 1901. Direktör vid Skånska handelsbankens
kontor i Skivarp 1916. – Ledamot av direktionen för länssjukhuset i Ystad 1885–1911.
Vice ordförande i styrelsen för Vemmenhögs m fl häraders folkhögskola 1888–1909,
ordförande 1910–19, och Ystad–Skivarps järnväg 1901. Ledamot av styrelsen för Lju-
nits och Herrestads härads sparbank 1894 och Trelleborg–Rydsgårds järnvägs AB 1909.
Ledamot av järnvägsrådet 1908. – Ledamot av kommittén angående småskollärares pen-
sionering (1890–91), tvångsuppfostringskommittén (1896–98), kommittén angående
Sveriges fasta försvar (1897–98), prästlöneregleringskommittén (1897–1901), kommit-
tén angående Bodens fästning (1905), kasernbyggnadskommittén för 1:a arméfördel-
ningen (1906) och försvarskommittén (1907–10). – – Vice ordförande i styrelsen för
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Allmänna valmansförbundet 1904–18. – Vice ordförande i Snårestads kommunal-
nämnd. – Kommunalordförande i Västra Nöbbelöv 1884–1902. – Landstingsman för
Malmöhus län 1887–1911. Landstingets vice ordförande 1910–11. – Ledamot av kyr-
komötena 1908 och 15.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i lagutskottet 1884. Ledamot av tillfälliga utskottet
1883, lagutskottet 1885–87B och 89–92L, statsutskottet 1893–1905L och 06–18L (vice
ordförande 1909–11), särskilda utskottet 1897, 1905 1U och 1905 2U och 13, 1:a
särskilda utskottet 1901, 07, 14B och 18L (vice ordförande 1901), 2:a särskilda utskottet
1902 (vice ordförande) och hemliga utskottet 1914B. Deputerad för att överlägga med
Konungen 1916–18U. Statsrevisorssuppleant 1887A. Statsrevisor 1891–92L. Deputerad
för tillsättande av Andra kammarens kansli 1898–1918U. Valman vid val av tryckfrihets-
kommitterade 1882, JO-valen 1887B–88, 91–92L och 94–95 samt fullmäktigevalen
1896–97, 1899–1905L och 06–10. Ordförande i Andra kammarens talmansdeputation
1898. Ledamot av talmanskonferensen 1904–11 och 17. – Ledamot av gamla lantman-
napartiets förtroenderåd 1892–94 och lantmannapartiets förtroenderåd. Ordförande i
nationella framstegspartiets förtroenderåd 1906–11. Ledamot av lantmanna- och borga-
repartiets förtroenderåd 1912–18U, ordförande 1917, vice ordförande 1912–16 och
18L–18U. – – Motioner: 33 egna, huvudsakligen om skatter, besvär och tullar. – –
Interpellationer: En om tillgången på fodermedel (1917). – – Litteratur: Andra kamma-
ren 1918–20, Gullberg och Uggla 1919, Holmqvist 1983, Lindskog 1954, Svenskt bio-
grafiskt lexikon (H Rosengren), Svenska män och kvinnor, Vem är det. 

Barnekow i Åraslöv, Christian Fredrik Kjell (skånska partiet, Första
kammarens protektionistiska majoritetsparti 1888–1895, lantmanna-
partiet 1896–1905L). Första kammaren för Kristianstads län 1878–
1895, Andra kammaren för Västra Göinge domsaga, Kristianstads
län, 1896–1905 2U.
Född 26.11.1839 i Vinslöv, död 14.1.1912 i Kristianstad. Fri-
herre, godsägare. Son till ryttmästaren, senare majoren, friherre
Adolf Christian Barnekow och friherrinnan Eva Christina Gyl-
lenkrok. – Gift 1869 med friherrinnan Elisabeth Hedvig
Gabriella Ramel (född 1841 i Öved, Malmöhus län, död 1883 i
Vinslöv), dotter till löjtnanten friherre Hans Ramel – riksdags-

man ridderskapet och adeln 1840/41–1850/51, och grevinnan Ebba de la Gardie. –
Barn: Eva (född 1870), Adolf (född 1871), Christian (född 1876). – Innehade fideikom-
misset Åraslöv och Vanneberga om drygt 5 mantal i Vinslöv från 1870,
taxeringsvärde1878 157 800 kr, taxerad inkomst 6 900 kr.
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Inskriven vid Lunds universitet 1856. Fanjunkare vid Skånska dragonregementet
1858, officersexamen 1860, underlöjtnant 1860–70. – Ordförande i styrelsen för Vins-
lövs och Nävlinge sparbank 1873–92. Vice ordförande i Kristianstads läns hushållnings-
sällskap 1883–1907. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1870–1902,
Önnestads folkhögskola 1870–1912, ordförande 1870–94 och 1905–12, vice ordfö-
rande 1894–1905, Önnestads lantmannaskola 1877–1912, ordförande 1877–94 och
1905–12, vice ordförande 1894–1905, och Skånska hypoteksföreningen 1897–1912.
Vice ordförande i styrelsen för Göinge brandförsäkringsföreningen 1880–94, ordfö-
rande 1894–1907. – Ledamot av sjöförsvarskommittén (1880–82). – – Kommunalord-
förande i Vinslöv. – Landstingsman för Kristianstads län 1880–87 och 89. Landstingets
vice ordförande 1884–87 och 89–91, ordförande 1892–1907. – Ledamot av kyrkomö-
tena 1888–1903.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i bevillningsutskottet 1878–80 och särskilda utskottet
1878. Ledamot av tillfälliga utskottet 1880, bevillningsutskottet 1880–82 och 84–93
(vice ordförande 1888–91, ordförande 1887B, 92 och 93) samt konstitutionsutskottet
1896–1905L (vice ordförande 1900 05L). Valman vid JO–valen 1879–82 och 88–90
samt fullmäktigevalen 1880–82 och 87B–94.Talmansdeputerad 1878. Deputerad för
att överlägga med konungen 1905L. – Ledamot av Första kammarens protektionis-
tiska majoritetspartis tiomannaråd 1888. Ledamot av lantmannapartiets förtroenderåd
1896–1905. – – Motioner: Åtta egna, bl a om jordbruksfrågor, om ändringar i riksda-
gens arbetsordning och om avskaffandet av präst– och domareder. – – Litteratur: Bar-
nekow 1908, Carlsson 1962, Elgenstierna, Johnsson 1930, von Platen 1901 och 1947,
Svenskt biografiskt lexikon (H Rosengren), Svenska män och kvinnor, Svenskt por-
trättgalleri.

Beckman i Stockholm, senare Djursholm, Ernst Johan (”Stockholms-
bänken” 1891–1892, centern 1893, liberala samlingspartiet 1903–
1913). Andra kammaren för Stockholm 1886 (24.3.1886)–1887B
och 1891–1893, Andra kammaren för Södra Roslags domsaga,
Stockholms län, 1903–1908, Andra kammaren för Danderyds, Åk-
ers och Värmdö skeppslag, Stockholms län, 1909–1910, Första kam-
maren för Stockholms län 1911–1913 (12.4.1913).
Född 10.5.1850 i Uppsala, död 16.4.1924 i Santa Barbara,
Kalifornien, USA. Redaktör, senare direktör och rektor. Son
till prosten, senare professorn och biskopen, Anders Fredrik
Beckman – riksdagsman prästeståndet för Härnösands stift

1865/66, Första kammaren för Västernorrlands län 1867–72, och Anna Maria Alber-
tina Grenander. – Gift 1876 med Louise Woods-Baker (född 1852 i Princeton, New
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Jersey, USA, död 1936), dotter till kemisten D Woods-Baker och Sarah S Tutill. – Barn:
Annie (född 1877), Anders (född 1879), Albert (född 1880), John (född 1881), Loulette
(född 1883), Fredrik (född 1886), Astrid (född 1889), Robert (född 1891).

Mogenhetsexamen i Härnösand 1868, studier i Tübingen 1868 och Uppsala 1871.
Korrespondent i USA för Nya Dagligt Allehanda 1875–76, folkskoleinspektör i Söder-
manlands län 1876–79, redaktör och utgivare av Ny Illustrerad Tidning 1880–83, med-
redaktör för Arbetarens vän 1880–81 och Barnens vän 1880, biträdande redaktör av
Stockholms Dagblad 1884–86, redaktör och utgivare av Aftonbladet 1887–90, verkstäl-
lande direktör för Djursholms AB 1892–1903, rektor vid Stockholms nya samskola
1893–99. – Ledamot av styrelsen för Publicistklubben, ordförande 1882–83, 85 och 96,
samt Centralförbundet för socialt arbete, ordförande1903. – Ledamot av arbetarförsäk-
ringskommittén (1884–89), kommittén angående minderårigas användande i fabriker
eller hantverk (1891–92), nykterhetskommittéerna (1886 och 1889) och kommittéerna
angående planläggande av officiella arbetarestatistiska undersökningar (1896 och 1897).
Sakkunnig i utredningen för socialstyrelsens inrättande (1912). – – Ledamot av verkstäl-
lande utskottet för Förening mot lifsmedelstullar 1886. – Ordförande i Frisinnade
landsföreningens förtroenderåd 1902–14 och Männens förening för kvinnans politiska
rösträtt. – Ledamot av Södertälje stadsfullmäktige 1879–81. Ledamot av skolrådet
1879–80. – Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1887–95.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i bevillningsutskottet 1887B, 91–92L och 93 samt
särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U. Ledamot av bevillningsutskottet 1903–
05L och konstitutionsutskottet 1906–10. Statsrevisorssuppleant 1893. Valman vid JO-
valet 1911 och fullmäktigevalen 1912–13. Ledamot av talmanskonferensen 1913. – För-
troendeman för ”Stockholmsbänken” 1891–92. – Ledamot av liberala samlingspartiets
förtroenderåd 1906–13, ordförande i Första kammargruppen 1912–13. – Ledamot av
styrelsen för riksdagens nykterhetsgrupp 1906 och 11–13, ordförande 1906 och 11. –
Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska fredsgrupp 1905–12, sekrete-
rare 1905–10, hederssekreterare 1911–12. Ledamot av nordiska interparlamentariska
rådet och ombud i interparlamentariska rådet 1899–1916. – – Motioner: 45 egna, om
grundlagsändringar och sociala frågor, t ex införande av skiljenämnder mellan arbetare
och arbetsgivare, inrättande av ett departement för sociala ärenden och utredning av
utvandringsfrågan (1904). Ett flertal motioner avsåg kommunalt veto beträffande detalj-
handel med brännvin, vin och öl. – – Interpellationer: Tre, om risker för arbetare vid
ammunitionsfabriker, om järnvägssäkerhet och om rätt för gift kvinna att beskattas med
egen debetsedel. – – Skrifter: Diktsamlingar, reseskildringar och socialpolitiska små-
skrifter. – – Litteratur: Millqvist 1901, Svenskt biografiskt lexikon (E H Thörnberg),
Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender, Stockholms
stadsfullmäktige1863–1913, Vem är det.
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Bergendahl i Växjö, Klas Hugo (moderata reformvänner 1903–
1905, nationella framstegspartiet 1906, nationella partiet 1912).
Andra kammaren för Växjö stad 1903–1906, Första kammaren för
Kronobergs län 1907–1912.
Född 28.11.1851 i Borås, död 4.4.1920 på Hultafors sanato-
rium i Bollebygd, Älvsborgs län, kyrkobokförd i Växjö. Borg-
mästare. Son till grosshandlaren Klas Georg Bergendahl och
Maria Kinlund. – Gift 1885 med Davida Maria Lindgren (född
1857 i Borås, död 1912 i Växjö), dotter till bankdirektören
David Lindgren och Mathilda Kinlund. – Barn: David (född
1886), Gunnar (född 1888).
Mogenhetsexamen i Vänersborg 1871. Inskriven vid Uppsala

universitet 1871, preliminärexamen 1873 och examen till rättegångsverken 1880. Extra
ordinarie notarie vid Göta hovrätt 1880, tillförordnad domhavande 1881–85. Vice
auditör vid Älvsborgs regemente 1882–85. Vice häradshövding 1882. Tillförordnad
borgmästare i Borås 1883–85. Borgmästare i Strömstad 1885 och i Växjö 1891–1920.
Sekreterare i fattigvårdsstyrelsen i Strömstad 1888. Magistratssekreterare och notarius
publicus i Växjö 1891–1920. – Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns sparbank
1893–1920, ordförande 1902–20, huvudman 1893–1920. Ledamot av styrelsen för
Växjö–Klavreströms järnvägs AB 1895 och för Förskolan för blinda i Växjö 1896.
Ledamot av direktionen för Växjö hospital och lasarett 1900–10. Förlikningsman i
arbetstvister för östra distriktet 1907–08. Ordförande i Kronobergs läns avdelning av
Nationalföreningen mot emigration 1909 samt ledamot av föreningens centralstyrelse
samma år. Ordförande i Värends egnahems AB 1910. Vice ordförande i styrelsen för
östra Värends järnvägs AB 1914. Ordförande i styrelsen för Skandinaviska kredit AB:s
avdelningskontor i Växjö 1919. Ordförande i styrelsen för Växjö dövstumskola 1914. –
Ledamot av Växjö stadsfullmäktige och drätselkammaren. Ledamot av hälsovårdsnämn-
den, senare ordförande. Ordförande i byggnadsnämnden. – Landstingsman för Göte-
borgs och Bohus län 1888–01. – Landstingsman för Kronobergs län 1904–09.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i särskilda utskottet 1904, 1905 1U och 1905 2U
samt konstitutionsutskottet 1907–08. Ledamot av tillfälliga utskottet 1905L och 06 samt
lagutskottet 1909–12. – – Motioner: 13 egna, bl a om kvinnofrågor: större möjlighet
för gift kvinna att idka handel eller annat näringsyrke liksom att vara förmyndare för
make, som förklarats omyndig. En motion avsåg inrättande av ett statligt penninglotteri,
en annan att arbetareförsäkringsfonden delvis skulle användas till egnahemslån. – – Lit-
teratur: Svenskt biografiskt lexikon (G Jacobson), Svenskt porträttgalleri, Vem är det,
Bergstrand 1962, Gullberg 1914, Rosengren 1920:I, Svenska sparbanker 1943, Ulff
1883.
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Bergström i Stockholm, senare Stocksund och Djursholm, David
Kristian (folkpartiet 1895–1899, liberala samlingspartiet 1900–
1907 och 1912–1915, frisinnade folkpartiet 1925–1932). Andra
kammaren för Stockholm 1894–1907, Första kammaren för
Östergötlands län 1912–1915, Första kammaren för Östergötlands
län med Norrköping 1925–1932.
Född 5.11.1858 i Brunneby, Östergötlands län, död 3.2.1946 i
Djursholm, Danderyd, Stockholms län. Redaktör, senare stats-
råd, generalkonsul och envoyé. Son till slussinspektoren Kris-
tian Bergström och Sofia Charlotta Dahlgren. – Gift 1889 med
Ingrid Margareta Anjou (född 1865 i Vadstena, död 1948 i
Djursholm, Danderyd, Stockholms län), dotter till överläkaren,

medicine doktor, Carl Theodor Anjou och Inga Maria Molin. – Barn: Einar (född
1892), Inga Tora (född 1896).

Mogenhetsexamen vid Högra allmänna läroverket i Linköping 1877. Inskriven vid
Uppsala universitet samma år, fil kand 1882 och fil lic 1889. Filosofie doktor i Lund
1892. Redaktör för Verdandis småskrifter 1888–93. Extra ordinarie tjänsteman vid Sta-
tistiska centralbyrån 1882–83. Medarbetare i Dagens Nyheter 1883–84 och 92–93 samt
i Göteborgstidningen Dagbladet 1884. Föreläsare vid Stockholms arbetareinstitut 1889–
92 och 93. Medarbetare i Aftonbladet 1894 och biträdande redaktör i Dagen 1897.
Konsultativt statsråd 7.11.1905–29.5.1906. Generalkonsul i Helsingfors 1907. Statsråd
och chef för lantförsvarsdepartementet 7.10.1911–17.2.1914. Konsul i Montreal och
tillförordnad generalkonsul i Brittiska Nordamerika 1915. Generalkonsul i Montreal
1916. Tillförordnad envoyé i Tokyo och Peking, ordinarie 1920. Minister i disponibili-
tet 1922. – Sekreterare i Uppsala studentkår 1887–89. Ledamot av styrelsen för Publi-
cistklubben 1892–94 och 95–96, ordförande 1900. – Ledamot av kommittén angående
arbetsstatistiska undersökningar (1896), av universitetsexamenskommittén (1902–07),
av yrkesfarekommittén (1905–09), av kommittén angående arméförvaltningens organi-
sation (1906–07), av kommittén angående byggnadsärenden för armén (1906–07), av
Vaxholmskommittén (1906–07), av kommittén angående riksdagen och utrikespoliti-
ken (1927), av utredningen angående allmänna handlingars offentlighet (1927) och av
1927 års vallagstiftningssakkunniga (1927–28). – – Ordförande i Verdandi 1885–86 och
88–89. – Ledamot av folkriksdagarna 1893, vice ordförande, och 1896, ordförande.
Ordförande i styrelsen för Sveriges allmänna rösträttsförbund 1897 (”rösträttsgenera-
len”).

Riksdagsuppdrag: Suppleant i 1:a särskilda utskottet 1925. Ledamot av tillfälliga
utskottet 1894–95 och 1902, konstitutionsutskottet 1903–05 1U och 25–32, särskilda
utskottet 1905 2U, bevillningsutskottet 1907 (vice ordförande) och 15, 1:a särskilda
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utskottet 1907 och 14B, 3:e tillfälliga utskottet 1925 samt 2:a särskilda utskottet 1927.
Suppleant i utrikesnämnden 1925, 27–28 och 31–32. Ledamot av utrikesnämnden
1926 och 29–30. Ledamot av opinionsnämnden 1929. Ledamot av talmanskonferensen
1927–32. Statsrevisor 1915. Valman vid val av tryckfrihetskommitterade 1900–01 och
15 samt ombudsmannavalen 1915 och 25–32. Kanslideputerad 1928. – Ledamot av
liberala samlingspartiets förtroenderåd 1907 och 15. Ledamot av frisinnade folkpartiets
förtroenderåd 1925–32, vice ordförande i Första kammar-gruppen 1932. – – Motioner:
51 egna, varav många rörande arbetarskydd, arbetarförsäkringar och andra sociala frå-
gor. Några motioner tog upp kulturella ämnen, andra riksdagens arbetssätt, skatter och
utökande av rösträtten. – – Interpellationer: Fyra, rörande valrätten till Andra kamma-
ren, säkerheten vid bakteriologiska laboratorier, ångpannekontroll och beklädnadsför-
söken vid armén. – – Skrifter: Befolkningsstatistiska studier öfver Sveriges härad och
städer år 1811–1880. 1. Stockholms län och Östergötlands län (akademisk avhandling,
Lund 1892). Vidare en rad politiska skrifter, bl a i rösträttsfrågan. – – Arkiv: Uppsala
universitetsbibliotek. – – Litteratur: Lewenhaupt 1962, Svenskt biografiskt lexikon (G
Jacobson), Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svenska folkrörelser I,
Vem är det.

Biesèrt i Lennartsfors, Johan Elof (liberala samlingspartiet). Andra
kammaren för Nordmarks härads domsaga, Värmlands län, 1900–
1907, Första kammaren för Värmlands län 1911.
Född 30.9.1862 i Töcksmark, död 14.7.1928 i Trankil. Dispo-
nent och statsråd. Son till bruksägaren Niklas Biesèrt – riks-
dagsman Andra kammaren för Nordmarks härad, Värmlands
län, 1873–75, Andra kammaren för Nordmarks härads dom-
saga, Värmlands län, 1876–81, Första kammaren för Jämtlands
län 1883–91 – och Emma Lagrelius. – Gift 1887 med Jenny
Sofia Svagström (född 1864 i Katarina församling, Stockholm,
död 1897 i Trankil), dotter till grosshandlaren Frans Jonas Pet-

rus Svagström och Jenny Eriksson. – Barn: Lennart (född 1888), Olof (född 1890), Fred
(född 1894).

Mogenhetsexamen i Stockholm 1881, Kungl Tekniska högskolan 1882–85. Dispo-
nent och delägare i pappers- och trävarufirman J N Biesèrt & Son vid Lennartsfors,
Töcksfors och Hånsfors bruk 1886. Verkställande direktör för Lennartsfors AB 1912–
28. Statsråd och chef för finansdepartementet 2.8.1905–29.5.1906. – Ordfö-
rande i vägstyrelsen 1894–1902 och Trankils brandstodskommitté. Ledamot av styrelsen
för Nordmarks flottningsförening, ordförande 1890, Dalslands kanal AB 1896, Gemla
leksaksfabrik 1909, kanal AB Stora Lee–Östen 1910, Sveriges trämasseförening, ordfö-
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rande 1911–21, Dalslands järnväg AB och Kyrkerudsskolan. Ledamot av finansrådet
1917–19. – Ledamot av kommittén för proportionella val (1902–03), kommittén angå-
ende Kungl Tekniska högskolans utvidgning och omorganisation (1904–06) och dele-
gationen angående fastställande av gemensamma regler för skiftsystemet inom pappers-,
cellulosa- och trämasseindustrin i Norden (1918–19). – – Ledamot av Frisinnade lands-
föreningens förtroenderåd 1902–07. – Landstingsman för Värmlands län 1892–96,
1899–1902 och 10–11. Landstingets vice ordförande 1910.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i 3:e särskilda utskottet 1901 och särskilda utskottet
1905 1U. Ledamot av särskilda utskottet 1902, bankoutskottet1903–05L och bevill-
ningsutskottet 1907. Ledamot av opinionsnämnden 1900 och 03. – – Motioner: 11
egna, bl a om tullfrågor, järnvägsfrågor och yrkesinspektionen. En motion avsåg infö-
rande av proportionellt valsätt vid utskottsval (1905L). – – Skrifter: Bl a om Sveriges
skogslagstiftning. – – Litteratur: Hölind 1963, Svenskt biografiskt lexikon (G Jacobson),
Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender, Svenska tekno-
logföreningen 1937, Vem är det. 

Billing i Västerås, senare Lund, Axel Gottfrid Leonard (Första kam-
marens protektionistiska majoritetsparti 1889–1906 och 1908–
1909, det förenade högerpartiet 1910–1911, nationella partiet
1912). Första kammaren för Västmanlands län 1889–1906, Första
kammaren för Älvsborgs län 1908–1912.
Född 29.4.1841 i Önnestad, Kristianstads län, död 14.1.1925 i
Lund. Biskop. Son till lanträntmästaren Magnus Billing och
Hedvig Charlotta Collin. – Gift 1868 med Ulrika Fredrika
(Frida) Elisabeth Bring (född 1845 i Lund, död där 1918), dot-
ter till docenten, senare biskopen, Ebbe Gustaf Bring och
Maria Ulrika (Ulla) Ehrenborg. – Barn: Ebba Fredrika (född

1869), Einar (född 1871), Maria (född och död 1874), Ruth (född 1876), Frida Char-
lotta (född och död 1878), Signe (född 1879), Ulla (född 1881). – Innehade fastigheten
Norra kvarteret nr 24 i Västerås, taxeringsvärde 1889 29 100, taxerad inkomst 10 175
kronor, samt Rocklunda i Irsta om 1 mantal och Kanik–Lundby m.m.i Lundby om 2
mantal.

Kristianstads högre elementarläroverk 1851–59. Inskriven vid Lunds universitet
1859, fil kand 1864, filosofie doktor 1865, docent i praktisk teologi 1867, prästvigd
1872, teologie adjunkt och kyrkoherde i Husie och Västra Skrävlinge samma år, profes-
sor i praktisk teologi 1881. Lektor i teologi och hebreiska vid högre elementarlärover-
ket i Lund 1867. Kontraktsprost i Torna kontrakt 1883–84. Rektor vid Lunds
flickläroverk 1883–85. Överhovpredikant och preses i hovkonsistorium 1885. Biskop i
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Västerås stift 1886–1900 och Lunds stift 1900–25. Prokansler för Lunds universitet
1900–25. – Ledamot av kyrkolagskommittén (1890–91), tvångsuppfostringskommittén
(1896–99, ordförande), prästlöneregleringskommittén (1897–98) och kommittén angå-
ende tillsättande av lärareplatser vid universiteten och Karolinska institutet (1899–1901,
ordförande). Ensamutredare angående ändringar i kyrkohandboken (1910–15). Leda-
mot av 1915 års psalmboksnämnd (1915–16) och psalmbokskommitté (1919). – Leda-
mot av Svenska akademien 1900 och Kungl Vetenskapsakademien 1908. – – Ledamot
av Lunds stadsfullmäktige 1881–85. – Ledamot av Västerås stadsfullmäktige 1887–91,
vice ordförande 1888–91. – Landstingsman för Västmanlands län 1887, 89–92 och 94–
98. Landstingets ordförande 1897–98. – Landstingsman för Malmöhus län 1900–19.
Landstingets ordförande 1901–19. – Ledamot av kyrkomötena 1878–1920, vice ordfö-
rande 1898–1920.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i lagutskottet 1889. Ledamot av särskilda utskottet
1890 och 1905 1U och 1905 2U, konstitutionsutskottet 1892L–93 samt statsutskottet
1894–1905L, 06 och 08–12 (ordförande 1908–12). Valman vid JO-valen 1891–92L.
Deputerad för tillsättande av Första kammarens kansli 1909–12. Talmansdeputerad
1889. Ledamot av talmanskonferensen 1908. Första kammarens vice talman 1909–12. –
Ledamot av Första kammarens protektionistiska majoritetspartis förtroenderåd 1906
och 08–09, det förenade högerpartiets förtroenderåd 1910–11 och nationella partiets
förtroenderåd 1912, ordförande 1912. – – Motioner: Sex egna, bl a om valrätten till
Andra kammaren, om nya förhandlingar i unionsfrågan (1905L) och om kontroll över
förvaltningen av fromma stiftelser. – – Interpellationer: En, om ändringar i ett av ett
skolråd i Lunds stift uppgjort förslag till skolreglemente. – – Skrifter: Ett stort antal reli-
giösa och religionsvetenskapliga arbeten, bl a Försök till utläggning af Habakuks prop-
hetia (akademisk avhandling, Lund 1865) och uppbyggelseböcker. Minnesanteckningar
(utgivna av C Hallendorff 1928) och memoarer (utgivna av H Pleijel 1955–75). – –
Arkiv: LUB. – – Litteratur: Hammar 1926, Larsson 1926, Lindskog 1954, Lunds stift
1980, Petzäll 1930, Svenskt biografiskt lexikon (B Boëthius), Svenska män och kvinnor,
Svenskt porträttgalleri, Uddén 1929.

Blomberg i Uppsala, Knut Hugo. Första Kammaren för Kopparbergs
län 1894–1909.
Född 9.2.1850 i Hamrånge, Gävle, död 27.10.1909 i Uppsala.
Professor. Son till bruksförvaltaren Anders Vilhelm Blomberg
och Gustava Dorotea Barchaeus. Ogift.
Läroverksstudier i Sundsvall och Hudiksvall, studentexamen i
Hudiksvall 1869. Inskriven vid Uppsala universitet samma år,
fil kand 1873, fil dr 1875, jur utr kand 1879, docent i svensk
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statsrätt och rättshistoria 1880, juridiska fakultetens notarie 1882–91. Studier vid
Köpenhamns universitet 1877 och Strassburgs universitet 1884. Tillförordnad professor
i ekonomi- och finansrätt vid Uppsala universitet 1889 och statsrätt 1890–91, extra
ordinarie professor i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt 1891, ordinarie professor
1894–1909.

Ledamot av skolstyrelsen i 6:e dövstumskoledistriktet 1889. Ledamot av Akademiska
sjukhuset, ordförande 1897. Ledamot av kommittén angående beredande av lättnad i
riksdagens arbete (1907) och departementalkommitterade (1908–09). – Ledamot av
Uppsala stadsfullmäktige1884, ordförande 1903. Ordförande i drätselkammaren 1888–
1902. – Landstingsman för Uppsala län 1889. Landstingets vice ordförande 1908.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i konstitutionsutskottet 1894–96. Ledamot av konsti-
tutionsutskottet 1897–1905L och 06–09 (ordförande 1902–05L och 06–08), hemliga
utskottet 1905L, särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U och 1:a särskilda utskot-
tet 1907. Deputerad för tillsättande av Första kammarens kansli 1896–1905 1U. Valman
vid val av tryckfrihetskommitterade 1897, 1900–01, 03, 05L, 06 och 08–09. Talmans-
deputerad 1894. – Ledamot av Första kammarens protektionistiska majoritetspartis för-
troenderåd 1907–09. – Motioner: Sju egna, bl a om den kommunala rösträtten, om
Första kammarens ordningsstadga och om inrättande av en professur i paleontologi. –
Skrifter: Rättsvetenskapliga arbeten, bl a Studier öfver det nuvarande svenska lands-
tinget (akademisk avhandling, Uppsala 1875), Om Sveriges högsta domstols statsrätts-
liga ställning och betydelse (1880), Den nordiska förvaltningsrätten (1887–89), Om
svenskt statsborgarskap, 1–2 (1891–1903) och Svensk statsrätt (1904–06, 2:a uppl 1911).
– – Litteratur.: Millqvist 1903 och 1909, Svenskt biografiskt lexikon (G Jacobson),
Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Uppsala universitets matrikel 1906.

Bonde i Gimmersta, senare Ericsberg, Carl Carlson (gamla lantman-
napartiet 1888–1890 och 1894, lantmannapartiet 1895–1896,
”Bondeska diskussionsklubben” 1897–1899, liberala samlingspartiet
1903–1913). Andra kammaren för Oppunda härad, Södermanlands
län, 1888–1890, 1894–1899 och 1903–1911, Andra kammaren
för Södermanlands läns södra valkrets 1912–1913. 
Född 11.6.1850 i Stockholm, död 16.11.1913 i Stora Malm.
Godsägare och friherre, senare talman. Son till godsägaren, fri-
herre Carl Jedvard Bonde, riksdagsman ridderskapet och adeln
1844/45–1865/66, och överhovmästarinnan, grevinnan Vil-
helmina Sofia Charlotta Lewenhaupt. – Gift 1876 med friher-

rinnan Ulrika Sofia (Sophie) Beck-Friis (född 1852 i Gustaf, Malmöhus län, död 1913 i
Stora Malm), dotter till godsägaren, friherren, senare greven, Corfitz Augustin Beck-
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Friis, riksdagsman ridderskapet och adeln 1850/51–1865/66, Första kammaren för
Malmöhus län 1867–84, och Christina (Stina) Nordenfeldt. Syster till häradshövdingen,
friherre Lave Beck-Friis, riksdagsman Första kammaren för Skaraborgs län 1911. –
Barn: Carl (född 1877), Stina (född 1878), Elsa (född 1879), Tord (född 1881), Knut
(född 1884), Magnus (född 1885), Ingeborg (född 1889), Brita (född 1893). – Ägde
Gimmersta m.m. i Julita om 17 7/8 mantal, taxeringsvärde 1888 530 000 kronor, annan
fastighet taxeringsvärde 21 500 kronor, och Nygård m m i Floda om 9 5/8 mantal, tax-
eringsvärde 238 700 kronor. Innehade från 1898 fideikommisset Ericsberg i Stora
Malm med Forssjö bruk och fastigheten Strandvägen 9 i Stockholm.

Studentexamen 1869. Inskriven vid Uppsala universitet 1869, jur fil-examen 1871,
kansliexamen 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 1872, London 1873 och Rom
1874, tillförordnad 2:e sekreterare i UD 1875 och ordinarie 1876. – Kammarherre
1876. Överceremonimästare och introduktör för främmande sändebud 1896–1900.
Överstekammarjunkare 1900–11. – Censor och inspektor för Dramatiska teatern i
Stockholm 1898. – Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltnings-
utskott 1886–99. Ledamot av styrelsen för Oppunda härads sparbank, ordförande 1886,
och Södermanlands läns folkhögskola 1892. Ordförande i Sveriges allmänna exportför-
ening 1899. Ledamot av styrelsen för Dramatiska teaterns AB och AB Dramatiska tea-
terbyggnadskonsortiet. – Ledamot av kommittén angående omorganisation av centrala
ledningen av hästväsendet (1896–98), teaterkommittén (1897–98), teaterkommittén
(1906–07, ordförande) och 2:a försvarsberedningen (1911–12). – – Ledamot av styrel-
sen för Svenska freds- och skiljedomsföreningen samt Svenska fredsförbundet. – Leda-
mot av styrelsen för Frisinnade landsföreningen. – Ordförande i Julita
kommunalnämnd. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen. – Ordförande i Stora Malms kom-
munalstämma. Ordförande i kyrko- och skolrådet. – Landstingsman för Södermanlands
län 1879–84 och 1886–1913. Landstingets vice ordförande 1901–03, ordförande 1904–
08 och 10–13.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i lagutskottet 1894–99. Ledamot av lagutskottet 1903,
bevillningsutskottet 1904–05L, 06 och 10, särskilda utskottet 1905 1U och 1905
2U, 1:a särskilda utskottet 1907 samt konstitutionsutskottet 1907–09 och 11–12 (ordfö-
rande 1912). Valman vid val av tryckfrihetskommitterade 1894 och fullmäktigevalen
1906–12. Statsrevisorssuppleant 1879–83. Statsrevisor 1884–86 och 91. Talmansdepu-
terad 1888. Ledamot av talmanskonferensen 1909–12. Andra kammarens vice talman
1912. Andra kammarens talman 1913. – Ledamot av liberala samlingspartiets förtroen-
deråd 1906–12. – Ordförande i riksdagens interparlamentariska fredsgrupp 1907–13. –
– Motioner: 19 egna, om universitetens administrativa förhållanden och om författ-
ningsfrågor, bl a fixering av kamrarnas ledamotsantal samt städernas och landsbygdens
andelar av Andra kammaren (1890). – – Interpellationer: Två, om exportbefrämjande
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åtgärder vad avser fraktkostnader samt om svensk anslutning till vid interparlamentariska
konferenser antagna konventioner. – – Skrifter: Utgivare av Hedvig Elisabeth Charlot-
tas Dagbok (1–3, 1902–07). – – Litteratur: Almquist 1914, Elgenstierna, Svenskt bio-
grafiskt lexikon (C Hallendorff), Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri,
Stenbock 1913, Vem är det. 

Bromée i Billsta, Jöns (gamla lantmannapartiet 1888–1894, folk-
partiet 1895–1899, liberala samlingspartiet 1900–1911). Andra
kammaren för Jämtlands östra domsaga, Jämtlands län, 1887B–
1911.
Född 10.1.1841 i Hackås, död där 25.8.1931. Lantbrukare och
disponent. Son till lantbrukaren Jöns Jönsson och Kristina
Johansdotter Preusenberg. – Gift 1863 med Brita Jönsdotter
Skandin (född 1842 i Berg, död 1917 i Hackås), dotter till kor-
pralen Jöns Skandin och Ulrika Stadling. – Barn: Pehr (född
1864), Christina Eleonora (född 1869). – Ägare av fastigheten
Billsta nr 1 med kvarn i Hackås fr 1864.
Jordbruks- och vägarbete 1855–58. Virkesuppköpare vid Tuna-

dals AB 1859–62. Auktionsförättare, bouppteckningsman. Fjärdingsman 1866–70, vice
kronolänsman i Hackås länsmansdistrikt tidvis 1868–70. Direktör för Hackås och Näs
brandstodsbolag 1871–92. Disponent för Hackås ullspinneri AB 1876–1910. – Nämn-
deman 1875, häradsdomare till 1910. – Ledamot av legostadgekommittén (1899–1900)
och Norrlandskommittén (1901–04). – – Ledamot av Frisinnade landsföreningens
verkställande utskott . – Ledamot av Hackås kommunalnämnd 1864. – Landstingsman
för Jämtlands län 1879–92, 1897–1900, 03–08 och 11–15. Landstingets vice ordförande
1906–08.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i konstitutionsutskottet 1891–93. Ledamot av tillfäl-
liga utskottet 1888–90, Bevillningsutskottet 1894–95, 1900–05L och 06–11 (vice ord-
förande 1903–05L och 06), särskilda utskottet 1898–99, 1:a särskilda utskottet 1901 och
hemliga utskottet 1905L. Ledamot av opinionsnämnden 1903, 06 och 09. Valman
vid fullmäktigevalen 1891–92L, 93–95 och 1911. Statsrevisor 1901–03. – Ledamot av
styrelsen för riksdagens interparlamentariska fredsgrupp 1894–1902 och 06–11, vice
ordförande 1894–1902, kassaförvaltare 1906–11. – Ordförande i folkpartiets förtroen-
deråd 1895–99. – Ledamot av liberala samlingspartiets förtroenderåd 1900–11. – –
Motioner: 35 egna, varav flera om ändringar i utsökningslagen, om avskaffande av livs-
medelstullar och om järnvägsfrågor. Andra motioner gällde höjd tull på vin och sprit-
drycker och att Riksbankens vinst delvis skulle tillgodoräknas statsverket. – – Arkiv:
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Minnesanteckningar i UUB. – – Litteratur: Millqvist 1903, Svenska män och kvinnor,
Svenskt biografiskt lexikon (H Rosengren), Svenskt porträttgalleri, Vem är det.

Cavalli i Malmö, Per Axel Henrik (Första kammarens protektionis-
tiska majoritetsparti 1890–1909, det förenade högerpartiet 1910–
1911, nationella partiet 1912–1917). Första kammaren för
Malmöhus län 1890–1917.
Född 31.5.1852 i Agunnaryd, Kronobergs län, död 9.4.1918 i
Jakobs församling, Stockholm. Landskamrerare, senare ordfö-
rande i riksgäldsfullmäktige. Son till kaptenen Engelbrecht
Adolph Joachim Henric Cavalli och Catharina Christina Gran-
strand. – Ogift. – Taxerad inkomst 1890 9 829 kronor.
Studentexamen i Växjö 1870. Inskriven vid Lunds universitet
samma år, examen till rättegångsverken 1873. Extra ordinarie
notarie i Göta hovrätt samma år. Extra ordinarie kanslist i justi-

tiestatsexpeditionen 1875. Länsbokhållare i Malmöhus län 1876–82, tillförordnad lands-
kamrer 1879–82. Kamrerare i Malmöhus läns landsting 1881–1911. Landskamrerare i
Malmöhus län 1882–1905. – Fullmäktig i civilstatens pensionsinrättning 1887. Leda-
mot av styrelsen för Tidningen AB Morgonbladet 1887–92, Hököpinge sockerfabrik
AB, ordförande1891–1908, Malmö–Trelleborgs järnvägs AB 1891–96, Trelleborg–
Rydgårds järnvägs AB 1893–96, Skånska intecknings AB i Malmö 1895–1911, vice
ordförande1900–11, AB Skånska handelsbanken 1896–1906, Maskinfabrik AB Scania
1901–07, Sveriges allmänna hypoteksbank, vice ordförande1905–17, Lindholmens
verkstads AB 1905–08, AB Jungner 1906–10, AB Bergsunds intressenter 1906–12,
Kvarn AB Tre kronor 1909–18, Motala verkstads nya AB 1909–10, Postsparbanken
1909–16, Reymersholms gamla spritförädlings AB 1910–12, ordförande1911–12, Ack-
umulatorfabrik AB Tudor 1914–18 och AB Svenskt finansinstitut 1916–18,
ordförande1916. Ledamot av direktionen för Göta kanalbolag 1905–17. – Ledamot av
kommittén angående nytt uppbördsreglemente (1886–87), kommittén angående vissa
bevillningsavgifter av utlänningar (1892–93), kommittén angående utvidgning av arvs-
beskattningen, utsträckt tillämpning av stämpelskatten och revision av bevillningen
(1893–94), bevillningskommittén (1895), kommittén angående ersättning av allmänna
medel för skada förorsakad av tjänstemän (1895–96), kommunalskattekommittén
(1897–1900), kommittén angående bestämmelser om inkomstskatt och självdeklaration
(1901, ordförande), kommittén angående riksdagens arbete (1907–08), kommittén
angående handelstraktat med Tyskland (1908–10, ordförande), kommittén angående
effektivitet åt beslutade tullhöjningar (1909–10, ordförande), kommittén angående riks-
statens uppställning (1909–10, ordförande), kommittén angående värdestegringsskatt
1252



XII. Riksdagarnas ledamöter 1905
(1909, ordförande) och kommittén angående statens och kommunernas skuldsättning
(1912–14, ordförande). – – Kommunalman i Malmö.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i bevillningsutskottet 1890 och särskilda utskottet
1892U. Ledamot av bevillningsutskottet 1891–92L, 1893–1905L och 06–10, (ordfö-
rande 1894–1905L och 06–10), särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U, 3:e sär-
skilda utskottet 1910 (ordförande) och 2:a särskilda utskottet 1912. Statsrevisor 1888–89
och 1904. Ordförande i Riksgäldskontorets fullmäktige 1904–16. Deputerad för tillsät-
tande av Första kammarens kansli 1906–17. Kanslideputerad 1916–17. Valman vid full-
mäktigevalen 1904. Talmansdeputerad 1890 och 93. Ledamot av talmanskonferensen
1917. – Ledamot av Första kammarens protektionistiska majoritetspartis förtroenderåd
1901–04. – – Motioner: 16 egna, flertalet om ekonomiska och finansiella spörsmål. I
några motioner äskades förbud mot offentliggörande i tryck av enskild persons
inkomsttaxering. – – Litteratur: Lindskog 1954, Svenskt biografiskt lexikon (G Jacob-
son), Svenska män och kvinnor, svenskt porträttgalleri, Wernstedt 1939, Vem är det.

Falkenberg af Trystorp i Värmlands Säby, Conrad Henrik (Första
kammarens protektionistiska majoritetsparti 1901–1909, det förenade
högerpartiet 1910–1911, nationella partiet 1912–1913). Första
kammaren för Värmlands län 1901–1913.
Född 8.11.1860 i Lerbo, Södermanlands län, död 24.11.1939 i
Visnum. Godsägare. Son till löjtnanten, senare majoren, Tön-
nes Rutger Falkenberg af Trystorp och Augusta Fredrika Hen-
rika Adamina Strömfelt. – Gift 1887 med friherrinnan Ebba
Aurora Charlotta Åkerhielm af Margretelund (född 1867 i
Klara församling, Stockholm, död 1931 i Visnum), dotter till
godsägaren, senare statsministern, friherre Johan Gustaf Nils

Samuel Åkerhielm af Margretelund – riksdagsman ridderskapet och adeln 1859/60–
1865/66, Andra kammaren för Färentuna, Sollentuna, Danderyds, Åkers och Värmdö
domsaga, Stockholms län, 1870–72, Andra kammaren för Södra Roslags domsaga,
Stockholms län, 1873–75 och 94–95, Första kammaren för Stockholms län 1876–93
och 1895–1900, och grevinnan Ebba Aurora Ulrika Gyldenstolpe. – Barn: Ebba (född
1889), Gabriel (född 1893). – Arrendator av Vik i Lerbo, Södermanlands län, 1885–88.
Ägare av Värmlands-Säby i Visnum 1894.

Volontär 1878. Mogenhetsexamen vid Strängnäs högre elementarläroverk 1880.
Officersexamen 1882, underlöjtnant vid Södermanlands regemente samma år, löjtnant
1889, i reserven 1897, kapten i reserven 1900. – Ledamot av Värmlands läns hushåll-
ningssällskaps förvaltningsutskott 1899–1905. Ledamot av hästpremieringsnämn- den.
Ledamot av styrelsen för Björneborgs järnverk i Visnum 1899–1916, ordförande 1916.
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Ledamot av telegraffullmäktige 1907–19. – Ledamot av kommittén angående bygg-
nadsärenden för armén (1906–07), Vaxholmskommissionen (1906–07) och kommittén
angående förplägnadsanstalt i Karlsborg och Boden (1910). – – Ordförande i Visnums
kommunalstämma. Ledamot av kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen och folksko-
lestyrelsen. – Ledamot av Visnums kyrko- och skolråd. – Landstingsman för Värmlands
län 1892–1909.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i konstitutionsutskottet 1901–02, statsutskottet 1903–
05L och 06 samt särskilda utskottet 1905 2U. Ledamot av statsutskottet 1907–13.
Statsrevisorssuppleant 1905L. Statsrevisor 1906–08. Valman vid JO-valen 1904–05L,
06–07 och 10–11, fullmäktigevalen 1904–05L och 06–13 samt val av tryckfrihetskom-
mitterade 1905L, 06, 08–09 och 12–13. – – Motioner: Tre egna, om en lönefråga,
statsbidrag till Nynäshamns samskola och angående förslaget till expropriationslag. – –
Litteratur: Elgenstierna, Falkenberg 1940, Svenskt porträttgalleri, Vem är det.

Gripenstedt i Bysta, Johan Theodor (Första kammarens protektionis-
tiska majoritetsparti 1892–1909, det förenade högerpartiet 1910–
1911, nationella partiet 1912–1918). Första kammaren för Örebro
län 1892L–1918L (23.2.1918).
Född 16.9.1851 i Bälinge, Södermanlands län, död 29.7.1918 i
Asker. Friherre, godsägare. Son till statsrådet friherre Johan
August Gripenstedt – riksdagsman för ridderskapet och adeln
1840/41–1865/66, Andra kammaren för Stockholm 1867–73
– och grevinnan Eva Sofia Charlotta Anckarsvärd. Bror till
godsägaren friherre Carl Gustaf Gripenstedt – riksdagsman
Andra kammaren för Rönö, Hölebo och Daga härad, Söder-

manlands än, 1909–11. – Gift 1875 med Ebba Eva Vilhelmina Anckarcrona (född i
Hakarp, Jönköpings län, död 1927 i Bälinge, Södermanlands län), dotter till överhov-
jägmästaren Conrad Victor Anckarcrona och grevinnan Ebba Charlotta Bielke. – Barn:
Johan August (född 1876). – Ägare av Bysta fideikommiss med Brevens bruk i Asker
med flera socknar i Örebro, Östergötlands och Södermanlands län 1874–1918 och
Nynäs i Bälinge, Södermanlands län, 1914–18.

Krigsskolan 1869, officersexamen 1871. Underlöjtnant vid Livregementets dragon-
kår samma år, löjtnant 1875, ryttmästare1890, avsked 1892. Friherre 1889. Överste-
kammarjunkare 1912. – Ledamot av kommittén angående begränsning av den
kommunala rösträtten på landet (1896–97), kommunalskattekommittén (1897–1900),
kommittén angående lag om rätt till jakt och till jaktstadga (1898), kommittén angå-
ende granskning av förslag till kasernbyggnader (1901–02), 1902 års lönereglerings-
kommittén (1902), kasernbyggnadskommissionen för 4:e arméfördelningen (1906) och
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kommittén angående omorganisation av järnvägsstyrelsen (1906–07). – – Landstings-
man för Örebro län 1890–1918.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i bankoutskottet 1892L och särskilda utskottet 1893–
97. Ledamot av tillfälliga utskottet 1895, särskilda utskottet 1898–1905L och 06–13,
hemliga utskottet 1905L, 1:a särskilda utskottet 1914B och 2:a särskilda utskottet 1915.
Valman vid JO–valen 1993–95. Talmansdeputerad 1892L. – Ledamot av Första kamma-
rens protektionistiska majoritetspartis förtroenderåd till 1909, det förenade högerpar-
tiets förtroenderåd 1910–11 och nationella partiets förtroenderåd 1912–1918L. – –
Motioner: Sju egna, bl a om de värnpliktigas tjänstgöringstid, om jaktlagen och om en
järnvägsförbindelse mellan Bohuslän och Gällivarebanan. – – Litteratur: Braunerhjelm
1922, Elgenstierna, Hulthander 1892, Svenskt biografiskt lexikon (G Wendel), Svenska
män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Vem är det. 

Gustafsson i Sjögesta, senare Örebro, Anders Petter (nya lantmanna-
partiet 1894, lantmannapartiet 1895–1905, nationella framstegspar-
tiet 1906–1911, lantmanna- och borgarepartiet 1912–1924). Andra
kammaren för Örebro och Glanshammars härad, Örebro län, 1894–
1911, Andra kammaren för Örebro läns norra valkrets 1912–1921,
Andra kammaren för Örebro län 1922–1924.
Född 11.11.1852 i Kumla, död 18.6.1948 i Nikolai församling,
Örebro. Lantbrukare, senare direktör. Son till lantbrukaren och
rusthållaren Gustaf Jonsson och Cajsa Jonsdotter. – Gift 1881
med Clara Gustava Larsdotter (född 1853 i Gällersta, död 1929
i Nikolai församling, Örebro), dotter till lantbrukaren Lars
Persson och Stina Cajsa Olsdotter. – Barn: Charles Walter

(född 1882), Gustaf Petrus (född 1884), Tyra Margareta (född 1894). – Arrendator av
fastigheten Sjögesta nr 2 om 3/8 mantal i Rinkaby 1881, senare ägare till denna 1908.

Arboga praktiska skola 1875. Verkställande direktör i tidnings- och tryckeribolag
1909. – Kyrkvärd. Ledamot av styrelsen för träförädlingsbolag 1902, Örebro läns brand-
stodsbolag 1908–35, vice ordförande 1918–28, ordförande 1928–35, Örebro inteck-
ningsbankbolag, ordförande, och Glanshammars föreläsningsförening. – –
Kommunalordförande. – Landstingsman för Örebro län.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet 1895–96, statsutskottet 1897–
1902 och 10–14B, bevillningsutskottet 1904–05L och 06–09 samt särskilda utskottet
1905 1U och 1905 2U. Ledamot av tillfälliga utskottet 1903, 1:a särskilda utskottet
1903 och 05L, lagutskottet 1915–17 samt bankoutskottet 1918L, 19L och 20–24. Leda-
mot av opinionsnämnden 1894. Valman vid JO-valen 1907–09 och val av tryckfrihets-
kommitterade 1918L och 19L. Statsrevisorssuppleant 1901–02 och 08–09. Statsrevisor
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1910–11. Talmansdeputerad 1996. – Suppleant i lantmanna- och borgarepartiets förtro-
enderåd 1914A–18U, ledamot av förtroenderådet 1919L–24. – – Motioner: 26 egna,
bl a om skolfrågor, t ex anslaget till tekniska läroverket i Örebro, om hyreslagen och om
lindrad värnplikt för familjeförsörjare. – – Litteratur: Svenskt porträttgalleri, Vem är
det. 

Hammarström i Stockholm, senare Växjö, Alexis (Första kamma-
rens protektionistiska majoritetsparti 1903–1909, det förenade höger-
partiet 1910–1911, nationella partiet 1914–1919). Första
kammaren för Göteborgs och Bohus län 1903–1911, Första kamma-
ren för Kronobergs län 1914A–1919L.
Född 8.6.1858 i Bärfendal, död 21.1.1936 i Engelbrekts för-
samling, Stockholm. Byråchef, senare landshövding och stats-
råd. Son till smedsmästaren Niklas Hansson och Britta Maria
Andersson. – Gift 1893 med Maria Christina Engellau (född
1872 i Nikolai församling, Stockholm, död 1936 i Oscars för-
samling, Stockholm), dotter till grosshandlaren Ludvig Bern-

hard Engellau och Hilma Beckman. – Barn: Elisabeth (född 1894), Torsten (född
1896).

Mogenhetsexamen i Göteborg 1879. Inskriven vid Uppsala universitet samma år,
examen till rättegångsverken 1882. Vice häradshövding 1885. Tillförordnad sekreterare
i generaltullstyrelsen 1887, ordinarie 1895, byråchef 1896. Sekreterare i bevillningsut-
skottet 1892L och 94–95. Landshövding i Kronobergs län 1909–25. Statsråd och chef
för ecklesiastikdepartementet 30.3–19.10 1917. – Ordförande i Kronobergs läns hus-
hållningssällskap 1912–25 och Kronobergs läns skogsvårdstyrelse 1917–25. Ledamot av
styrelsen för Södra Sveriges fiskeriförening, ordförande 1910, Sydvästra Sveriges skogs-
sällskap 1912, Kronobergs läns hemslöjdsförening, ordförande 1915–25, och AB
Svenska tobaksmonopolet, vice ordförande 1915–36. – Ledamot av kommittén angå-
ende tullverkets stater (1900–02), kommittén angående tobaksbeskattning (1903–04),
kommittén angående civilanställning för underbefäl (1904–06), tullkommittén (1906–
09, ordförande), kommittén angående tobaksmonopol (1909–11, ordförande), socker-
priskommittén (1916, ordförande) och sakkunniga angående statsunderstöd åt skatte-
tyngda kommuner (1916–17, ordförande). Sekreterare i tullkommittén (1888–91),
kommittén angående utvidgning av arvs- och stämpelbeskattningen (1893), kommittén
angående bevillning av inkomst (1893–94) och kommittén angående bevillningslagstift-
ningen (1895). – – Ledamot av Allmänna valförbundets verkställande utskott 1908–11.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U. Leda-
mot av tillfälliga utskottet 1903, bevillningsutskottet 1904–11 och 14A–18L (ordfö-
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rande 1911 och 18L), hemliga utskottet 1914B och 19L, 3:e särskilda utskottet 1914B
(ordförande), särskilda utskottet 1918U och 1:a särskilda utskottet 1919L. Ledamot av
Riksgäldskontorets fullmäktige 1905–10. Valman vid fullmäktigevalen 1919L. – Leda-
mot av nationella partiets förtroenderåd 1917–19L. – – Motioner: Fyra egna, om tullar,
fiske och skogsvård. – – Skrifter: En småskrift i en tullfråga. – – Litteratur: Lindskog
1954, Långström och Stern 1917, Millqvist 1909, Svenskt biografiskt lexikon (släktarti-
kel), Svenska män och kvinnor, Wernstedt 1939. 

Hedlund i Göteborg, Henrik (gamla lantmannapartiet 1891–1893,
liberala samlingspartiet 1900–1905). Andra kammaren för Göteborg
1891–1893 och 1900–1905 2U.
Född 18.4.1851 i Ekerö, Stockholms län, död 20.12.1932 i
Gamlestad, Göteborg. Redaktör. Son till godsägaren Carl
Anders Hedlund och Carolina (Lina) Rung. Brorson till publi-
cisten Sven Hedlund – riksdagsman Andra kammaren för
Göteborg 1867–69 och 79–83, Första kammaren för Göteborg
och Bohus län 1875–76, Första kammaren för Kristianstads län
1886–89. – Gift 1894 med Anna Gustafva Aimée von Bahr
(född 1864 i Forssa, Södermanlands län, död 1905 i Lerum,

Älvsborgs län), dotter till assuransdirektören kapten Johan Otto Henrik von Bahr och
Erika Charlotta Boström. – Barn: Maja (född 1895), Sven (född 1897), Hans (född
1901).

Studentexamen i Stockholm. Inskriven vid Uppsala universitet 1870. Medarbetare i
Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 1873, ansvarig utgivare 1896, huvudredaktör
1900–17. – Ordförande i Publicistklubben 1903. Vice ordförande i Sveriges vänster-
pressförening. – Ledamot av förliknings- och skiljenämndskommittén (1899–1901). – –
Ordförande i Göteborgs arbetareförening 1889–1917. – Vice ordförande i Frisinnade
landsföreningens förtroenderåd. – Ledamot av Göteborgs allmänna folkskolestyrelse och
dess förvaltningsnämnd 1907–17.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i 2:a särskilda utskottet 1902 och särskilda utskottet
1905 1U och 1905 2U samt konstitutionsutskottet 1903. Ledamot av tillfälliga utskot-
tet 1891–92L, 93 och 1904–05L (ordförande 1904). Valman vid val av tryckfrihetskom-
mitterade 1891, 1903 och 05L, JO-valet 1902–05L samt nytt val av JO:s efterträdare
1905L. – – Motioner: 22 egna, bl a om proportionella val till stadsfullmäktige, om för-
bättrad statistik över utrikeshandeln och om en reform av apoteksväsendet. – – Inter-
pellationer: En, om föreskrifter för byggnad, utrustning och begagnande av ångfartyg. –
– Skrifter: Bl a skönlitterära och politiska arbeten samt en biografi över Sven Hedlund.
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– – Arkiv: GUB. – – Litteratur: Göteborgare 1923, Svenskt biografiskt lexikon (H L
Lundh), Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender.

Henricsson i Karlslund, August Teodor (gamla lantmannapartiet
1891–1894, lantmannapartiet 1895, vilde 1896–1898, Bondeska
diskussionsklubben 1899, liberala samlingspartiet 1900–1908 och
1912–1914). Andra kammaren för Hammarkinds härad med Stege-
borgs skärgård och Skärkinds domsaga, Östergötlands län, 1887B
(valet upphävt) och 1891–1908, Andra kammaren för Östergötlands
läns norra valkrets 1912–1914A.
Född 6.2.1839 i Östra Eneby, död 30.4.1932 i Skärkind. Lant-
brukare. Son till arrendatorn Henrik Persson och Anna Lisa
Olofsdotter. – Gift 1870 med Clara Sophia Lovisa Larsson
(född 1844 i Bjälbo, död 1923 i Skärkind), dotter till rusthålla-
ren Anders Magnus Larsson och Anna Cajsa Andersdotter. –

Barn: Anna Sofia (född 1873), Per Axel (född 1875), Alma Augusta (född 1881), Tora
Maria (född 1883). Ägde 1887 Viggeby m m i Skärkind om 2 1/12 mantal, taxerings-
värde 101 000 kr.

Förvaltare på fideikommisset Ängelholm i S:t Anna. Arrendator av Åbylund i Strå.
Godsägare på Karlslund 1884. – Godeman. Ledamot av styrelsen för Östergötlands kre-
atursförsäkringsbolag 1877–1929, vice ordförande 1910–18, ordförande 1918–29. Ord-
förande i styrelsen för Skärkinds sparbank 1913–19 och för Memmings sparbank.
Ordförande i Memmings och Skärkinds hushållningsgille 1886–1901. Ledamot av
Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1901–25. Ledamot av styrel-
sen för Lunnevads folkhögskola och lantmannaskola och av styrelsen för centralanstalten
för försöksverksamhet 1919. Ordförande i Östergötlands läns jordbruks- och egna-
hemskommitté. – Ledamot av kasernbyggnadskommittén (1906), av kommittén angå-
ende riksdagens arbete (1907) och av utsädesföreningskommittén (1912). – – Ledamot
av frisinnade landsföreningens förtroenderåd 1902–14, dess vice ordförande 1902–05
och 07–14. – Kommunalordförande i Skärkind. – Vice ordförande i Skärkinds kyrko-
och skolråd. – Landstingsman för Östergötlands län 1910–26. Ledamot av valnämnden
1911–14 och 17–21, expropriationsnämnden 1918–27 och taxeringsnämnden 1921.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i bevillningsutskottet 1891–93 och lagutskottet 1897.
Ledamot av särskilda utskottet 1892U, särskilda utskottet 1903–04 (vice ordförande),
bevillningsutskottet 1894, bankoutskottet 1895–96, 98–1908 och 12–14A (vice ordfö-
rande 1903–08), särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U samt 1:a särskilda utskot-
tet 1907–08. Ledamot av opinionsnämnden 1894. Statsrevisor 1903–05L. Valman vid
fullmäktigevalen 1891–1902, 04–08 och 12–13 samt för utseende av revisorer vid Riks-
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bankens avdelningskontor 1900–08. Talmansdeputerad 1893. Deputerad för att
överlägga med konungen i unionsfrågan 1905L. – Suppleant i lantmannapartiets
förtroenderåd 1895. – Ledamot av liberala samlingspartiets förtroenderåd 1900–08 och
12–14A. – – Motioner: Fem egna, bl a om jordbruksfrågor och sparbankers disposition
av vinst. – – Litteratur: Svenskt biografiskt lexikon (S Carlsson), Svenska män och kvin-
nor, Svenskt porträttgalleri, Med bönder och fiskare 1964, Petersson 1941, Schött
1913, Skärkinds sparbank 1939, Smith 1952, Thulin 1962, ÖLPB 1932. 

Hjärne i Uppsala, Harald Gabriel (”De moderata reformvännernas
grupp” 1903–1905, nationella framstegspartiet 1906–1908, na-
tionella partiet 1913–1918). Andra kammaren för Uppsala 1903–
1908, Första kammaren för Västernorrlands län 1913–1918U.
Född 2.5.1848 på Klastorp i Skövde landsförsamling, Skara-
borgs län, död 6.1.1922 i Uppsala. Son till kaptenen vid Skara-
borgs regemente, senare postmästaren i Umeå, Harald Hjärne
och Ida Margareta Benedikta Richert. – Gift 1886 med Eva
Maria Rezelius (född 1861 i Hedvig Eleonora församling,
Stockholm, död 1914 i Uppsala), dotter till hovrättsrådet Karl
Herman Richert och Eva Christina Henrietta Tisell. – Barn:

Erland (född 1887), Elsa (född 1890). – Taxerad inkomst 1903 7 600 kronor.
Nya elementarläroverket i Stockholm 1859–61 och Umeå högre elementarläroverk

1862–65, studentexamen 1865. Inskriven vid Uppsala universitet samma år, fil kand
1871, filosofie doktor primus 1872, docent i historia 1872–73 och 76–85, tillförordnad
professor 1882–85, extra ordinarie professor 1885, ordinarie 1889–1913. Lärare vid
Göteborgs realgymnasium 1873–74. – Redaktör av Svensk tidskrift 1875–76 och med-
redaktör av Svenska spörsmål 1892–96. Medarbetare i Göteborgs-Posten (1870-talet),
Aftonbladet (1880-talet), Fyris (1880–90-talen), Svenska Dagbladet fr o m 1897, Stock-
holms Dagblad 1906 och Nya Dagligt Allehanda 1914–21. Ordförande i styrelsen för
Svenska humanistiska förbundet. Inspektör för Norrlands nation. Ordförande i Nobel-
kommittén och föreståndare för Nobelinstitutet 1913. – Juris hedersdoktor i Uppsala
1893, teologie hedersdoktor 1911 och Doctor of Laws vid St Andrew’s university 1911.
Ledamot av Kungl Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens his-
toria 1880, HA 1899, Kungl Vetenskaps-societeten i Uppsala 1901, Kungl Vetenskaps-
och vitterhetssamhället i Göteborg 1901, Svenska Akademien 1903 och Kungl Veten-
skapsakademien 1905. – – Ledamot av Allmänna valförbundets överstyrelse 1915. –
Ledamot av Uppsala stadsfullmäktige 1909–12.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i konstitutionsutskottet 1903–05L och särskilda utskot-
tet 1913. Ledamot av särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U. Valman vid val av
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tryckfrihetskommitterade 1906, 08 och 18L, fullmäktigevalen 1916–18L och ombuds-
mannavalen 1917–18L. – – Motioner: Tre egna, om löneregleringen vid läroverken
samt vid universitet och Karolinska institutet och understöd åt enskild. – – Skrifter:
Om fornsvenska nämnder enligt Götalagen (akademisk avhandling, Uppsala 1872). En
rad historiska arbeten bl a om reformationen och Vasatiden samt Karl XII och Ryss-
land, politiska tal (1906) samt ett flertal politiska artiklar. – – Arkiv: Uppsala universi-
tetsbibliotek – – Litteratur: Elgenstierna, Elvander 1961, Jacobson 1922, Svenskt
biografiskt lexikon (Y Lorents), Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri,
Uppsala universitet matrikel 1896, 1906 och 1916, Vem är det. 

Karlsson i Göteborg, Karl Gustaf (folkpartiet 1897–1899, liberala
samlingspartiet 1900–1917). Andra kammaren för Göteborg 1897–
1911. Första kammaren för Göteborg 1912–1917.
Född 5.4.1856 i domkyrkoförsamlingen, Göteborg, död
31.10.1924 i Gamlestad, Göteborg. Handlande, senare direk-
tör. Son till exekutorn Gustaf Adolf Carlsson och Olena Skog.
– Gift 1884 med Hildegard Josefina Hellgren (född 1859 i
domkyrkoförsamlingen, Göteborg, död 1929 i Karl Johan,
Göteborg), dotter till maskinisten Carl Johan Olsson Hellgren
och Dorothea Mathilda Nimmerhult.
Göteborgs barnhus 1864–72. Handelsanställd i Göteborg

1872–90. Delägare i maskinfirman Park & Co i Göteborg 1890–1910. Verkställande
direktör i Trävaru AB Ernst Esping, Göteborg, 1910–24. – Statens förlikningsman i
arbetstvister i västra distriktet 1907–19. Ledamot av styrelsen för Sveriges livränteför-
säkringsbolag Framtidens förlags AB 1911, Sveriges livränteförsäkringsbolag Framtiden
1911, Västergötland–Göteborgs järnvägs AB 1920, Sveriges stadsförbund 1921–24,
Porterbryggeri AB D Carnegie & Co 1921 och Bergslagernas järnvägs AB 1921–24. –
Ledamot av sockerbeskattningskommittén (1902–04), kommittén angående effektivitet
åt beslutade tullhöjningar (1909–10), nykterhetskommittén (1911–20), sockerpriskom-
mittén (1916), kommittén angående lättnad i riksdagens arbete (1916) och 1917 års
ersättningssakkunniga (1917–19). – – Ordförande i Liberala valmansföreningen i Göte-
borgs omkrets 1895. Ledamot av Frisinnade landsföreningens förtroenderåd 1903–17. –
Ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1895–1922, ordförande 1919–22. Ledamot av
folkskolestyrelse 1894–1906.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet 1900 och särskilda utskottet
1905 1U och 1905 2U. Ledamot av tillfälliga utskottet 1901–02 samt bevillningsut-
skottet 1903–05L och 06–17 (vice ordförande 1908–11, ordförande 1912–14A och 15–
17). Valman vid JO-valet 1898 samt fullmäktigevalen 1912–13 och 14B–17. Statsrevi-
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sorsuppleant 1906. Statsrevisor 1907–09. Talmansdeputerad 1898. – Suppleant i liberala
samlingspartiets förtroenderåd 1905L–05 2U, ledamot av förtroenderådet 1906–17. – –
Motioner: 26 egna, varav flera om skatter och tullar, bl a ändring av sockerbeskatt-
ningen från råvaruskatt till konsumtionsskatt, om hjälp åt sjuka och vanföra samt om
lagstadgad butiksstängningstid. – – Interpellationer: En, om sjukvården vid Första Göta
artilleriregementes kaserner. – – Litteratur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863–1962,
Göteborgare 1923, Millqvist 1909, Svenskt biografiskt lexikon (R Amenius), Svenska
män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Vem är det. 

Klingspor i Råbäck, Carl Gustaf Adolph (Första kammarens protek-
tionistiska majoritetsparti 1890–1909, det förenade högerpartiet
1910–1911). Första kammaren för Skaraborgs län 1890–1911
(1.2.1911).
Född 18.11.1847 i Skärkind, Östergötlands län, död 1.2.1911 i
Ulricehamn. Friherre och godsägare. Son till godsägaren, greve
Otto Klingspor – riksdagsman ridderskapet och adeln 1840/41,
1850/51, 1859/60 och 1862/63, och Mathilda Ulrica Maria
Montgomery. Bror till godsägaren, greve Philip Klingspor –
riksdagsman Första kammaren för Östergötlands län 1887A–
1919L. – Gift 1879 med friherrinnan Sophia Lovisa (Louise)

Silfverschiöld (född 1859 i Tölö, Hallands län, död 1934 i Medelplana), dotter till kabi-
nettskammarherren, friherre Carl Otto Silfverschiöld – riksdagsman ridderskapet och
adeln 1853/54–1865/66, Första kammaren för Hallands län 1869–72, och friherrinnan
Ulrica Wilhelmina Theresia Lovisa Charlotta von Platen. Barn: Wilhelm (född 1880),
Gustaf-Adolf (född 1882), Bogislaw (född 1887). Ägare av Råbäck, Helledal och Öster-
äng i Medelplana, Fullösa och Forshem, Stora Sundby i Öja, Södermanlands län,
Kymsbergs trämassefabrik i Gräsmark, Värmlands län, Kusta i Vallentuna, Stockholms
län, och ½ Örbyhus i Vedel, Uppsala län.

Officersexamen 1868, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente samma år, löjtnant
1875, kapten 1883, i reservartilleriet 1885, avsked ur krigstjänst 1893. Verkställande
direktör för Lidköpings sockerfabriks AB 1904. Hovmarskalk 1907. – Ledamot av Ska-
raborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1900. Ledamot av styrelsen för
Kinekulle–Lidköpings järnvägs AB 1889, verkställande direktör 1898, Hellekis AB
1891, Herrljunga svinslakteri AB 1891, AB Bångbro rörverk 1892, Svenska cementför-
säljnings AB 1895, Moholms valskvarns AB 1896, tidningen AB Westgötaposten 1897
och Lidköping–Håkanstorps järnvägs AB, ordförande 1902–11. – – Ordförande i Sveri-
ges agrarförbund, senare Sveriges lantmannaförbund, 1895–1910. – Ordförande i
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Medelplana kommunalstämma 1880. – Landstingsman för Skaraborgs län 1891–92, 98–
99 och 1907–09.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i statsutskottet 1890–92L och 93–95, tillfälliga utskot-
tet 1890–92L samt särskilda utskottet 1892U och 1905 1U. Ledamot av statsutskottet
1896, bevillningsutskottet 1897–1905L och 1906–09 samt 1:a särskilda utskottet 1901
och 07. Statsrevisorssuppleant 1893. Statsrevisor 1894–95, 1905L och 06–07. Valman
vid val av tryckfrihetskommitterade 1894, 97, 1900–01, 03 och 05L, fullmäktigevalen
1894–1903 och val av JO:s efterträdare 1897. Talmansdeputerad 1890. – Ledamot av
Första kammarens protektionistiska majoritetspartis förtroenderåd 1907–09. – Ledamot
av det förenade högerpartiets förtroenderåd 1910. – – Motioner: 12 egna, bl a om kött-
besiktningstvång, förvaltning av omyndigs kapital, förenkling av dödsbos stämpelavgift,
arvsskatten på fideikommissegendom och nedsättning av sockertullen. – – Litteratur:
Eldh 1962, Elgenstierna, Svenskt biografiskt lexikon (R Amenius), Svenska män och
kvinnor, Svenskt porträttgalleri. 

von Krusenstjerna i Stockholm, Julius Edvard (Första kammarens
minoritetsparti 1890–1893, ”borgmästarepartiet” 1894, vilde
1895–1907). Första kammaren för Värmlands län 1885–1893,
Andra kammaren för Stockholm 1894–1907 (1.2.1907).
Född 26.9.1841 i Askeryd, Jönköpings län, död 1.2.1907 i
Narvik, Norge, kyrkobokförd i Johannes församling, Stock-
holm. Statsråd och generalpostdirektör. Son till godsägaren och
kaptenen, senare majoren, Edvard Vilhelm von Krusenstjerna,
riksdagsman ridderskapet och adeln 1859/60–1865/66, och
Julia Wilhelmina Lovisa Lagerheim. – Gift 1879 med Rosa
Fredrika Vult von Steyern (född 1851 i Skeppsholmens försam-

ling, Stockholm, död 1922 i Engelbrekts församling, Stockholm), dotter till godsägaren
och premiärlöjtnanten Henrik Wilhelm Vult von Steyern – riksdagsman ridderskapet
och adeln 1834/35–1844/45, 1850/51–1853/54 och 1865/66, Andra kammaren för
Risinge, Hällestads och Tjällmo domsagor, Östergötlands län, 1870–1871L, och Emma
Charlotta Tisell. – Barn: Henrik (född 1880), Lennart (född 1881), Eva (född 1884),
Mauritz (född 1890).

Inskriven vid Uppsala universitet 1868, jur fil-examen 1860, jur kand 1864. Vice
häradshövding 1869. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1865, extra ordinarie fiskal
1871, adjungerad ledamot 1873, fiskal 1877, tillförordnad revisionssekreterare 1879,
revisionssekreterare 1881, expeditionschef i civildepartementet 1879–83. Notarie hos
ridderskapet och adeln 1865/66 samt i Första kammarens kansli 1867 och 1869–70, 1:e
notarie där 1872–73. Utgivare av Svensk författningssamling 1876–79. Konsultativt
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statsråd 5.10.1883–30.11.1883, statsråd och chef för civildepartementet 30.11.1883–
12.10.1889. – Ledamot av riddarhusdirektionen 1878–83 och från 1890. Ledamot av
styrelsen för LKAB 1902, Stockholms högskola 1902–06, ordförande 1903–06, KTH
1902, TGOJ 1903, Stockholms inteckningsgaranti AB 1903 och Gällivare malmfält
1905. – Sekreterare i nya lagberedningen (1875–77). Ledamot av nya lagberedningen
(1877–78), kommittén angående post- och telegrafverkens förening (1889–92, ordfö-
rande), kommittén angående post- och personförbindelse mellan Sverige och konti-
nenten (1890, ordförande), järnvägskommittén (1893–95, ordförande) och kommittén
rörande trafiksäkerheten å enskilda järnvägar (1904–07, ordförande). – – Ledamot av
Stockholms stadsfullmäktige 1890–96.

Riksdagsuppdrag: Ledamot av lagutskottet 1894–96 (vice ordförande), 1:a särskilda
utskottet 1903 (ordförande) samt särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U. Ordfö-
rande för Andra kammarens talmansdeputation 1894. Kanslideputerad 1905 2U.
Ledamot av talmanskonferensen 1906–07. – – Motioner: En egen, om en professur vid
Tekniska högskolan. – – Skrifter: Arbete om släkten von Krusenstjerna (1893) samt
Minnesanteckningar (utg av N F Holm 1967). – – Arkiv: Minnesanteckningar i Upp-
sala universitetsbibliotek. – – Litteratur: Adelsköld 1978, Elgenstierna, Svenskt biogra-
fiskt lexikon (N F Holm), Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri,
Stockholms stadsfullmäktige 1863–1913. 

Kvarnzelius i Signelund, senare Falun och Orsa, Svante Herman
(folkpartiet 1900, liberala samlingspartiet 1900–1923, frisinnade
folkpartiet 1924–1934, folkpartiet 1935). Andra kammaren för
Sköns tingslag, Västernorrlands län, 1900–1911, Första kammaren
för Västernorrlands län 1912–1921, Första kammaren för Väster-
norrlands och Jämtlands län 1922–1927, Första kammaren för Kop-
parbergs län 1928–1935.
Född 13.11.1864 i Strängsered, Älvsborgs län, död 17.4.1938 i
Kungsholmens församling, Stockholm. Bleckslagarmästare,
senare landshövding. Son till klensmeden och lantbrukaren Isak
Svenningson och Gustava Andersdotter Fagerskog. – Gift 1891
med Karin Margareta (Kajsa Greta) Pettersson (född 1860 i

Timrå, död 1929 i Stockholm, Maria sjukhus), kyrkobokförd i Kristine församling,
Falun), dotter till arbetaren, senare rättaren, Pehr Pehrsson och Greta Lisa Lundqvist. –
Barn: Signe Margareta (född 1893), Maud Gustafva Elisabet (född 1897).

Bleckslagarmästare på Skönsmon 1887. Landshövding i Kopparbergs län 1922–32. –
Vice brandchef på Skönsmon 1891–98. Förlikningsman vid arbetstvister 1907–22.
Ledamot av styrelsen för Ålsta folkhögskola i Torp 1909. Ordförande i Kopparbergs läns
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hushållningssällskap 1923–33. Ledamot av överstyrelse för Konung Oscar II:s jubi-
leumsfond 1928 och Djurgårdskommissionen 1931–34, ordförande. – Ledamot av
yrkesfarekommittén (1905–12), försvarskommittén (1907–10), kommittén angående
rusdrycksmedelsfonden (1909–12), mjölkkommissionen (1911), 1911 års nykterhets-
kommitté (1911–20, ordförande), Stockholms flottstationskommitté (1916–17 och 17),
socialförsäkringskommittén (1916–22), kommittén angående ändringar i marinförvalt-
ningen (1917–19), kommissionen för beredande av frågor om begränsning av de mili-
tära utgifterna (1918–19, ordförande), 1919 års försvarsrevision (1919–23, ordförande),
kommittén angående åtgärder för nedbringande av kostnaderna för riksdagstrycket
(1920–21), ekonomiska rådet (1920–21), kommittén angående partihandel med rus-
drycker (1921), kommittén angående skyddstullar på industriprodukter (1921), kom-
mittén angående lag om försäkring för olycksfall i arbetet m.m.(1925, ordförande),
kronans fastighetskommission (1925–28, ordförande), kommissionen rörande Karolin-
ska sjukhuset (1926–28 och 1930), kommittén angående ändrad vägorganisation
(1928), kommittén angående riksdagens arbetsformer (1930–31), 1931 års lånemedels-
revision (1931, ordförande) och 1932 års ostkustbanekommitté (1932–33, ordförande).
Ledamot av granskningsberedningen rörande lag om polisväsendet (1924). – – Ordfö-
rande i Centralförbundet för nykterhetsundervisning. – Ordensskattmästare i Sveriges
storloge av IOGT 1904–09 och ordenstemplar 1909–14. Ledamot av IOGT:s verkstäl-
lande råd från 1914. – Ledamot av Frisinnade landsföreningens förtroenderåd 1902–27
och ordförande i Medelpads valkretsförbund 1909–22. – Ledamot av Skönsmons muni-
cipalnämnd 1900–09, vice ordförande. Ledamot av byggnadsnämnden 1896–99 och
hälsovårdsnämnden 1904–07. – Landstingsman för Västernorrlands län 1909–22.
Landstingets vice ordförande 1910, ordförande 1912–22.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i 3:e särskilda utskottet 1901, konstitutionsutskottet
1905L och särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U. Ledamot av tillfälliga utskottet
1903, 1:a särskilda utskottet 1904, 07, 12, 14B och 20, konstitutionsutskottet 1906–08,
bevillningsutskottet 1909–11, statsutskottet 1912–18L, 19L och 20–34 (ordförande
1918L, 19L och 20–33), särskilda utskottet 1913, hemliga utskottet 1914B och 16–21,
3 särskilda utskottet 1918U och 19U (vice ordförande 1918U, ordförande 1919U) och
2:a särskilda utskottet 1925. Suppleant i utrikesnämnden 1934–35. Ledamot av utrikes-
nämnden 1921–22 och 27–33. Suppleant i riksgäldskontorets fullmäktige 1913–18L.
Ledamot av riksgäldskontorets fullmäktige 1918L–23. Ledamot av opinionsnämnden
1903, 06, 09 och 12. Statsrevisorsuppleant 1906. Statsrevisor 1907–10. Valman vid val
av tryckfrihetskommitterade 1905L samt fullmäktigevalen 1911–13, 14B–15 och 24–
35. Ledamot av talmanskonferensen 1913–22 och 33. – Ledamot av liberala samlings-
partiets förtroenderåd 1906–23, ordförande i Första kammar-gruppen 1916–21, vice
ordförande i Första kammar-gruppen 1922. – Ledamot av frisinnade folkpartiets förtro-
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enderåd 1924–34, ordförande Första kammar-gruppen 1927–33. – – Motioner: 82
egna, bl a om nykterhetsfrågor som försäljning av rusdrycker och anslag till nykterhets-
rörelsen, om arbetslagstiftning samt om bestämmelserna rörande den kommunala röst-
rätten. Andra motioner avsåg förbud för fabrik att förorena luft och vatten samt
pensioner åt enskilda. – – Litteratur: Svenskt biografiskt lexikon (H Johansson), Svenska
män och kvinnor, Svenska folkrörelser I, Wernstedt 1939, Vem är det. 

Lindblad i Närlunda, Ernst August (lantmannapartiet 1897–1908,
Första kammarens protektionistiska majoritetsparti 1909, det förenade
högerpartiet 1910–1911, nationella partiet 1912–1919). Andra
kammaren för Rönö, Hölebo och Daga härad, Södermanlands län,
1897–1908, Första kammaren för Södermanlands län 1909–
1919L.
Född 28.8.1857 i Askersund, död 4.7.1936 i Vårdinge, Stock-
holms län. Godsägare. Son till handlanden Oscar Lindblad och
Jenny Hybbinette. – Gift 1 1885 med Anna Maria Östberg
(född 1857, död 1919 i Gåsinge), dotter till häradshövdingen
Gustaf Östberg och Louise Grill. Syster till godsägaren och

direktören Fredrik Östberg – riksdagsman Andra kammaren för Stockholms läns västra
domsaga 1885–96, Första kammaren för Stockholms län 1897–1916. Gift 2 1920 med
Clara Helena Constantia Carleson (född 1879 i Härnösand, död 1943 i Vårdinge,
Stockholms län), dotter till grosshandlaren Carl Ludvig Carleson och Clara Benthine
Adolfine Jörgensen. – Barn: Oscar (född 1888), Elsa (född 1889), Margareta (född
1893), Rut (född 1898). – Arrenderade Frankhyttan i Tunaberg 1879–89. Ägare 1889–
1921 av Närlunda m.m.i Gåsinge om 2 4/5 mantal, taxeringsvärde 1897 80 100 kronor.

Inskriven vid Uppsala universitet 1876. Domänintendent i Södermanlands län 1902–
30. – Nämndeman. Godeman. Ledamot av ägodelningsrätten. – Ledamot av styrelsen
för Daga härads sparbank 1897. Ledamot av dövstumsundervisningsnämnden. – Leda-
mot av kommittén angående värnpliktsskatt (1902–03), försvarskommittén (1907–09),
lantförsvarets domänförvaltningskommitté (1908–09), kyrkofondskommittén (1916),
sakkunniga angående revision av resereglementet (1918–20) och Mälarens reglerings-
kommitté (1924–26). – – Ordförande i södra Södermanlands läns moderata valkretsför-
ening 1912–20. Ledamot av Allmänna valförbundets överstyrelse. – Ordförande i
Tunabergs kommunalnämnd 1883–88. – Ordförande i Gåsinge kommunalstämma
1891.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet 1897, bevillningsutskottet 1902 och
1:a särskilda utskottet 1909. Ledamot av tillfälliga utskottet 1898–99 och 1909,
särskilda utskottet 1900 och 1905 1U och 1905 2U, 1:a särskilda utskottet 1901 och
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07, bevillningsutskottet 1903–05L, 06 och 08, 2:a särskilda utskottet 1905L och 09,
bankoutskottet 1907, jordbruksutskottet 1910–18L samt 2:a lagutskottet 1919L. Valman
vid JO-valen 1899–1902. Ekonomideputerad 1900–08. Talmansdeputerad 1898. –
Suppleant i lantmannapartiets förtroenderåd 1903. Ledamot av lantmannapartiets för-
troenderåd 1904–06. – – Motioner: 63 egna, främst om väghållningsbesväret och om
ändringar i jordlagstiftningen, särskilt vad avser avstyckning från kronoegendomar. – –
Interpellationer: Två, en om att bygdevägar eventuellt skulle öppnas för allmän biltrafik
och dispens ges från högsta tillåtna hastighet, en om maximipris på kött. – – Litteratur:
Björkblom 1942, Lagerholm 1933, Svenskt biografiskt lexikon (släktart), Svenskt por-
trättgalleri, Svensk släktkalender, Vem är det.

Lindman i Stockholm, Salomon Arvid Achates (Första kammarens
protektionistiska majoritetsparti 1905–1909, det förenade högerpartiet
1910–1911, lantmanna- och borgarepartiet 1912–1934, högern
1935). Första kammaren för Gävleborgs län 1905L–1910, Första
kammaren för Älvsborgs län 1911, Andra kammaren för Stockholms
första valkrets 1912–1921, Andra kammaren för Stockholm 1922–
1935.
Född 19.9.1862 i Film, Uppsala län, död 9.12.1936 vid
Croydons flygplats, Surrey, England, kyrkobokförd i Jakobs för-
samling, Stockholm. Generaldirektör, senare statsminister och

partiordförande. Son till bruksdisponenten Emil Achates Lindman och Ebba Carolina
Dahlgren. – Gift 1888 med Anna (Annie) Lovisa Almström (född i Adolf Fredriks för-
samling, Stockholm, död 1927 i Jakobs församling, Stockholm), dotter till disponenten
Adolf Fredrik Robert Almström – riksdagsman Första kammaren för Stockholm 1888–
96, Första kammaren för Gävleborgs län 1898–1910, och Eva Cecilia Teresia Påhlman.
– Barn: Rolf (född 1888), Eva (född 1890), Karin (född 1893).

Högre allmänna läroverket i Hudiksvall 1873–76. Sjökrigsskolan 1876, sjöofficersex-
amen 1882. Underlöjtnant vid flottan 1882, löjtnant 1887, kapten i reserven 1892,
kommendör i flottan 1905, i reserven samma år, överadjutant hos Konungen 1905–07,
konteramiral i reserven 1907. Anställd vid AB Iggesunds bruk 1889, disponent och
verkställande direktör 1892–1903. Verkställande direktör vid LKAB 1900–01 och
Strömbacka bruks AB 1904–23. Generaldirektör och chef för telegrafstyrelsen 1904–
07. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 2.8–7.11.1905, statsminister
29.5.1906–7.10.1911 och 2.10.1928–7.6.1930, utrikesminister 30.3–19.10.1917. –
Ledamot av styrelsen för Husqvarna vapenfabrik AB 1908–36, Carnegiestiftelsen, ord-
förande 1911, Rörstrandsbolaget, ordförande 1912–36, Svenska AB Gasaccumulator,
ordförande 1912–36, Sveriges allmänna sjöfartsförening, ordförande 1912–36, Försäk-
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rings AB Skandia, ordförande 1912–36, Försäkrings AB Freja, ordförande 1912–36,
AB Stockholms handelsbank/Svenska handelsbanken, ordförande 1912–23, skogshög-
skolan, ordförande 1915–36, Sveriges skogsvårdsförening, ordförande 1917–36, AB
Iggesunds bruk 1923–36 och Strömbacka bruks AB, ordförande 1923–36. Ordförande i
statens industrikommission 1916–17. Ledamot av delegationen vid nedrustningskonfe-
rensen i Genève 1932. – Ledamot av Norrlandskommittén (1901–04), kommittén
angående byggnadssätt för en pansarbåt (1912, ordförande) och kommittén angående
Sveriges deltagande i 1932 års nedrustningskonferens i Genève (1931–32). – – Ordfö-
rande i överstyrelsen för Allmänna valmansförbundet 1912–35, ordförande i verkstäl-
lande utskottet 1912–35. – Landstingsman för Gävleborgs län 1881–1905.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i särskilda utskottet 1905 1U. Ledamot av lagut-
skottet 1906, särskilda utskottet 1913, 16, 23–24 och 33 (ordförande 1916 och 23), 1:a
särskilda utskottet 1914B, 20, 22 och 25, hemliga utskottet 1914B och 16–21, 3:e sär-
skilda utskottet 1918U samt 2:a särskilda utskottet 1919L–20 och 26. Ledamot av utri-
kesnämnden 1921–29 och 31–35. Valman vid fullmäktigevalen 1912–13, 14B–18L,
19L, 20–24, 26–28 och 32, JO-valen 1914A–14B samt ombudsmannavalen 1915–18L,
19L, 20, 22–28 och 31–35. Ledamot av talmanskonferensen 1915–28 och 31–35. –
Ledamot av Första kammarens protektionistiska majoritetspartis förtroenderåd 1906,
lantmanna- och borgarepartiets förtroenderåd 1912–34, ordförande 1913–34, och
högerpartiets förtroenderåd 1935, ordförande 1935. – – Motioner: 224 egna, delvis
sammanhängande med partiledarskap, varav många om allmänna näringslivsfrågor, t ex
en planmässig nationell kraft- och bränslepolitik (1916), om statsförvaltningen, om
skogs- och jordbruket, och om försvaret, exempelvis åtgärder mot den försvarsfientliga
agitationen (1917). – – Interpellationer: Sju, bl a om arbetsmarknadsfrågor, t ex förföl-
jelser av arbetsvilliga, om stöd åt spannmålsodlingen och om okända flygares uppträ-
dande nattetid över Norrland (1934). – – Skrifter: Ett stort antal arbeten, särskilt
anföranden, om politik och näringsliv. Dagboksanteckningar (utg 1972). – – Arkiv:
Riksarkivet. – – Litteratur: Anderson 1956, Lindskog 1954. Svenskt biografiskt lexikon
(B Hagård), Svenska män och kvinnor, Svensk släktkalender, Swensson 1945, Vem är
det.
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Lindvall i Havgården, Axel Edvard (lantmannapartiet 1900–1911,
lantmanna- och borgarepartiet 1914–1917 och 1919–1920). Andra
kammaren för Medelstads domsaga, Blekinge län, 1900–1911, And-
ra kammaren för Blekinge län 1914B–1917 och 1919L–1920.
Född 15.6.1852 i Karlskrona, död 24.3.1931 i Nättraby. Lant-
brukare och direktör. Son till handlanden Carl Edvard Lindvall
och Amalia Maria Tranheim. – Gift 1923 med Lotten Erika
Kollberg (född 1872 i Norrköping, död 1954 i Nättraby), dot-
ter till Charlotta Christina Vilhelmina Persdotter. – Barn: Gus-
sie Rut (född 1925). – Ägde 1900 Västra Nättraby 10
(Havgården) m m i Nättraby om 11/24 mantal, taxeringsvärde

54 000 kronor, annan fastighet, taxeringsvärde 3 200 kronor, taxerad inkomst 5 700
kronor.

Karlskrona läroverk. Applerums lantbruksskola 1871–72. Lantbruksinspektor 1874–
78. Lantbrukare 1878. VD för Nättraby–Alnaryds järnvägs AB från 1892, trafikchef
1896–1906. – Nämndeman och skiftesgodeman. Kyrkvärd. Ledamot av ägodelningsrät-
ten. Ordförande i styrelsen för Nättraby sockens sjuk- och begravningskassa 1873 och i
socknens brandstodsnämnd 1896–1902. Ledamot av styrelsen för Blekinge läns brand-
stodsbolag 1904–31, ordförande 1925–31. Ledamot av Karlskrona lasarettsdirektion. – –
Ordförande i Blekinge moderata valmansförbund 1918–20. Ledamot av Nättraby kom-
munalnämnd. – Landstingsman för Blekinge län 1885–87, 1889–1909 och 16–19.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet 1900 och 02, 2:a särskilda utskot-
tet 1901, särskilda utskottet 1905 2U, konstitutionsutskottet 1909, bankoutskottet
1914B–17 och 19L–20. Ledamot av tillfälliga utskottet 1903–08 och statsutskottet
1911. Ekonomideputerad 1919L–20. Ledamot av opinionsnämnden 1900 och 03.
Statsrevisor 1908–10. Valman vid ombudsmannavalen 1919L. – – Motioner: Två egna,
om tull på koppar och mässing samt om anslag till tbc-sjukvårdsanstalter. – – Skrifter:
Reseskildringar. – – Litteratur: Lindskog 1954, Svenskt porträttgalleri, Vem är det.
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Lovén i Stockholm, Henrik Johan (John) (centern 1880–1882, För-
sta kammarens minoritetsparti 1904, Första kammarens moderata
parti 1905–1906). Andra kammaren för Stockholm 1880–1884,
Första kammaren för Stockholm 1904–1906.
Född 31.1.1840 i Klara församling, Stockholm, död
12.12.1924 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gross-
handlare. Son till grosshandlaren Pehr Magnus Lovén och
Amalia (Malin) Regina Ekström. – Gift 1874 med Emilie
Constance Setterwall (född 1849 i Katarina församling, Stock-
holm, död 1928 i Hedvig Eleonora, Stockholm), dotter till
grosshandlaren Jacob Wilhelm Setterwall och Emilie Christine
Nyblaeus.

Studier vid Uppsala universitet 1858–59. Lantbrukselev 1860–63. Anställd vid
Rönnöfors bruk i Offerdal, Jämtlands län, 1864–65. Arrendator till Skällnora kungsgård
i Fresta, Stockholms län, 1866–72. Anställd i firma Lovén & Co, Stockholm, 1872, del-
ägare och chef 1873–99. – Ledamot av styrelsen för Borgerskapets gubbhus i Stock-
holm 1879–1919, ordförande 1885–1907, Skånes enskilda banks kontor i Stockholm
1881–1910, Stockholms sparbank 1882–90, Brandförsäkrings AB Fenix 1888–1913,
vice ordförande 1909–13, Ångfartygs AB i Södra Sverige 1893–1903, Tanto socker-
bruksbolag 1904 och Skandinaviska kredit AB 1910–20. Fullmäktig i Stockholms han-
delskammare 1902. Ledamot av fondbörskommittén 1906. Sakkunnig ledamot av
Stockholms rådhusrätt vid Dispaschmål 1906. – Ledamot av frilagers- och frihamns-
kommittén (1894) och kommittén angående disponeringen av norra Djurgården
(1902–03). – – Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1879–83 och 1901–07. Leda-
mot av handels- och sjöfartsnämnden 1886–1903 och drätselnämnden 1902–06.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i 1:a särskilda utskottet 1904, bankoutskottet 1905L
och 06 samt särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U. Ledamot av opinionsnämn-
den 1882. Valman vid JO-valen 1881 och 1906 samt nytt val av JO:s efterträdare
1905L. Talmansdeputerad 1880. – – Motioner: En, om vissa villkor för restitution av
erlagd tullavgift. – – Litteratur: Adalberth 1869, Svenskt biografiskt lexikon (F Lud-
wigs), Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender, Stock-
holms stadsfullmäktige 1863–1913, Vem är det.
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Lundeberg i Forsbacka, senare Stockholm, Christian (Första kamma-
rens protektionistiska majoritetsparti 1888–1909, högervilde 1910).
Första kammaren för Gävle län 1886–1911.
Född 14.7.1842 i Valbo, död 10.11.1911 i Oscars församling,
Stockholm. Bruksägare och direktör, senare statsminister och
talman. Son till bruksägaren Johan Ulrik August Lundeberg
och Maria Benjamina Eckman. – Gift 1865 med Anna Char-
lotta Josefina Elfbrink (född 1844 i Gävle, död 1913 i Oscars
församling, Stockholm), dotter till grosshandlaren och bruks-
ägaren Wilhelm Eckman och Ulrika Sofia Göransson. – Barn:
Kristina (född 1866), Gerdt (född 1868), Anna Sofia Maria

(född 1870), Elin (1873), Folke Olof (född 1878), Signe (född 1883). – Ägare av fastig-
het i Gävle och hälftenägare av Forsbacka och Mackmyra bruk med tillhörande egen-
domar 1885–98 samt Högbo bruk i Högbo till 1911.

Gävle högre elementarläroverk 1851–58 och Ultuna lantbruksinstitut 1863–65. Exa-
men från krigsskolan 1861, underlöjtnant vid Dalaregementet samma år, löjtnant 1865,
avsked 1874. Förvaltare vid Oslättsfors bruk i Hille 1965–72, disponent vid Forsbacka
bruk i Valbo 1872–84 och VD för Forsbacka järnverks AB 1885–1907. Statsminister
2.8.1905–7.11.1905. – Ledamot av Gävle läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott
1869–93, sällskapets vice ordförande 1893–1910. Extra ordinarie fullmäktig i Jernkon-
toret 1900–05. Ledamot av direktionen för livränte- och kapitalförsäkringsanstalten i
Gävle län 1878. Ledamot av styrelsen för Gävle läns hästförsäkringsbolag, ordförande
1878–94, 6:e dövstumskoldistriktet, vice ordförande och kassadirektör 1890, Mack-
myra sulfit AB, ordförande 1890–97, Kungsgrufve AB, ordförande 1890–95, Gästrik-
lands brandstolsbolag, ordförande 1893–1900, Korsnäs sågverks AB 1893,
försäkringsanstalten Brages förlags AB 1899, Tuolluvara gruf AB 1900, Krylbo–Nor-
bergs jernvägs AB 1904, Kärrgrufvan–Klackbergs jernvägs AB 1904, Forsbacka järn-
verks AB, ordförande 1907, försäkringsanstalten Brage 1908, konungariket Sveriges
stadshypotekskassa, ordförande 1909, försäkrings AB Skandia 1910 och försäkrings AB
Freja samma år. – Ledamot av Karlstadskonferensen 1905. – Serafimerriddare
1905. – Ledamot av järvägstaxekommittén (1887–88), kommittén angående ändringar i
gruvstadgan (18990–91), kommittén angående ändrad uppställning av fjärde huvudti-
teln (1895), prästlöneregleringskommittén (1897), kommittén angående Sveriges fasta
försvar (1897–98), kommittén angående nya stater för post– och telegrafverken (1899)
och försvarskommittén (1907–10, ordförande). – – Ordförande i Hille kommunal-
nämnd 1868–72. – Kommunalordförande i Valbo. – Landstingsman för Gävle län
1881–86 och 1888–1909. Landstingets ordförande 1893–1904, 06–07 och 09.
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Riksdagsuppdrag: Suppleant i statsutskottet 1886 och 91. Ledamot av lagutskottet
1887A–87B, särskilda utskottet 1888–89, 92L och 1893–1903 (ordförande 1896–1900
och 02–03), särskilda deputerade (hemliga utskottet) 1895 och 1905L, 1 särskilda
utskottet 1901 och 07(ordförande) samt särskilda utskottet 1905 1U. Valman vid full-
mäktigevalen 1889, 92L, 93, 95–1905L och 06–08 samt JO–valet 1895. Kanslidepute-
rad för Första kammaren 1899–1905 1U och 06–08. Första kammarens vice talman
1899–1905 1U och 06–08. Första kammarens vice talman 1899–1905 1U och 06–08.
Första kammarens talman 1909–11. – Ledamot av Första kammarens protektionistiska
majoritetspartis tiomannaråd 1888–90 och 1892L–1908, ordförande 1900–1905 1U
och 1906–1908. – – Motioner: 13 egna, bl a om ändringar i regeringsformen och riks-
dagsordningen åsyftande en begränsning av de gemensamma voteringarnas område i
samband med utsträckt valrätt till Andra kammaren (1904, 05L och 06), om ändringar i
gruvstadgan, statsbidrag till kemisk station i Gävle och om kransnedläggning vid hög-
tidlighållandet av Roskildefredens minne. – – Interpellationer: En, med anledning av
ifrågasatt befästande av de åländska öarna (1908). – – Arkiv: UUB. – – Litteratur: Lind-
skog 1954, Millqvist 1903, Svenskt biografiskt lexikon (A Wåhlstrand), Svenska män
och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svenska teknologföreningen 1937.

Mallmin i Gran, senare Krägga, Lars Petter (lantmannapartiet
1885–1887 och 1895–1911, nya lantmannapartiet 1888–1894).
Andra kammaren för Uppsala läns södra domsaga 1885–1911.
Född 10.11.1843 i Frösthult, Västmanlands län, död 8.4.1912 i
Adolf Fredriks församling, Stockholm (Maria sjukhus). Gods-
ägare. Son till lantbrukaren och rusthållaren Erik Mallmin –
riksdagsman i bondeståndet för Torstuna, Simtuna, Övertjurbo,
Yttertjurbo och Våla härader, Västmanlands län, 1847/48 och
1853/54–1865/66 samt för Väsby fögderi, Västmanlands län,
1850/51, och Margareta Jansdotter. Bror till lantbrukaren
Johan Mallmin – riksdagsman i Andra kammaren för Västman-

lands södra domsaga 1874–77, Första kammaren Västmanlands län 1878–80 och 88–91.
Gift 1 1876 med Clara Fredrika Åslander (född 1843 i Yttergran, död där 1885), dotter
till gästgivaren Johan Fredric Åslander och Charlotta Jansdotter. Gift 2 1889 med Anna
Katarina Elisabeth Nordqvist, i hennes 2:a g, (född 1851 i Nikolai församling, Stock-
holm, död 1900 i Yttergran), dotter till Katarina Andersson. Gift 3 1903 med Ida Karo-
lina Charlotta Liedberg (född 1853 i Turinge, Södermanlands län), dotter till inspektorn
Bror Herman Liedberg och Christina Carolina Lundgren. – – Barn: Lotta (född 1868),
Erik (född 1873). – Ägare av Bålsta nr 1–4 och Yttergransby nr 2 i Yttergran om 3 7/8
mantal, taxeringsvärde1885 117 000 kr, taxerad inkomst 13 000 kr. 
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Godeman. – – Ordförande i Yttergrans kommunalstämma. Ordförande i kommu-
nalnämnden och fattigvårdsstyrelsen. – Landstingsman för Uppsala län 1873–74 och
77–90. 

Riksdagsuppdrag: Suppleant i lagutskottet 1885–87A, särskilda utskottet 1887B–90
och 95–96 samt bankoutskottet 1894. Ledamot av tillfälliga utskottet 1891, bankout-
skottet 1897–1905L och 1906–11 samt 2:a särskilda utskottet 1902. Suppleant i
Riksbanksfullmäktige1888–91. Valman vid JO–valen 1893–95 och fullmäktigevalen
1898–1905L och 1906–07. Talmansdeputerad 1886. Deputerad för att överlägga
med konungen 1905L. – Ledamot av lantmannapartiets förtroenderåd 1911. – –
Motioner: 20 egna, om lagstiftning, som ändring i konkurslagen och tulltaxan, utsök-
ningslagen, lag för smittsamma husdjurssjukdomar samt försök att hindra kolerans härj-
ningar, fiskevård i Östersjön och ersättning för nummerhästar vid kavalleriet. En
motion avsåg en utredning för att främja landsbygdsbefolkningens kvarboende på landet
(1911). – – Litteratur: Svenskt porträttgalleri.

Nisser i Falun, Samuel Martin (Första kammarens protektionistiska
majoritetsparti). Första kammaren för Kopparbergs län 1892L–1907.
Född 28.8.1840 i Tyska församlingen, Stockholm, död
12.11.1913 i Engelbrekts församling, Stockholm. Disponent.
Son till krigsrådet Samuel Conrad Nisser och Johanna Wilhel-
mina Netzel. – Gift 1870 med Henrika Elizabeth (Betty) Gus-
tafva Wettergren (född 1846 i Rättvik, död 1921 i Engelbrekts
församling, Stockholm), dotter till regementsläkaren Carl Jacob
Wettergren och Henrika Amanda Örn. – Barn: Martin (född
1872), Elsbeth (född 1873), Elin (född 1875), Carl född 1879),

Ellen (född 1885), Margit (född 1888). Ägare av Högtomta i Djursholm, Danderyd.
Inskriven vid Uppsala universitet 1858, bergsexamen 1863. Auskultant i kommers-

kollegium 1863. Tekniskt biträde vid Svartnäs och Siljansfors bergverk 1864. Falu
bergsskola 1865, examen 1866. Smidesbokhållare vid Mölnbacka bruk, Värmlands län,
1867–68. Biträdande bergmästare i 4:e distriktet 1869–70. Föreståndare för Falu bergs-
skola 1871–84. Bruksägare och disponent vid Klosters AB 1884–1905. – Ledamot av
styrelsen för Falu bergsskola 1871–99, Falu sparbank 1879–84, Hofors AB, ordförande
1886–92, och J H Munktells pappersfabrik AB 1899–1913. Ledamot av bergslagens
deputerade 1880 och 90–95. Fullmäktig i Jernkontoret 1896–1902. – Ledamot av
kommittén angående ändring i bevillningslagstiftningen (1895). – – Ledamot av Falu
stadsfullmäktige 1880–83. – Landstingsman för Kopparbergs län 1887, 1889–1902 och
05–08. Landstingets vice ordförande 1898.
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Riksdagsuppdrag: Suppleant i bevillningsutskottet 1892L, tillfälliga utskottet
1892L, särskilda utskottet 1905 2U och konstitutionsutskottet 1907. Ledamot av
bevillningsutskottet 1893–1905L och 06. Ledamot av opinionsnämnden 1906. Valman
vid fullmäktigevalen 1895–1905L och 06–07, val av JO:s efterträdare 1897 samt JO-
valen 1899–1905L och 06–07. Statsrevisorssuppleant 1895. Statsrevisor 1896–97. Tal-
mansdeputerad 1892L. – – Motioner: Fyra egna, om gruvlagstiftningen, om medling i
arbetstvister och om statens inlösande av en privat bergartssamling. – – Skrifter: Bl a en
handbok i järnets metallurgi (1883). – – Litteratur: Millqvist 1903, Svenska män och
kvinnor, Svenskt biografiskt lexikon (D Tistad), Svenskt porträttgalleri, Svensk släktka-
lender, Svensk teknologförening 1937, Vem är det.

Odqvist i Påtorp, Gustaf (nya lantmannapartiet 1894, lantmanna-
partiet 1895–1905 2U, nationella framstegspartiet 1906–1911,
lantmanna- och borgarepartiet 1912–1919L). Andra kammaren för
Vedens och Bollebygds härad, Älvsborgs län, 1894–1911, Andra
kammaren för Älvsborgs läns södra valkrets 1912–1919L
(19.3.1919).
Född 17.5.1847 i Bredared, död 19.3.1919 i Stockholm, kyr-
kobokförd i Fristad. Godsägare. Son till lantbrukaren Ephraim
och Anna Greta Andersdotter. – Gift 1877 med Lydia Char-
lotta Wennergren (född 1849 i Borås, död där 1930), dotter till
vice rektorn Sven Peter Wennergren och Anna Fredrika Fri-
man. – Barn: Mia (född 1877), Sven (född 1878), Sten Gottfrid

(född 1881), Elin Alfrida (född 1882), Torsten (född 1883), Olof (född 1885), Fritz
(född 1886), Tor (född 1887), Gösta (född 1888), Folke (född 1890), Signe (född 1891).
– Ägare av Röhl i Bredared och från 1897 Påtorps säteri i Fristad om 400 ha (1940).

Borås elementarläroverk, lantbruksskola 1868–69. – Ledamot av Älvsborgs läns södra
hushållningssällskaps förvaltningsutskott från 1902, sällskapets vice ordförande. Ledamot
av Älvsborgs läns skogsvårdsstyrelse och inskrivningsrevision. Ordförande i vägstyrelsen,
Älvsborgs läns veterinärstyrelse och Västra Sveriges lantmäns centralförening. – Leda-
mot av kommittén angående rikets indelning i läkardistrikt (1905–07), kommittén
angående omorganisation av fögderiförvaltningen (1909) och sakkunniga angående
omorganisation av medicinalstyrelsen (1913). – – Ordförande i södra Älvsborgs läns
moderata valmansförening 1909. – Ordförande i Fristads kommunalstämma och kom-
munalnämnd. – Landstingsman för Älvsborgs län 1874–75 och 1880–1919. Landsting-
ets vice ordförande 1911–19.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet 1895–96, bankoutskottet 1898–
99, särskilda utskottet 1899, 1905 1U och 1905 2U samt statsutskottet 1900–01.
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Ledamot av tillfälliga utskottet 1897, statsutskottet 1902–05L, 07–11, 13–18L och 19L,
lagutskottet 1906, jordbruksutskottet 1912, 2:a särskilda utskottet 1917 och hemliga
utskottet 1919L. Statsrevisorssuppleant 1900. Statsrevisor 1901–03. Ekonomideputerad
1903–19L. Valman vid JO-valen 1906–09 och 11. Talmansdeputerad 1900. – Suppleant
i lantmannapartiets förtroenderåd. – Ledamot av nationella framstegspartiets förtroen-
deråd 1906–11. – Ledamot av lantmanna- och borgarepartiets förtroenderåd 1912–19L,
vice ordförande 1919L. – – Motioner: Åtta egna, om inrättande av ett riksbankens
avdelningskontor i Borås, fördelningen av brännvinsförsäljningsmedel, ändringar i riks-
dagsordningen, anslag till skogsodling och indragningar av civil- kommissionen. – –
Litteratur: Andra kammaren 1918–20, Mannerfelt 1913, Millqvist 1903, Lindskog
1954, Svenskt porträttgalleri, Svenska gods och gårdar 28, Vem är det.

Palmstierna i Stockholm, senare Jönköping, Nils Axel Hjalmar (nya
lantmannapartiet 1888–1890, Första kammarens protektionistiska
majoritetsparti 1900–1909). Andra kammaren för Stockholm 1888–
1890, Första kammaren för Jönköpings län 1900–1909
(21.2.1909) (ridderskapet och adeln 1865/66).
Född 31.3.1836 i Stockholm, död 21.2.1909 i Engelbrekts för-
samling, Stockholm. Friherre, statsråd, senare landshövding.
Son till översten, senare statsrådet, friherre Carl Otto Palm-
stierna – riksdagsman ridderskapet och adeln 1817/18–1859/
60, och friherrinnan Lovisa Eleonora Rudbeck. – Gift 1868
med Sofia Charlotta Wilhelmina Blomstedt (född 1845 i

Håtuna, Uppsala län, död 1932 i Oscars församling, Stockholm), dotter till godsägaren
Johan Otto Blomstedt – riksdagsman ridderskapet och adeln 1847/48 och 1856/58–
1865/66, och grevinnan Wilhelmina (Mina) Lovisa Johanna von Schwerin. – Barn:
Ellen (född 1869), gift 1896 med majoren friherre Fabian Lilliecreutz – riksdagsman
Andra kammaren för Jönköpings län 1925–32, Otto (född 1871), Nils (född 1875),
Märta (född 1878), Henrik (född 1874). – Ägde 1888 fastigheten Brahegatan 5 samt 7A
och B i Stockholm.

Krigsskolan 1849, officersexamen 1854. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente
1854. Repetitör vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1860–61, löjtnant 1861, artil-
leristabsofficer 1861–70, kapten 1869. Lärare vid artilleriläroverket 1864–65 och skjut-
skolan för infanteriofficerare 1865. Tjänstgöring hos prins Oscar (II) 1865, adjutant
1869, överadjutant 1885. Lärare i artilleri vid Krigshögskolan 1870–73. Major i armén
och chef för artilleristaben 1873. Major vid Göta artilleriregemente 1876. Överstelöjt-
nant i armén 1879, överste 1882. Generalintendent och chef för arméförvaltningens
intendentsdepartement 1883. Generalmajor i armén 1887. Statsråd och chef för lantför-
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svarsdepartementet 6.2.1888–22.6.1892. Generalmajor i reserven 1892. Landshövding i
Jönköpings län 1892–1906. – Ordförande i styrelsen för Svensk mosskulturförening
1898–1906. Kommissarie för det frivilliga sjukvårdsväsendet vid krig 1907. Ordförande
i riddarhusdirektionen 1908. – Ledamot av kommittén angående konstruktion av lavett
till fältkanoner (1872), kommittén angående manskapsskolan och nedre avdelningen av
artilleriregementenas läroverk (1876), svensk-norska artillerikommittén (1878, ordfö-
rande), kommittén angående reglemente för sjukvården i fält (1886–88, ordförande),
kommittén angående statens upphandlings- och entreprenadväsende (1887–88, ordfö-
rande), kommittén angående arméns centrala förvaltningsmyndighets organisation
(1906–07), kasernbyggnadskommittén för 2:a arméfördelningen (1906), kommittén
angående uppkommen brist i extra anslag till nya byggnader för armén (1907, ordfö-
rande), 1907 års försvarskommitté (1907–09), kommittén angående inkvartering på
mötesplatserna (1908–09), sakkunniga för bedömande av en byggnadsfråga (1908) och
kommittén angående reservstater vid armén och marinen (1908–09, ordförande).
Sekreterare i artillerikommittén (1863–65). – Ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakade-
mien 1871 och Kungl Lantbruksakademien 1905. Serafimerriddare 1907. – – Ledamot
av Stockholms stadsfullmäktige 1879–83. Ledamot av drätselnämnden 1880–83.

Riksdagsuppdrag: Ledamot av 1:a särskilda utskottet 1901, tillfälliga utskottet 1902,
statsutskottet 1903–05L och 06–07 samt särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U.
Ledamot av talmanskonferensen 1909. – – Motioner: Två egna, om höjda arvoden till
departementens expeditionschefer och om ersättning till kungen för representationsut-
gifter. – – Skrifter: Bl a läroböcker för infanteriofficerare. – – Litteratur: Elgenstierna,
Hulthander 1892, Jönköpings historia 1921:4, Kleberg 1936, Svenska män och kvin-
nor, Svenskt porträttgalleri, Stockholms stadsfullmäktige 1863–1913. 

Paulson i Ekeberga, Paul (Första kammarens protektionistiska major-
itetsparti 1894–1896 och 1900–1909, lantmannapartiet 1897–
1899, det förenade högerpartiet 1910–1911, nationella partiet
1912–1918). Första kammaren för Malmöhus län 1894–1896,
Andra kammaren för Luggude domsagas södra valkrets, Malmöhus
län, 1897–1899, Första kammaren för Malmöhus län 1900–
1918U.
Född 5.9.1851 i Välluv, död där 31.3.1924. Godsägare. Son till
rusthållaren Jöns Pålsson och Kjersti Nilsdotter. – Gift 1881
med Johanna Maria Knutsdotter (född 1855 i Välluv, död 1952
i Maria församling, Helsingborg), dotter till åbon Knut Pauls-
son och Christina Nilsdotter. – Barn: Knut Ivar Valdemar (född

1883), Ingeborg (född 1885), Eric (född 1886), Johannes (född 1887), Thure (född
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1889), Dagmar (född 1892), Gustaf Adolf (född 1894). – Ägde 1894 Ekeberga (Östra
Ramlösa nr 1) om 168 275/315 392 mantal i Välluv, taxeringsvärde 10 000 kronor, och
Örups säteri i Benestad, Kristianstad län. Taxerad inkomst 1 900 kronor. 

Wulffska lantbruksskolan i Trelleborg 1873. – Ledamot av styrelsen för Välluvs spar-
bank 1876–1924, ordförande och VD 1887–1924. Ledamot av styrelsen för Skrom-
berga stenkols- och lerindustri AB 1889, Helsingborgs sockerfabrik AB 1891, Bank AB
Södra Sverige 1901–19 och AB Svenska handelsbanken 1919–24. Ledamot av Malmö-
hus läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1901. Vice ordförande i direktionen
för Helsingborgs lasarett 1909–23. – Ledamot av tulltaxekommittén (1906). – – Ordfö-
rande i Nationalförbundets för Skåne verkställande utskott 1906. Ledamot av översty-
relsen för Allmänna valmansförbundet 1904–21. – Ordförande i Välluvs
kommunalstämma. – Ledamot av Välluvs kyrko- och skolråd. – Landstingsman för
Malmöhus län 1895–1918. Landstingets vice ordförande 1912–18.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i lagutskottet 1895–99, bevillningsutskottet 1900–02,
1:a särskilda utskottet 1901, statsutskottet 1903–05L och 06–09, konstitutionsutskottet
1905 1U och 1905 2U, särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U samt jordbruksut-
skottet 1910–18L. Ledamot av tillfälliga utskottet 1902 och 2:a särskilda utskottet 1904–
05L. Ledamot av opinionsnämnden 1903. Valman vid fullmäktigevalen 1905L, 06–13
och 14B–15. Statsrevisorssuppleant 1899 och 1902. Statsrevisor 1903–05L och 06. Tal-
mansdeputerad 1897. – Ledamot av nationella partiets förtroenderåd 1914A–18U. – –
Motioner: Fem egna, bl a om hushållningssällskapens organisation, om inrättande av en
fullständig navigationsskola i Helsingborg och om inlösen av Höganäs–Mölle järnväg. –
– Litteratur: Gullberg och Uggla 1919, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgal-
leri, Vem är det.

Pehrson i Törneryd, Pehr (lantmannapartiet 1879–1887, gamla
lantmannapartiet 1888–1894, lantmannapartiet 1895–1908, det
förenade högerpartiet 1911). Andra kammaren för Bräkne domsaga,
Blekinge län, 1879–1908, Första kammaren för Blekinge län 1911.
Född 3.9.1845 i Bräkne–Hoby, död 17.3.1915 i Åryd. Lant-
brukare. Son till lantbrukaren, kyrkvärden och nämndemannen
Pehr Andersson – riksdagsman i bondeståndet för Bräkne
härad, Blekinge län, 1865/66, och Maria Pehrsdotter. – Gift
1870 med Elin Olsson (född 1846 i Åryd, död 1937 i Karls-
hamn), dotter till lantbrukaren och nämndemannen Ola Olsson
– riksdagsman bondeståndet för Bräkne härad, Blekinge än,
1862/63, och Botil Jönsdotter. – Barn: Anders Elof (född

1871), Katarina Anna (född 1872), Gerda Gunilla (född 1873), Sven Gustaf (född
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1877). – Ägde 1879 Törneryd nr 6 m m i Åryd om ca 1/10 mantal, taxeringsvärde
7 500 rdr.

Marielunds lantbruksskola 1863–65. Lantbrukare från 1870. – Nämndeman. Leda-
mot av ägodelningsrätten. Ordförande i vägstyrelsen och i styrelsen för Åryds sparbank
1880–94. Ledamot av kommittén angående ny instruktion för riksdagens revisorer
(1884), kommittén angående nya stater för post- och telegrafverken (1899), 1901 års
bangårdskommittén (1901–05) och kommittén angående riksdagens arbete (1907). – –
Ledamot av styrelsen för Blekinge moderata valmansförbund 1911. – Ordförande i
Åryds kommunalstämma. – Landstingsman för Blekinge län 1874–75, 77–82. 84–1903,
05–06 och 08–14. Landstingets vice ordförande 1899–1902, ordförande 1903–14.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i bevillningsutskottet 1880–81 och särskilda utskottet
1882–84, Ledamot av tillfälliga utskottet 1879, särskilda utskottet 1885–87B, 90–92L,
1893–1905L och 06–08 (vice ordförande 1898–1905L och 06–08), lagutskottet 1888–
89, särskilda utskottet 1892U, 1905 1U och 1905 2U (vice ordförande 1905 1U
och 1905 2U) och 1:a särskilda utskottet 1911. Talmansdeputerad 1880, ordförande i
talmansdeputationen 1900. Kanslideputerad 1897–1908. Deputerad för att över-
lägga med Konungen 1905L. Statsrevisorsuppleant 1883. Statsrevisor 1884. Valman
vid fullmäktigevalen 1881, 83, 89, 1898–1905L och 06–08, JO-valen 1888 och val av
tryckfrihetskommitterade 1891 och 94. Andra kammarens vice talman 1903–08. –
Ledamot av gamla lantmannapartiets niomannaråd 1888. Suppleant i lantmannapartiets
förtroenderåd, ledamot av förtroenderådet, ordförande 1903–08. – – Motioner: 24
egna, om inrättande av ett Riksbankens avdelningskontor i Karlskrona och om tull på
spannmål, fläsk och smör. – – Litteratur: Lindskog 1954, Svenska män och kvinnor,
Svenskt porträttgalleri, Vem är det.

Persson i Stallerhult, Carl (lantmannapartiet 1882–1887B och
1895–1911, nya lantmannapartiet 1888–1892L, gamla lantman-
napartiet 1892U–1894, lantmanna- och borgarepartiet 1912–
1918U). Andra kammaren för Vartofta och Frökinds domsaga, Ska-
raborgs län, 1882–1911, Andra kammaren för Skaraborgs läns södra
valkrets 1912–1918U.
Född 22.10.1844 i Korsberga, död där 20.2.1926. Lantbrukare.
Son till lantbrukaren Per Larsson och Cajsa Svensdotter. – Gift
1871 med Anna Andersdotter (född 1846 i Fågelås, död 1935 i
Korsberga), dotter till lantbrukaren Anders Gustav Johansson

och Maria Erlandsdotter. – Barn: Maria (född 1872), Hilma (född 1875), Johan (född
1878). Ägare av Stallerhult i Korsberga från 1871.
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Nämndeman 1876–85. – Ledamot av styrelsen för dövstumskolan i 4:e distriktet. –
Ledamot av mantalsskrivningskommittén (1889), kommittén angående förslag till nya
stater för post- och telegrafverken (1899–1901), civila pensionskommittén (1899–
1902), kommittén angående harmonimusikens vid armén sammansättning (1902–03),
1902 års löneregleringskommitté (1902–18), kommittén angående Bodens fästning
(1905), sakkunniga angående arméförvaltningens organisation (1906–07), kommittén
angående lönereglering vid SJ (1906–07), sakkunniga angående anslag till arméns bygg-
nader (1907), utredningen angående marinförvaltningens omorganisation (1907–08),
civilkommissionen angående försvarsverket (1908–15, vice ordförande), kommittén
angående medicinalstyrelsens omorganisation (1908–10), kommittén angående förpläg-
nadsanstalter (1910), fjärde försvarsberedningen (1912–14), utredningen angående
patent- och registreringsverkets organisation (1912), sakkunniga angående nytt krigsav-
löningsreglemente (1914–15, ordförande) och sakkunniga angående lag om mark för
militära övningar (1916–17). – – Ordförande i Korsberga kyrko- och skolråd. – Lands-
tingsman för Skaraborgs län 1885–92 och 1896–1922. Landstingets vice ordförande
1902–10, ordförande 1911–19. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 1913–22,
ordförande 1913–19.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i lagutskottet 1885–87A och statsutskottet 1887B.
Ledamot av lagutskottet 1888–90, statsutskottet 1891–92L, 1893–1905L och 06–18L,
särskilda utskottet 1899 och 1905 1U och 1905 2U (vice ordförande 1905 2U)
samt 1:a särskilda utskottet 1901, 04, 09 och 14B (vice ordförande 1904). Statsrevisors-
suppleant 1887A och 88–89. Statsrevisor 1890, 1898–1900 och 02–04. Kanslideputerad
1903–17. Valman vid JO-valen 1882 och 84 samt fullmäktigevalen 1897–1905L och
06–10. Talmansdeputerad 1894. Ledamot av talmanskonferensen 1907–14B. Andra
kammarens ålderspresident 1914A–18U. – Ledamot av gamla lantmannapartiets nio-
mannaråd 1892U–94. – Ledamot av lantmannapartiets förtroenderåd 1895–1911, ord-
förande 1909–11. – Ledamot av lantmanna- och borgarepartiets förtroenderåd 1912
och 14A–18U, ordförande 1912. – – Motioner: 30 egna, om löner och administrativa
förhållanden i statsförvaltningen, skattefrågor, bl a skattebefrielse för vissa jordägare,
samt om förhandlingar mellan svenska och norska regeringarna angående ny ordning av
de unionella förhållandena (12.4.1905). – – Skrifter: Broschyr i rösträttsfrågan. – – Lit-
teratur: Andra kammaren 1918–20, Eldh 1962, Lindskog 1954, Svenskt porträttgalleri,
Svenska män och kvinnor, Vem är det. 
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Persson i Tällberg, Daniel (gamla lantmannapartiet 1891–1894,
lantmannapartiet 1895, vilde 1896–1899, liberala samlingspartiet
1900–1918L). Andra kammaren för Leksands, Åls och Bjursås
tingslag, Kopparbergs län, 1891–1893, Andra kammaren för Lek-
sands tingslag, Kopparbergs län, 1894–1911, Andra kammaren för
Kopparbergs läns norra valkrets 1912–1918L (24.5.1918).
Född 10.3.1850 i Leksand, död där 24.5.1918. Lantbrukare,
senare talman. Son till lantbrukaren och häradsdomaren Kus
Per Persson och Ingeborgs Anna Persdotter. – Gift 1873 med
Anna Hansdotter (född 1853 i Leksand, död där 1929), dotter
till lantbrukaren Nygårds Hans Olsson och Kerstin Ersdotter. –

Barn: Per (född 1873). – Ägare av fastighet i Tällberg, Leksand.
Handlande, auktionsförrättare, sakförare. – Nämndeman 1882–1918. Ledamot av

järnvägsrådet. Vice ordförande i Kopparbergs läns hushållningssällskap 1909–11. –
Ledamot av tullstatskommittén (1900–02), kommittén angående Bodens fästning
(1905), kommittén angående skogsbeskattning (1905–07), 1906 års skiftesstadgekom-
mitté (1906–11), försvarskommittén (1907–10), kommittén angående lag om fiskeri-
områden (1907), norrländska skogsvårdskommittén (1907–08), kommittén angående
omorganisation av fögderiförvaltningen (1909–12), sakkunniga angående granskning av
förslag om prästerskapets avlöning (1909), civilkommissionen (1911–15), 4:e försvars-
beredningen (1911–14), kommittén angående samfälld skog i Kopparbergs län (1913–
14), vattenfallssakkunniga (1914–18), sakkunniga angående förslag till vattenlag (1915–
17) och sakkunniga angående granskning av kyrkofondskommitténs förslag (1918). – –
Ledamot av styrelsen för Kopparbergs läns allmänna nykterhetsförbund 1900. – Leda-
mot av Frisinnade landsföreningens förtroenderåd, ordförande 1917–18. – Vice ordfö-
rande i Leksands kommunalstämma. – Landstingsman för Kopparbergs län 1907–17.
Landstingets ordförande 1912–17. – Ledamot av kyrkomötet 1909.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i konstitutionsutskottet 1893 och statsutskottet 1897–
99. Ledamot av tillfälliga utskottet 1892L och 94–96, särskilda utskottet 1899, 1905
1U och 1905 2U, 06, 13 och 16, 1:a särskilda utskottet 1909–10 och 14B, statsutskot-
tet 1900–05L och 06–09, jordbruksutskottet 1910–15 (vice ordförande 1910–11, ord-
förande 1912–15) och 2:a särskilda utskottet 1917 (ordförande). Ledamot av
opinionsnämnden 1891. Valman vid val av tryckfrihetskommitterade 1903, 06, 08–09,
12–13 och 15, fullmäktigevalen 1911–13 och 14B samt ombudsmannavalen 1917.
Statsrevisorssuppleant 1899. Statsrevisor 1900–02. Deputerad för tillsättande av Andra
kammarens kansli 1913–15 och 17. Ledamot av talmanskonferensen 1912. Andra kam-
marens vice talman 1913–17, talman 1918L. – Ledamot av liberala samlingspartiets för-
troenderåd 1900–07 och 09–17, ordförande 1916–17. – – Motioner: 59 egna, varav
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flera om grundlagsfrågor, t ex nedsättning av valbarhetscensus för Första kammaren och
arvodering av dess ledamöter (1907; ”Tällbergslinjen”), om jordbruksfrågor, exempel-
vis avdikning, och om främjande av nykterhet. – – Skrifter: En broschyr om lagfart å
fastighet på landet (1907). – – Litteratur: Millqvist 1903, Svenska män och kvinnor,
Svenskt porträttgalleri, Svenska folkrörelser I, Vem är det. 

Petersson i Påboda, Per Alfred (lantmannapartiet 1897–1905, na-
tionella framstegspartiet 1906–1908, liberala samlingspartiet 1911–
1920). Andra kammaren för Södra Möre domsagas östra valkrets,
Kalmar län, 1897–1908, Första kammaren för Gävleborgs län
1911, Första kammaren för Jönköpings län 1912–1919L, Första
kammaren för Stockholms län 1919U–1920.
Född 25.6.1860 i Söderåkra, Kalmar län, död där 11.10.1920.
Lantbrukare, senare statsråd. Son till lantbrukaren Fredrik
August Petersson och Maria Petersdotter. – Gift 1888 med
Mathilda (Thilda) Charlotta Olsson (född 1861 i Jämjö, Ble-
kinge län, död 1947 i Söderåkra, Kalmar län), dotter till torpa-

ren Anders Olsson och Johanna Svensdotter. – Barn: Torsten (född 1888) – konsultativt
statsråd 6.8–24.9.1932, Sture (född 1891), Knut (född 1892) – riksdagsman Första kam-
maren för Göteborg 1935–45, Gösta (född 1895), Elin (född 1904). – Ägare av Påboda
nr 2, 6 och 7 samt Ekelunda nr 2 och 5 i Söderåkra, Kalmar län, om 1 7/8 mantal.

Kalmar läns södra folkhögskola 1876–78. Vinslövs missionsskola 1884–85. Lantbru-
kare 1886. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet 2.8.1905–7.11.1905,
29.5.1906–17.3.1909, 7.10.1911–17.2.1914 och 19.10.1917–10.3.1920. Landshövding
i Stockholms län 1920 (tillträdde ej). – Ledamot av Kalmar läns södra hushållningssäll-
skaps förvaltningsutskott 1896. Vice ordförande i vägstyrelsen 1897. Ledamot av styrel-
sen för Söderåkra sparbank 1909–20. – Ledamot av kommittén angående indelningen i
läkardistrikt (1904–05), Vaxholmskommittén (1906–07) och 1916 års torvkommitté
(1916–17, ordförande). – – Ledamot av Allmänna valförbundets överstyrelse 1904.
Ledamot av frisinnande landsföreningens förtroenderåd, ordförande i verkställande
utskottet 1916–20. – Vice ordförande i Söderåkra kommunalstämma 1890. – Lands-
tingsman för Kalmar län södra delen 1894–1907 och 1910–11.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet 1897–99, särskilda utskottet 1899
och statsutskottet 1900–02. Ledamot av statsutskottet 1903–05L, särskilda utskottet
1905 1U, lagutskottet 1906, jordbruksutskottet 1911 och 1914B–17, 1:a särskilda
utskottet 1914B samt hemliga utskottet 1914B och 16–17. Statsrevisorssuppleant 1904.
Statsrevisor 1905L. Valman vid JO-valen 1917. Talmansdeputerad 1897. – Ledamot av
lantmannapartiets förtroenderåd 1904. – Ledamot av nationella framstegspartiets förtro-
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enderåd 1906. – Ledamot av liberala samlingspartiets förtroenderåd 1911–17, vice ord-
förande i Fösta kammar-gruppen 1916–17. – Suppleant i styrelsen för riksdagens
interparlamentariska grupp 1918L–20. – – Motioner: Åtta egna, bl a om lagstiftnings-
frågor, om konstitutionella frågor (Påbodaförslaget om rösträtt 1906) och om tuberku-
losens bekämpande. – – Litteratur: Hofrén 1963, Lindskog 1954, Petersson 1965,
Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Söderåkra 1951, Vem är det.

Pettersson i Uddevalla, senare Jönköping, Fredrik Emil (Första kam-
marens protektionistiska majoritetsparti). Första kammaren för Göte-
borgs och Bohus län 1892L–1907, Första kammaren för Jönköpings
län 1909.
Född 6.11.1855 i Göteborg, död 12.7.1949 i Bromma försam-
ling, Stockholm. Löjtnant och godsägare, senare landshövding.
Son till grosshandlaren Johan Fredrik Pettersson och Emelie
Leontine Borgman. – Gift 1883 med Wendla Christina von
Essen af Zellie (född 1853 i Nykarleby, Finland, död 1919 i
Sofia församling, Jönköping), dotter till bruksägaren Otto von
Essen och Anna Christina Snellman. – Barn: Anna Elisa (född

1887), Johan Fredrik (född 1889), Signe Magdalena (född 1895). – Ägare av Emaus i
Uddevalla.

Studentexamen i Uppsala 1875. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1876, löjt-
nant 1885, kapten 1895, avsked 1898. Landshövding i Jönköpings län 1906–22. – –
Ledamot av styrelsen för Älvsborgs med flera läns hypoteksförening 1899–1907 och
Tenhults lantmannaskola 1912–22. Ledamot av Göteborgs och Bohus läns hushållnings-
sällskaps förvaltningsutskott 1889–91 och 1894–1907, sällskapets vice ordförande 1897–
1906. Ordförande i Svensk mosskulturförening 1906–19, Jönköpings läns hushållnings-
sällskap 1914–22 och skogsvårdsstyrelse 1918–22. – Ledamot av befästningskommittén
(1897–98), post- och telegrafkommittén (1899–1901), kommittén angående gransk-
ning av förslag till kasernbyggnader (1901–02), 1902 års löneregleringskommitté
(1902–1907) och fögderiförvaltningskommittén (1909–12, ordförande). – – Ledamot
av Uddevalla stadsfullmäktige 1888–1900. – Landstingsman för Göteborgs och Bohus
län 1894–1901 och 1905–06, vice ordförande 1898. Ledamot av Landstingets förvalt-
ningsutskott 1895–98, 1900–01 och 05–06.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet 1892L och statsutskottet 1893–95.
Ledamot av statsutskottet 1896–1906, särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U och
2:a särskilda utskottet 1909 (ordförande). Statsrevisorssuppleant 1897–98. Statsrevisor
1899–1903. Valman vid JO-valen 1894–98 samt fullmäktigevalen 1895–1903, 05L och
06. – Ledamot av Första kammarens protektionistiska majoritetspartis förtroenderåd
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1903–07. – – Motioner: Åtta egna, bl a om förlängd valperiod för Andra kammaren
samt om anslag till fiskerinäringen och till inköp av gevär. – – Litteratur: Millqvist 1903
och 1909, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Vem är det.

Rettig i Gävle, Johan (John) Robert (Första kammarens minoritets-
parti 1894–1904, Första kammarens moderata parti 1905–1907).
Första kammaren för Gävle 1894–1907.
Född 18.8.1847 i Gävle, död där 22.7.1907. Grosshandlare.
Son till grosshandlaren Robert Rettig – riksdagsman Första
kammaren för Gävleborgs län 1871L–79, och Adelaide Ulrika
Corinna Garberg. – Gift 1872 med Antonie Wilhelmina
Augusta von Eckermann (född 1846 i Ripsa, Södermanlands
län, död 1933 i Engelbrekts församling, Stockholm), dotter till
godsägaren och kammarherren Anton Thure Fredrik Ecker-
man, senare von Eckerman, och grevinnan Ulrika (Ulla) Eleo-

nora Amalia Lewenhaupt.
Läroverksstudier i Gävle 1856–63 och studier vid handelsinstitut i Hamburg. Gross-

handlare i Gävle och delägare i firman P C Rettig & Co 1872, ensamägare från 1886
(tobaksfabrik samt skeppsbyggeri och rederi). Verkställande direktör för Gävle–Ockelbo
järnväg 1882–1907. Kassadirektör i Korsnäs sågverks AB 1890, verkställande direktör
1892–93. Spansk vice konsul i Gävle 1874–95. – Ledamot av centralstyrelsen för Gäv-
leborgs enskilda bank 1881, ordförande 1891. Ledamot av direktionen för navigations-
skolan i Gävle 1886. – Ledamot av kommittén angående en utställning i Stockholm
1897 (1884), frilagers- och frihamnskommittén (1894–95), bevillningskommittén
(1895), kommunalskattekommittén (1897–1900), handels- och sjöfartskommittén
(1898–1900) och tobaksbeskattningskommittén (1903–04, ordförande). – – Ledamot av
Gävle stadsfullmäktige, ordförande 1887–1907. – Landstingsman för Gävleborgs län
1884–92.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i bankoutskottet 1895–96 och särskilda utskottet
1905 1U. Ledamot av bankoutskottet 1897–1905L och 06–07 (ordförande 1906–07),
tillfälliga utskottet 1898 och 1905L, 2:a särskilda utskottet 1903 och särskilda utskot-
tet 1905 2U. Suppleant i opinionsnämnden 1894 och 97. Valman vid JO-valen 1902–
05L och 06 samt fullmäktigevalen 1907. Talmansdeputerad 1894. – – Motioner: Åtta
egna, bl a om näringslivsfrågor som exportstöd, stipendier för handelsstudier och inrät-
tande av ett statsdepartement för handel, industri och sjöfart. – – Litteratur: von Horn
1937, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender.
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Staaff i Stockholm, Karl Albert (folkpartiet 1897–1899, liberala
samlingspartiet 1900–1915). Andra kammaren för Stockholm
1897–1911, Andra kammaren för Stockholms andra valkrets 1912–
15.
Född 21.1.1860 i Klara församling, Stockholm, död 4.10.1915
i Engelbrekts församling, Stockholm. Advokat, senare statsmi-
nister och vice talman. Son till lektorn, senare kyrkoherden,
Albert Staaf – riksdagsman i Andra kammaren för Stockholm
1873–75, och Mina Schöne. – Ogift.
Studentexamen i Stockholm 1877. Inskriven vid Uppsala uni-
versitet 1879, fil kand 1884, examen till rättegångsverken 1887.
Tingstjänstgöring i Hedemora. Vice häradshövding 1892.

Anställd vid O Wallins advokatbyrå i Stockholm 1888–90. Ägare av egen advokatbyrå
1893. Delägare i firman Advokaterna Staaf & Lidforss 1900–05. Konsultativt statsråd
2.8–7.11.1905. Statsminister 7.11.1905–29.5.1906 och 7.10.1911–17.2.1914, tillika
statsråd och chef för justitiedepartementet 7.11.1905–29.5.1906. – Vice ordförande i
Uppsala studentkår 1886. – Ledamot av kommittén angående strafflagen för krigsmak-
ten (1901–05), försvarskommittén (1907–09), kommittén angående effektivitet åt
beslutade tullhöjningar (1909–10) och kommittén angående utgivning på svenska språ-
ket av främmande länders grundlagar (1911–12, ordförande). – – Ordförande i fören-
ingen Verdandi 1882 och 83–85. – Vice ordförande i styrelsen för Frisinnade
landsföreningen.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i särskilda utskottet 1900 och 1:a särskilda utskottet
1901. Ledamot av särskilda utskottet 1903, lagutskottet 1904 och 07, hemliga
utskottet 1905L och 14B, konstitutionsutskottet 1905L och 08–10 (ordförande 1909–
10), särskilda utskottet 1905 1U samt 1:a särskilda utskottet 1907 och 14B (vice ord-
förande 1907, ordförande 1914B). Ledamot av opinionsnämnden 1903. Valman vid
fullmäktigevalen 1902–04, 09 och 11, JO-valen 1904–05L och 10 samt ombuds man-
navalen 1915. Deputerad för tillsättande av Andra kammarens kansli 1909–11. Ledamot
av talmanskonferensen 1907–08 och 15. Andra kammarens vice talman 1909–10. –
Ledamot av liberala samlingspartiet förtroenderåd 1905 1U–15, ordförande 1907–15. –
– Motioner: 96 egna, till stor del sammanhängande med partiledarskap, bl a ett flertal
om författningsfrågor, till exempel vidgad rösträtt, om rättsliga problem, till exempel
rättssäkerheten inom krigsmakten, om bolags jordförvärv och om införande av lokalt
veto mot detaljhandel med alkoholdrycker. – – Interpellationer: Fem, bl a om inrättan-
det av en regeringsrätt och om en mot England hätsk artikel i den av statsmedel bero-
ende Statsvetenskaplig tidskrift (1914B). – – Skrifter: Bl a statsvetenskapliga arbeten,
samlingar av tal och artiklar samt sociala tendensskådespel. – – Litteratur: Kihlberg
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1962–63, Millqvist 1903 och 1909, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender,
Swensson 1945, Vem är det.

Starbäck i Hudiksvall, senare Gävle och Stockholm, Karl (liberala
samlingspartiet 1902–1914A, lantmanna- och borgarepartiet 1921–
1924). Andra kammaren för Hudiksvall och Östersund 1902–1905
2U, Andra kammaren för Gävle 1906–1911, Andra kammaren för
Gästriklands valkrets, Gävleborgs län, 1912–1914A, Andra kam-
maren för Stockholms andra valkrets 1921, Andra kammaren för
Stockholm 1922–1924.
Född 26.12.1863 i S:t Olai, Norrköping, död 30.9.1931 i
Engelbrekts församling, Stockholm. Läroverksadjunkt, senare
lektor. Son till lektorn Carl Georg Starbäck och Mathilda
Carolina Hallgren. – Gift 1903 med Kerstin Anna Gustafva
Haglund (född 1868 i S:t Olai, Norrköping, död 1943 i Maria,

Stockholm), dotter till medicine doktorn Carl Johan Emil Haglund och Hedvig Char-
lotta Margareta Schröder. – Barn: Ulla (född 1905), Göran (född 1908).

Mogenhetsexamen i Norrköping 1883. Inskriven vid Uppsala universitet samma år,
fil kand 1887, fil lic 1892, fil dr 1894, docent i botanik 1895–96. Adjunkt vid Högre
allmänna läroverket i Hudiksvall 1897–1902. Lektor i naturalhistoria och kemi vid
Högre allmänna läroverket i Gävle 1902–28 (tjänstgöring 1902–05 och 10–11). – Leda-
mot av styrelsen för Svensk naturskyddsförening 1909–27, vice ordförande1920–27,
Försäkrings AB Bore, ordförande, Försäkrings AB Minerva och Samfundet för hem-
bygdsvård 1916, ordförande1930. Ledamot av telegraffullmäktige 1907–19. – Ledamot
av kommittén angående telegrafstyrelsens organisation (1906–07), kommittén angående
skogsundervisningen (1906–08), naturskyddssakkunniga (1907), kommittén angående
lönereglering för postverket (1907–08), postsparbankskommittén (1908), kommittén
angående läroverkslärarnas änke- och pupillkassa (1908–09, kommittén angående lant-
mäteriundervisningen (1908–09), 3:e försvarsberedningen (1911–14, ordförande), sak-
kunniga angående härens musik (1914–16), 1914 års kommitté angående
löneförhållandena vid SJ (1914–16, ordförande), 1915 års kommission angående kom-
munikationsverkens löneförhållanden (1915–18, ordförande) och 1921 års pensions-
kommitté (1921–25). – – Ordförande i föreningen Verdandi 1891. – Ledamot av
frisinnade landsföreningens förtroenderåd till 1917.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i statsutskottet 1903–05L och 06, i särskilda utskottet
1904, särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U och konstitutionsutskottet 1921.
Ledamot av statsutskottet 1907–14A, 2:a särskilda utskottet 1911 (vice ordförande), 1:a
särskilda utskottet 1912 och konstitutionsutskottet 1922–24. Statsrevisorssuppleant
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1907–08. Deputerad för tillsättande av Andra kammarens kansli 1907–14A. – Ledamot
av liberala samlingspartiets förtroenderåd 1908–14A. – – Motioner: 59 egna, varav flera
om villkoren för statsanställda, särskilt lärare, om naturskydd (för första gången 1904:
angående ”utredning af hvilka skyddsåtgärder böra vidtagas för vårt lands natur och
naturminnesmärken”) samt om försvarsväsende och den frivilliga skytterörelsen. – –
Interpellationer: Fem, bl a om forskningen och undervisningen i internationell rätt och
om brister i Kungliga teaterns ledning. – – Skrifter: Botaniska arbeten, särskilt om
svampar, bl a Studier i Elias Fries’ svampherbarium, D. 1 (akad avh, Uppsala 1894) – –
Litteratur: Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender, Vem
är det. 

Swartz i Norrköping, senare Stockholm, Carl Johan Gustaf (mino-
ritetspartiet i Första kammaren 1900–1904, Första kammarens mo-
derata parti 1905–1911, nationella partiet 1912–1926). Första
kammaren för Norrköpings stad 1900–1921, Första kammaren för
Östergötlands län med Norrköpings stad 1922–1926.
Född 5.6.1858 i Norrköping, död 6.11.1926 i Engelbrekts för-
samling, Stockholm. Fabrikör, senare statsminister. Son till
fabrikören Erik Swartz, riksdagsman borgarståndet för Norr-
köping 1867–69, och Elisabeth Forsgren. – Gift 1886 med
Dagmar Lundström (född 1867 i Örgryte församling, Göte-
borg), dotter till fabriksidkaren Carl Laurentz Lundström och

Emelie Wigert. – Barn: Erik (född 1887), Brita (född 1890), Olof (född 1903). – Ägde
1900 fastigh i kvarteret Nya Strömmen och Knäppingeberg i Norrköping, taxerings-
värde 1 133 000 kronor, taxerad inkomst 50 500 kronor.

Mogenhetsexamen i Norrköping 1877. Studier vid universitet i Bonn 1877–78.
Inskriven vid Uppsala universitet 1879, juris preliminärexamen 1880. Innehavare av
tobaksfirman Petter Swartz 1881. Statsråd och chef för finansdepartementet 29.5.1906–
7.10.1911. Universitetskansler 1916–26. Statsminister 30.3–19.10.1917. – Ledamot av
styrelsen för Norrköpings sparbank 1883–1907, ordförande 1898–1906. Ledamot av
centralstyrelsen för Norrköpings enskilda bank 1888–1906. Ledamot av styrelsen för
Fiskeby AB 1893–1916 och för Skärblacka AB 1905–16. Ledamot av styrelsen för
brandförsäkrings AB Victoria och livförsäkrings AB Thule. Ordförande i styrelsen för
Sveriges privata centralbank 1912–17, för Skandinaviska kredit AB 1921 och för AB
P A Norstedt & Söner 1924. – Ledamot av kommittén angående revision av SJ:s järn-
vägstaxa (1887–88), av tullstatskommittén (1901–02), av tobakskattekommittén (1903–
04), av kommittén angående Trollhätte kanalverk (1904), av sakkunniga angående ett
riksrevisionsverk (1913–14, ordförande), av kommittén angående överintendentsämbe-
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tet (1915), av kommittén angående ett centralt kliniskt sjukhus (1919–26), av kommit-
tén angående ekonomiska rådet (1920–21) och av kommittén angående den medicinska
undervisningen (1923, ordförande). – Ledamot av Kungl Lantbruksakademien 1915,
Kungl Vetenskapsakademien 1918 och Kungl Vetenskapssocieteten 1919. Juris heders-
doktor vid Lunds universitet 1918. Serafimerriddare 1920. – – Ledamot av Norrkö-
pings stadsfullmäktige 1886–1906, vice ordförande 1898–99. Ledamot av
drätselkammaren 1885–1906. Ledamot av beredningsutskottet, fattigvårdsstyrelsen och
sjukhusstyrelsen. – Ledamot av S:t Olai kyrkoråd och skolrådet 1886–1906.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i statsutskottet 1900–06 och 25–26 samt särskilda
utskottet 1905 2U. Ledamot av bankoutskottet 1912–13, 2:a särskilda utskottet 1902,
18U (ordförande) och 20, särskilda utskottet 1913, statsutskottet 1914A och B, 15–17
(ordförande), 19L och 20–24, 1:a särskilda utskottet 1914B, 19L (vice ordförande), 20
och 22, 3:a särskilda utskottet 1918U och hemliga utskottet 1919L–21. Ledamot av
utrikesnämnden 1921–26. Statsrevisorssuppleant 1906. Talmansdeputerad 1900. Val-
man vid val av tryckfrihetskommitterade 1903, 05L och 06, vid fullmäktigevalen 1912–
13. Deputationen för överläggning med konungen 1916–18U. Ledamot av talmans-
konferensen 1917–19L. – Ledamot av nationella partiets förtroenderåd 1912–26, vice
ordförande 1912–14B. – – Motioner: Sex egna, i tull- och skattefrågor, om riksbankens
förvaltning och revision och om löne- eller pensionstillägg för enskilda personer. – –
Litteratur: Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Vem är det, Brisman
1937, Hallendorff 1928, Lewenhaupt 1962, Ringborg 1923 och 1924.

Säve i Karlstad, Teofron Adolf (Första kammarens protektionistiska
majoritetsparti 1892–1909, det förenade högerpartiet 1910). Första
kammaren för Värmlands län 1892U–1910.
Född 24.7.1842 i Tuna, Västernorrlands län, död 26.3.1931 i
Oscars församling, Stockholm. Rektor. Son till kyrkoherden
Johan Adolf Säve – riksdagsman prästeståndet för Härnösands
stift 1840/41–1859/60, Skara stift 1862/63–1865/66, Första
kammaren för Skaraborgs län 1868, och Lovisa Matilda Munk-
tell. – Gift 1871 med Anna Kristina Malmsten (född 1846 i
Uppsala, död 1934 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm),
dotter till professorn, senare statsrådet och landshövdingen Carl

Malmsten – riksdagsman Första kammaren för Skaraborgs län 1867–70, och Rosalie
Anckarsvärd. – Barn: Elin Anna Maria (född och död 1872), Sigrid (född 1873), Karl
(född 1875), Gunhild (född 1877), Gerd (född 1878), Hild (född 1880).

Sundsvalls, Härnösands och Skara läroverk. Inskriven vid Uppsala universitet 1861,
filosofie kandidat 1868, filosofie doktor 1869. Vikarierande lektor i historia och geo-
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grafi samt latin vid Högre allmänna läroverket i Karlstad 1869–70, lektor 1870–1907,
tillförordnad rektor där 1882–83, rektor 1883–95. Studierektor vid Karlstads högre ele-
mentarläroverk för flickor 1883–96 och 1900–01. Intendent vid Värmlands museum
1870–91. – Ledamot av styrelsen för Karlstads högre elementarläroverk för flickor, ord-
förande 1894–1905, samt Värmlands naturhistoriska och fornminnesförening. Huvud-
man för Karlstads sparbank 1894–1908. – Ledamot av Kungl Samfundet för utgivande
av handskrifter rörande Skandinaviens historia 1882, Kungl Vitterhets-, historie- och
antikvitetsakademien 1913, Kungl Krigsvetenskapsakademien 1917. – – Ledamot av
Karlstads stadsfullmäktige 1887–97, ordförande 1891–96. – Landstingsman för Värm-
lands län 1898–1907. – Ledamot av Karlstads domkapitel 1870–1907. Ledamot av kyr-
komötet 1903 och 08–10.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i konstitutionsutskottet 1892U–96. Ledamot av tillfäl-
liga utskottet 1894–96, konstitutionsutskottet 1897–1903, 05L och 06–10, 1:a särskilda
utskottet 1904 samt särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U. Stats- revisorssupple-
ant 1896–97. Statsrevisor 1898–99. Valman vid JO-valen 1894–97 och val av tryckfri-
hetskommitterade 1897, 1900–02, 03, 05L, 06 och 08. Tryckfrihetskommitterad 1908–
09. – – Motioner: Fem egna, om avlöningsfrågor m.m.för lärare och ett förändrat stav-
sätt i allt utgående tryck från riksdagen (1902). – – Skrifter: Historievetenskapliga skrif-
ter som Kejsarevalet i Frankfurt 1657–1658 och Sveriges underhandlingar derunder
(akad avh, Uppsala 1869), Riksdagen i Söderköping 1595 (1870) och Februarirevolu-
tionens förhistoria (1901), biografier över John Ericsson (1891 och 1906) samt memoa-
rer (1920). – – Litteratur: Bromander 1931, Dalgren 1932, Svenska män och kvinnor,
Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender, Vem är det.

Tamm i Fånö, Hugo Petrus Percival (Första kammarens minoritets-
parti 1888–1904, Första kammarens moderata parti 1905–1907).
Första kammaren för Uppsala län 1885–1893, Första kammaren för
Jämtlands län 1894–1907.
Född 29.6.1840 på Torreby i Foss, Göteborgs och Bohus län,
död 4.19.1907 på Fånö i Löt. Gods- och bruksägare. Son till
underlöjtnanten, senare löjtnanten, Carl Sebastian Tamm och
Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg. – Gift 1 1868 med Thérèse
Antoinette Lizinka af Ugglas (född 1844 i Stockholm, död
1881 i Stockholm, kyrkobokförd i Löt), dotter till översten

greve Carl Fredrik Ludvig af Ugglas – riksdagsman ridderskapet och adeln 1840/41–
1865/66, Första kammaren för Stockholms län 1867–80, och friherrinnan Charlotta
Antoinetta von Düben. Gift 2 1884 med Maria Charlotta Unonius (född 1852 i Chi-
cago, Illinois, USA, död 1935 i Oscars församling, Stockholm), dotter till tullförvaltaren
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Gustaf Elias Marius Unonius och Charlotta Margareta Öhrströmer. – Barn: Maria
(född 1868), Sophia (född 1870), Hugo (född 1871), Thérèse (född 1873), Louise (född
1875), Gustaf (född 1876) – riksdagsman Första kammaren för Södermanlands län och
Västmanlands län 1929–42, Percival (Percy) (född 1878), en son (född och död 1885),
Catharina (Karin) (född 1886), Anna (född 1888), Sebastian (född 1889), Gunhild
(född 1891), Erik (född 1893), Sune (född 1895). – Ägare av Fånö m m i Löt om 24 ½
mantal, taxeringsvärde 1885 418 000 kronor, annan fastighet, taxeringsvärde 8 600 kro-
nor, samt Eneby och Hacksta gård om 3 ½ mantal i Hacksta, och Nyckelby om 8 3/8
mantal i Övergran. Delägare från 1866 i Husqvarna gevärsfaktori och från 1870 i
Österby bruk i Film, Strömbacka bruk och Hedvigsfors bruk i Bjuråker, Gävleborgs
län, Nianfors bruk i Nianfors, Gävleborgs län, och Iggesunds bruk i Njutånger, Gävle-
borgs län. Taxerad inkomst 1 259 kronor.

Inskriven vid Uppsala universitet 1859, juris preliminärexamen 1865. Godsägare
1856. – Ledamot av styrelsen för Huskvarna AB 1867, Trögds häradsallmänning, ordfö-
rande 1868–75, och Ultuna lantbruksinstitut 1888–89. Ledamot av Uppsala läns hus-
hållningssällskaps förvaltningsutskott 1879–80. Hedersledamot i Uppsala läns
hushållningssällskap 1897. Ordförande i Trögds härads hushållningsnämnd 1872–1902
och direktionen för högre lärarinneseminarium i Stockholm 1902. Ledamot av järn-
vägsrådet 1901. – Ledamot av kommittén angående revision av statens järnvägstaxa
(1887–88), kommittén angående civilstatens pensionsinrättning (1889–91), skogskom-
mittén (1896–99), 1901 års bangårdskommitté (1901–05), kommittén angående smitto-
samma könssjukdomar (1903–07) och kommittén angående riksdagens arbete (1907). –
Ledamot av Kungliga Lantbruksakademien 1887, hedersledamot 1900. – – Landstings-
man för Uppsala län 1869–70 och 83–84. – Ledamot av kyrkomötet 1893.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i statsutskottet 1885. Ledamot av statsutskottet 1886–
92L, 93–1905L och 06–07 (ordförande 1901, 05L och 06–07), tillfälliga utskottet 1889
och 93, 2:a särskilda utskottet 1903 (ordförande) och särskilda utskottet 1905 1U
och 1905 2U. Ledamot av opinionsnämnden 1888 och 91. Statsrevisor 1873–74. Val-
man vid fullmäktigevalen 1888–91 och 93–97. Talmansdeputerad 1885 och 87B. –
Ledamot av Första kammarens minoritetspartis förtroenderåd 1888. – Motioner: Fyra,
om anslag till deltagande i världsutställningen i S:t Louis 1904, införande av en progres-
siv skattetabell, försäljning av Ladugårdsgärdet och Järvafältet samt ändring i bevillnings-
förordningen. – – Arkiv: Uppsala universitetsbibliotek. – – Litteratur: Elgenstierna,
Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Sondén 1925, Tamm 1966.
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Tham i Stockholm, Vollrath Henric Sebastian, Första kammaren för
Örebro län 1900–1905 1U.
Född 27.10.1837 i Stora Kopparberg, Kopparbergs län, död
28.10.1909 i Engelbrekts församling, Stockholm. Direktör. Son
till bergshauptmannen Gustaf Sebastian Tham – riksdagsman
ridderskapet och adeln 1828/30–1840/41 och 1862/63, och
Sofia Elisabet Sowelius. Bror till direktören Wilhelm Tham –
riksdagsman Första kammaren för Jönköpings län 1887A–91
och till godsägaren Sebastian Tham – riksdagsman Första kam-
maren för Hallands län 1895–97 och 1899–1907. – Gift 1864
med Helene Gustafva Murray (född 1843 i Nikolai församling,

Stockholm, död 1925 i Engelbrekts församling, Stockholm), dotter till grosshandlaren
Erik Fredrik Uno Murray och Sofia Charlotta Venus. – Barn: Uno (född 1866), Vol-
rath (född 1867) – riksdagsman Första kammaren för Gävleborgs län 1919L, Första
kammaren för Gävleborgs län med Gävle 1934–36, Percy (född 1869), Louise (född
1871), Eva (född 1872), Adolf (född 1874), Emma Maria Johanna (född 1876), Per
Hugo Sebastian (född 1883), Henry (född 1884). – Ägare av Åvike bruk i Hässjö, Väs-
ternorrlands län, 1864–67.

Studier vid Uppsala universitet 1854–57. Praktik vid Dalsbruk i Finland 1857–58.
Falu bergsskola 1859–60. Ingenjör vid Huså kopparverk i Kall, Jämtlands län, 1861–64,
disponent 1867–71. Disponent vid Klotens bruks AB i Ramsberg 1875–1900 och
Grängesbergs gruv AB 1883–1909. Verkställande direktör vid Trafik AB Grängesberg–
Oxelösund 1897–1909. – Extra ordinarie fullmäktig i Jernkontoret 1901–09. – Leda-
mot av kommittén angående anläggning och begagnande av elektriska ljus- och kraft-
ledningar (1898–1901), prästlöneregleringskommittén (1897–1903) och
vattenfallskommittén (1900–03). – – Landstingsman.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i särskilda utskottet 1900 och 1905 1U, 3:e sär-
skilda utskottet 1901, bankoutskottet 1901, bevillningsutskottet 1901–03 och konstitu-
tionsutskottet 1905L. Ledamot av 1:a särskilda utskottet 1902. Suppleant i
Riksbanksfullmäktige 1900–09. Suppleant i opinionsnämnden 1900. Ledamot av opi-
nionsnämnden 1903. Talmansdeputerad 1900. – – Litteratur: Elgenstierna, Indebetou
1919, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri.
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Taube i Stockholm, Carl Oscar (Första kammarens minoritetsparti
1899–1904, Första kammarens protektionistiska majoritetsparti
1905L–1909, det förenade högerpartiet 1910–1911). Första kam-
maren för Norrbottens län 1899–1911.
Född 22.11.1843 i Höreda, Jönköping, död 12.9.1914 i Oscars
församling, Stockholm. Distriktschef och greve. Son till övers-
ten, greve Gustaf Erik Adam Taube – riksdagsman ridderskapet
och adeln 1823–1850/51, och friherrinnan Hedvig Gustava
Eleonora Ridderstolpe. – Gift 1873 med skådespelerskan
Matilda Malvina Sofia Amanda Nerman (född 1841 i Klara för-
samling, Stockholm, död 1919 i Oscars församling, Stock-

holm), föräldrar okända.
Krigsskolan 1858, officersexamen 1863, underlöjtnant vid Svea livgarde samma år,

löjtnant 1866, kapten i armén 1874, avsked från regemente samma år, major i armén
1893, avsked 1897. Stationsskrivare vid SJ 1873, stationsinspektor vid Bankeberg,
Östergötlands län, samma år och Falköping–Ranten 1874, trafikdirektörsassistent
1875–84, trafikdirektör i 5:e distriktet 1884–97, distriktschef för 1:a distriktet 1897–
1906. – Ledamot av styrelsen för järnvägsmännens livförsäkringsförening, ordförande
1889, trafik AB Stockholm–Nynäs, Stockholm–Västerås–Bergslagens nya järnvägs AB
1908, Bergverks AB Freja, Nord järnvägsbyggnads AB, Reymersholms gamla spritför-
ädlings AB, vice ordförande, och Svenska bryggeriidkareförbundet, vice ordförande.
Ledamot av direktionen för SJ:s pensionsinrättning, vice ordförande 1897. – Ledamot
av bangårdskommittén (1901–06), centrala nödhjälpskommittén (1902–03), kommittén
angående civilanställning för avskedat underbefäl (1904–06), kommittén angående för-
ändrad organisation av järnvägsstyrelsen (1906–07), sakkunniga angående marinförvalt-
ningens omorganisation (1907–08), sakkunniga angående flottans och kustartilleriets
upphandlings- och entreprenadväsende (1907–09, ordförande), sakkunniga angående
en civilkommission (1908), sakkunniga angående ändringar i marinintendenturkårens
organisation (1908–09) och civilkommissionen (1908–14). – – Ledamot av Stockholms
stadsfullmäktige1891–1911. Ledamot av drätselnämnden 1893–1904.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i särskilda utskottet 1899 och 1905 2U, tillfälliga
utskottet 1900, 1:a särskilda utskottet 1901 och statsutskottet 1902–03. Ledamot av
statsutskottet 1904–05L och 1906–11. Suppleant i riksgäldskontorets fullmäktige
1905L–10. Ledamot av opinionsnämnden 1906 och 09. Talmansdeputerad 1899. – –
Motioner: Två egna, om anslag till utredning av en järnväg från Bohuslän över Sveg till
Gällivarebanan och om löneförhållanden inom SJ. – – Litteratur: Elgenstierna, Svenska
män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Stockholms stadsfullmäktige 1863–1913,
Wernstedt 1939, Vem är det.
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Trapp i Helsingborg, Carl Oscar Ferdinand (lantmannapartiet
1900–1905, Första kammarens moderata parti 1908–1911, na-
tionella partiet 1912–1916). Andra kammaren för Helsingborg
1900–1905 2U, Första kammaren för Malmöhus län 1908–1916
(30.8.1916).
Född 5.7.1847 i Helsingborg, död där 30.8.1916. Direktör.
Son till garverifabrikören Carl Christian Trapp och Fredrika
Hansson. – Gift 1 1877 med Cecilia Ulrika Tellbom (född
1854 i Helsingborg, död där 1900), dotter till tullkontrollören
Ferdinand Tellbom och Ulrika Dahlström. Gift 2 1902 med
målarinnan Emmy Gisela Charlotta Henckel (född 1873 i Hel-

singborg, död 1958 i Brunnby), dotter till konsuln Carl Joakim Henckel och Ida Fred-
rika Rosenberg. – Barn: Carl Ivar Ferdinand Oscar (född 1879), Karin Signe (född
1881), Agnes Elsa Fredrika (född 1893). – Ägde 1900 fastigheten kvarteret Karl XI
nr 5 A m m i Helsingborg, taxeringsvärde 363 700 kronor, tax ink 13 850 kronor.

Inskriven vid Lunds universitet 1863. Polytekniskt institut i Hannover 1865–70.
Ingenjör i Helsingborg. Verkställande direktör för Helsingborg–Landskrona–Eslövs
järnvägs AB 1891–1910, Skåne–Smålands järnvägs AB och Helsingborgs intecknings-
garanti AB 1886. Portugisisk vice konsul 1902–16. – Ledamot av styrelsen för Helsing-
borgs sockerfabrik AB till 1898, Helsingborg–Hässleholms järnvägs AB, Höganäs–
Billesholms AB, Skånes hypoteksförening, Klippans finpappersbruk, Skromberga sten-
kols AB och Försäkrings AB Hermes. Ledamot av centralstyrelsen för AB Skånska han-
delsbanken 1896 och ordförande i styrelsen för dess avdelningskontor i Helsingborg.
Ordförande i Helsingborgs fabriks- och hantverksförening 1887–95. – Ledamot av
kommittén angående tullverkets stater (1908–11). – – Ledamot av Helsingborgs
stadsfullmäktige1880–1916, vice ordförande 1904–05. Ledamot av drätselkammaren
1875–1916, vice ordförande 1894–1904, ordförande 1904–08. – Landstingsman för
Malmöhus län 1885–1916.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet, 1:a särskilda utskottet 1902 och
04, bevillningsutskottet 1903–05L och särskilda utskottet 1905 1U. Ledamot av 2:a
särskilda utskottet 1901, särskilda utskottet 1905 2U, bevillningsutskottet 1909–13
och bankoutskottet 1914A–16. Valman vid JO-valen 1911–14B och ombudsmannava-
len 1915–16. – – Motioner: 23 egna, i skilda ämnen som skydd för varumärken, inrät-
tande av en låneanstalt för kommunerna samt anslag till fartygspremier. – – Litteratur:
Sjöström: Sk, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Vem är det.
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Wachtmeister af Johannishus i Tistad, Axel Fredrik Claesson (För-
sta kammarens protektionistiska majoritetsparti 1895–1909, det före-
nade högerpartiet 1910–1911, nationella partiet 1912–1916).
Första kammaren för Södermanlands län 1895–1916 (17.11.1916).
Född 10.2.1855 i Bärbo, död 6.9.1919 i Stockholm, kyrkobok-
förd i Bärbo. Greve och godsägare, senare generaldirektör, utri-
kesminister och universitetskansler. Son till godsägaren, greve
Claes Adam Wachtmeister – riksdagsman ridderskapet och
adeln 1823–1834/35, 1847/48–1850/51 och 1856/58, och
grevinnan Amalia Regina Wrangel af Sauss. – Gift 1884 med

friherrinnan Louise Ulrika Sofia af Ugglas (född 1859 i Forsmark, Stockholm), dotter
till bruksägaren, greve Carl Ludvig Fredrik af Ugglas – riksdagsman ridderskapet och
adeln 1840/41–1865/66, Första kammaren för Stockholms län 1867–80, och friherrin-
nan Charlotte Antoinette von Düben. – Barn: Maud (född 1885), Margareta (född
1887), Nils (född 1891), Schering (född 1892), Gunilla (född 1899), gift 1919 med
ambassadören Erik C:son Boheman – riksdagsman i Första kammaren för Göteborg
1959–70. – Ägare av Tistad och Näs i Bärbo om 20 mantal, taxeringsvärde 1895
513 600 kronor, annan fastighet taxeringsvärde 144 000 kronor samt ½ fastighet å
Strömgatan 24 i Stockholm.

Studentexamen i Nyköping 1873. Inskriven vid Uppsala universitet 1873, kansliexa-
men 1878. Attaché i Paris 1878, Rom 1880 och Wien 1882. Generaldirektör och chef
för domänstyrelsen 1898–1905. Minister för utrikes ärenden 2.8.1905–7.11.1905.
Universitetskansler 1907–16. Kammarherre 1883, kabinettskammarherre 1892. – Leda-
mot av Södermanlands län hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1888–89. Ordfö-
rande i styrelsen för Hasselfors bruks AB 1889 och centralstyrelsen för AB Nordiska
kreditbanken 1896. Ordförande i Nationalmusei nämnd 1906. Ordförande i styrelsen
för Nobelstiftelsen 1907–18 och Statens skogsförsöksanstalt 1912. – Filosofie heders-
doktor 1909 och juris hedersdoktor 1917. – Ledamot av utredningen angående Natio-
nalmusei konstavdelning (1912). – Landstingsman för Södermanlands län 1888–97 och
1907–13.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i statsutskottet 1895–98 och tillfälliga utskottet 1896.
Ledamot av särskilda utskottet 1905 1U, tillfälliga utskottet 1906, statsutskottet
1907–14B (ordförande 1913–14A) samt hemliga utskottet 1914B och 16. Statsrevisor-
suppleant 1890–91. Ledamot av talmanskonferensen 1914A–16. Talmansdeputerad
1895. – Ledamot av Första kammarens protektionistiska majoritetspartis förtroenderåd
1908–09. Ledamot av det förenade högerpartiets förtroenderåd 1910–11. Ledamot av
nationella partiets förtroenderåd 1912–16, vice ordförande1912–14B. – – Motioner:
Sju egna, bl a om stöd till enskilda läroverk och om bemyndigande för regeringen att
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uppskjuta vissa extra ordinarie statsutgifter (1914). – – Interpellationer: En, om åtgärder
med anledning av att en fana med inskriften ”ned med tronen och altaret” burits i
1 maj-tåget i Stockholm utan att ordningsmakten inskridit (1908). – – Litteratur:
Elgenstierna, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, von Steyern 1962–65,
Vem är det.

Walldén i Stockholm, John Wilhelm Elis (Andra kammarens center-
parti 1891–1893, Första kammarens minoritetsparti 1894–1904,
Första kammarens moderata parti 1905–1906). Andra kammaren för
Stockholm 1872–1875, 1887B och 1891–1893, Första kammaren
för Stockholm 1894–1906 (18.5.1906).
Född 17.9.1836 i Nikolai församling, Stockholm, död
18.5.1906 i Jakobs och Johannes församling, Stockholm.
Redaktör och godsägare. Son till huvudredaktören och bok-
tryckaren Jonas Adolph Walldén och Lavinia Elisabeth (Lalla)
Schagerborg. – Gift 1866 med Ebba Langenberg (född 1847 i
Katarina församling, Stockholm), dotter till bruksägaren Erik
Wilhelm Langenberg och Ebba Maria Ljunggren. – Barn: Ebba
(född 1871), Märta (född 1874), Jon (född 1876). – Ägare av

Hakunge säteri i Össeby-Garn, Stockholm, 1872.
Inskriven vid Uppsala universitet 1855, kansliexamen 1857. Extra ordinarie kanslist i

civildepartementet samma år. Medarbetare i Stockholms Dagblad 1867, huvudredaktör
och utgivare 1869–84 och 1901–04. Tjänstgörande i lagutskottet 1868–69. Verkstäl-
lande direktör i Stockholms Dagblad AB 1878–84. – Ledamot av styrelsen för Stock-
holms Dagblad AB 1878, ordförande 1888, Tekniska skolan i Stockholm 1894, ränte-
och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 1894–1906 och Mälareprovinsernas hypo-
teksförening 1898. Ordförande i Publicistklubben 1876–77, 81–82 och 84, Publicister-
nas understödsförening 1883–97 och Nationalmusei nämnd 1899. – Ledamot av
kommittén angående byggnadsplatser för nytt riksdagshus och ny riksbank (1883–84),
kommittén angående pensionsväsendet för statens civila tjänsteinnehavare (1891–94),
kommittén angående verksamheten vid de kungliga teatrarna (1897–98) och kommit-
tén angående det civila pensionsväsendet (1899). – – Ledamot av Stockholms stadsfull-
mäktige 1869–75 och 1885–1900. Ledamot av beredningsutskottet 1887–90 och 1894–
1900. Ledamot av drätselnämnden 1889–92, ordförande i 1:a avdelningen 1890–92.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i konstitutionsutskottet 1887B. Ledamot av tillfälliga
utskottet 1898, särskilda utskottet 1899 och 1905 1U och 1905 2U samt 1:a sär-
skilda utskottet 1909. Ledamot av opinionsnämnden 1894 och 97, 1900, 03 och 06.
Valman vid fullmäktigevalen 1891–92L och 93 samt JO-valen 1904–05L och 06. Supp-
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leant i riksbanksfullmäktige 1900. Kanslideputerad 1873–75 och 91–93. Talmansdepu-
terad 1891 och 94, ordförande i Andra kammarens talmansdeputation 1891. –
Förtroendeman för Andra kammarens centerparti 1891. – – Motioner: Sex egna, bl a
om nedsättning av livsmedelstullar, om främmande trosbekännares ekonomiska bidrag
till svenska kyrkan och om rätt för gift kvinna att själv råda över sin enskilda egendom.
– – Skrifter: Politiska broschyrer. – – Arkiv: Kungl biblioteket. – – Litteratur: Millqvist
1901 och 1903, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Stockholms stads-
fullmäktige 1863–1913, Thomasson 1969. 

Wallenberg i Stockholm, Gustaf Oscar (vilde 1900–1901, liberala
samlingspartiet 1902–1906). Andra kammaren för Stockholm
1900–1906.
Född 6.1.1863 i Skeppsholmens församling, Stockholm, död
21.3.1937 i Engelbrekts församling (Röda Korset), flyttade från
Skeppsholmens församling, Stockholm, till Turkiet 15.11.1930.
Skeppsredare, senare minister. Son till bankdirektören Oscar
Wallenberg – riksdagsman borgarståndet för Sundsvall och
Hudiksvall 1853/54–1856/58, Sundsvall och Falkenberg 1859/
60, bergsbrukens första valdistrikt 1862/63, Första kammaren
för Stockholm 1867–85, och Anna von Sydow. – Gift 1887

med Annie Maria Sofia Gustafva Adelsköld (född 1869 i Husby-Ärlinghundra, Stock-
holm, död 1952 i Saltsjöbaden, Stockholm), dotter till majoren Claes Adolf Adelsköld –
riksdagsman ridderskapet och adeln 1859/60 och 1862/63, Första kammaren för Väs-
terbottens län 1876–84, Första kammaren för Blekinge län 1885–93, och Sara Gustafva
Brolin. – Barn: Raoul Oscar (född 1888), Karin (född 1891), Nita (född 1896).

Underlöjtnant vid flottan 1882, adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoex-
pedition 1885–86, löjtnant 1887, avsked 1888, löjtnant i reserven 1891, kapten 1892,
kommendörkapten av 1:a graden 1906. Anställd i handelsflottan 1884. Skeppsredare i
Stockholm från 1886 med bl a Rederi AB Union och Rederi AB Östra Sverige. VD
för Järnvägs AB Stockholm–Saltsjön 1892–96 och rederi AB Sverige–Kontinenten
1896–1907. Envoyé i Tokyo 1906–18, tillika sändebud i Peking 1907. Svensk minister i
Konstantinopel/Istanbul och Sofia 1920–30. – Ledamot av styrelsen för Stockholms
enskilda bank 1888–1902. – Ledamot av kommittén angående förordning om befälet å
svenska handelsfartyg och reglemente för navigationsskolorna (1897–98), handels- och
sjöfartskommittén (1898), kommittén angående pensionering av sjömän (1900–04),
skeppsmätningssakkunniga (1902–07), kommittén angående handelsförhållandet till
Tyskland och Ryssland (1903–05), kommittén angående navigationsskolorna (1905–
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06), kommittén angående omorganisation av järnvägsstyrelsen (1906) och kommittén
angående sjöfartsförbindelse med Ryssland (1907–08).

Riksdagsuppdrag: Suppleant i särskilda utskottet 1905 2U. Ledamot av 2:a sär-
skilda utskottet 1901 och tillfälliga utskottet 1903–05L och 06. – – Motioner: Nio
egna, framför allt om sjöfartsfrågor, t ex bättre ångbåtsförbindelser med utlandet, och
om försvarets stärkande. – – Interpellationer: En, om översyn av tulltaxan. – – Littera-
tur: Millqvist 1903, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svensk släktka-
lender, Svenska teknologföreningen 1937, Vem är det.

Wiklund i Brattfors, Adolf (gamla lantmannapartiet 1894, lantman-
napartiet 1895–1902U, liberala samlingspartiet 1906–1914A, fri-
sinnade försvarsvänner 1914B, lantmanna- och borgarepartiet 1915–
1932). Andra kammaren för Nordmalings och Bjurholms samt
Degerfors tingslag, Västerbottens län, 1894–1911, Andra kammaren
för Västerbottens läns södra valkrets 1912–1921, Andra kammaren
för Västerbottens län 1922–1932.
Född 9.1.1859 i Nordmaling, död 27.3.1941 i Umeå, kyrko-
bokförd i Nordmaling. Lantbrukare. Son till lantbrukaren och
nämndemannen Erik Olof Wiklund och Maria Margareta
Olofsdotter. – Gift 1919 med Sanna Katarina Eugenia Karlsson
(född 1894 i Örträsk, död 1962 i Nordmaling), dotter till lant-

brukaren Karl Johan Persson och Brita Carolina Larsdotter. – Fosterbarn: Hans Martin
Karlsson (född 1926). – Ägare av Brattfors nr 2 och 5 om 250 ha (1941) i Nordmaling
till 1941.

Nämndeman 1886, häradsdomare 1920. Skiftesgodeman. Ledamot av styrelsen för
Nordmalings sjukstuga, AB Svenska handelsbankens avdelningskontor i Nordmaling
och Härnösands dövstumskola. Ledamot av ägodelningsrätten. Ledamot av vägstyrelsen
1900, vice ordförande 1902, ordförande 1912. Ledamot av Västerbottens läns jord-
brukskommission. – Ledamot av norrlandskommittén (1901–04), skiftesstadgekommit-
tén (1906–11), norrländska skogsvårdskommittén (1908–13) och sakkunniga angående
flottningslagstiftning (1912–16). – – Ledamot av Nordmalings kommunalnämnd 1889
och fattigvårdsstyrelse 1889. – Landstingsman för Västerbottens län 1890–1938. Lands-
tingets vice ordförande1913 och 1924–28, ordförande1929–38. Ledamot av landsting-
ets förvaltningsutskott.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i tillfälliga utskottet 1894–96, lagutskottet 1897–1903,
särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U och statsutskottet 1918L. Ledamot av 1:a
särskilda utskottet 1902–03, lagutskottet 1904–05L samt statsutskottet 1906–17, 19L
och 20–32. Valman vid JO-valen 1896–99 och val av JO:s efterträdare 1897. Statsrevi-
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sorssuppleant 1900–1903. Statsrevisor 1904–05L och 06. Talmansdeputerad 1896. –
Suppleant i lantmannapartiets förtroenderåd. – Ledamot av liberala samlingspartiets för-
troenderåd 1908–14A. – – Motioner: 41 egna, övervägande om landsbygdens angelä-
genheter, exempelvis vinterväghållning, skogsvård och rättsförhållandena mellan
grannar i bysamhällen. – – Litteratur: Lindskog 1954, Millqvist 1903 och 1909, Rosén
1960, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Svenska gods och gårdar 42,
Sveriges styrelse, Vem är det.

Zetterstrand i Norrköping, Theodor (Friesenska diskussionsklubben
1899, liberala samlingspartiet 1900–1908, vänstervilde 1909–
1910, frisinnad vilde 1912–1914A, frisinnade försvarsvänner
1914B, moderat vilde 1915–1917). Andra kammaren för Norr-
köpings stad 1894–1911, Andra kammaren för Norrköping och
Linköping 1912–1917.
Född 20.12.1852 i S:t Olai församling, Norrköping, död där
5.1.1922. Justitierådman. Son till prosten Johan Zetterstrand
och Charlotta Emilia Groth. – Gift 1881 med Hilda Kristina
(Kerstin) Lovisa Pharmansson (född 1851 i Örberga, död 1929
i S:t Olai församling, Norrköping), dotter till lanthushållaren
Carl Gustaf Pharmansson och Hilda Maria Andersdotter. –

Barn: Karl Johan (född 1882), Björn Ragnar (född 1883), Valborg Maria (född 1885),
Ingrid Emilia (född 1886), Hervor Margareta (född 1890), Dagny Sofia (född 1891),
Sverker (född 1893).

Inskriven vid Uppsala universitet 1871, examen till rättegångsverken 1875. Extra
ordinarie notarie i Göta hovrätt 1875, vice häradshövding 1878. 2:e stadsnotarie i
Norrköping 1887, justitierådman och överexekutor 1888. – Ledamot av kommittén
angående skydd för arbetsavtal (1898–1901), av legostadgekommittén (1898–1900), av
krigslagskommittén (1901–05), av kommittén angående riksdagens arbete (1907), av
sakkunniga i utredningen angående brist i extra anslag till nya byggnader för armén
(1907), av sakkunniga för bedömande av en byggnadsfråga (1908), av kommittén angå-
ende förplägnadsanstalter (1910) och av arkivsakkunniga (1910–11).

Riksdagsuppdrag: Ledamot av tillfälliga utskottet 1895–99, lagutskottet 1900–09
(vice ordförande 1901–09), särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U, 3:e särskilda
utskottet 1910 och 1:a särskilda utskottet 1911. Statsrevisor 1908–09. Talmansdeputerad
1895. Kanslideputerad 1912–17. Valman vid fullmäktigevalen 1900–10 och för utse-
ende av revisorer vid riksbankens avdelningskontor 1915–17. – – Motioner: 40 egna, i
växlande ämnen, bl a rörande skatter, skolväsendet och besparingar på staten. En
motion gällde svenska kvinnors och förtjänta utländska mäns rätt att inneha lärarbefatt-
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ningar vid universiteten (1905L). – – Interpellationer: Tre, om åtgärder för underlät-
tande av sillfångstens avsättning inom landet, om rätten att utge skandaltidningen
”Rikstidningen” under detta namn och om åtgärder till förekommande av arsenikför-
giftningar. – – Litteratur: Svenskt porträttgalleri, Svensk släktkalender, Vem är det,
Odén 1902, R Myrdal 1972.

Åkerhielm af Blombacka i Stockholm, Albert Lars Evert (Första
kammarens protektionistiska majoritetsparti 1891–1909, det förenade
högerpartiet 1910–1911, nationella partiet 1912–1913). Första
kammaren för Göteborgs och Bohus län 1891–1913.
Född 14.4.1846 i Hedvig Eleonora, Stockholm, död 7.5.1920 i
Erska, Älvsborgs län. Friherre, kansliråd, senare statsråd, presi-
dent i kammarrätten och vice talman. Son till översten friherre
Claes Evert Åkerhielm – riksdagsman ridderskapet och adeln
1828/30–1859/60, och Gustafva Wilhelmina Albertina Asker-
bom. – Gift 1873 med Hulda Charlotta Nyström (född 1849 i
domkyrkoförsamlingen, Göteborg, död 1909 i Raus, Malmö-

hus län), dotter till rådhuskanslisten, senare bankdirektören, Carl Mauritz Nyström och
Birgitta Charlotta Henriques. – Barn: Charlotte Marianne (född 1874), Elisabeth (född
1876), Carl Evert (född 1878), Ebba Margareta (född 1882), Samuel Lars (född 1887).

Inskriven vid Uppsala universitet 1863, examen till rättegångsverken 1869. Auskul-
tant i Svea hovrätt samma år, extra ordinarie notarie samma år. Vice häradshövding
1872. Tillförordnad 1:e riddarhuskanslist 1873, tillförordnad riddarhussekreterare 1880,
riddarhussekreterare och ombudsman för riddarhuset 1884–89. Notarie i Första kam-
marens kansli 1874–76. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1874. Tillförordnad
kanslisekreterare i finansdepartementet 1876, kansliråd och byråchef 1878–99, expedi-
tionschef 1888. Konsultativt statsråd 28.9.1888–27.10.1899. President i kammarrätten
1899–1911. – Ordförandesuppleant i riddarhusdirektionen 1899. Ledamot av styrelsen
för AB Separator, ordförande 1900–11, Skandinaviska kredit AB:s kontor i Stockholm
1900 och av bankens centralstyrelsen 1900, vice ordförande 1906–10, ordförande
1911–17. – Ledamot av kommittén angående domänförvaltningens ordnande (1880)
och statsbokföringskommittén (1902–20). Sekreterare i kommittén angående dövstum-
undervisningens ordnande (1876–78).

Riksdagsuppdrag: Ledamot av särskilda utskottet 1905 1U och 1905 2U (ord-
förande 1905 2U). Ledamot av talmanskonferensen 1900–05 1U och 06–13. Första
kammarens vice talman 1905 2U. – Ledamot av Första kammarens protektionistiska
majoritetspartis förtroenderåd 1902–09, det förenade högerpartiets förtroenderåd
1910–11 och nationella partiets förtroenderåd 1912–13. – – Motioner: En egen, om
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ändring av ordningen för utskottbetänkandenas uppförande på Första kammarens före-
dragningslista. – – Litteratur: Elgenstierna, Lindskog 1954, Millqvist 1903 och 1909,
Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri, Vem är det. 

Ödman i Fiskebäckskil, Carl Julius (lantmannapartiet 1879–1881
och 1900–1908, lantmanna- och borgarepartiet 1912–1913). Andra
kammaren för Orusts och Tjörns domsaga, Göteborgs och Bohus län,
1879–1881 och 1900–1908, Andra kammaren för Göteborgs och
Bohus län södra valkrets 1912–1913 (14.3.1913).
Född 15.12.1839 i Morlanda, död 14.3.1913 i Stockholm, kyr-
kobokförd i Skaftö. Skeppsredare och badhusdirektör. Son till
lantbrukaren Johannes Ödman och Sara Maja Andreasdotter. –
Gift 1 1868 med Axelina Bengtsson (född 1843 i Fiskebäckskil,
död 1870 i Morlanda), dotter till skeppsredaren Johannes
Bengtsson och Johanna Christina Didricsson. Gift 2 1874 med

Andrietta Charlotta Johansson (född 1852 i Dragsmark, död 1921 i Skaftö), dotter till
arrendatorn och skeppsbyggaren Jacob Johansson och Christina Nilsson. – Barn:
Johanna Serafia (född 1870), Johnny (född 1875). – Ägare av Stora Grönskhult i Mor-
landa/Skaftö.

Sjöman 1856. Styrmansexamen i Göteborg 1858. Sjökaptens- och ångfartygsbefäl-
havarexamen i Stockholm 1862. Fartygsbefäl 1865–76. Skeppsredare och fabriksidkare.
Verkställande direktör och ordförande i styrelsen för Fiskebäckskils badinrättnings AB. –
Ledamot av Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1891–
1913. – Ledamot av sjöfartssäkerhetskommittén (1906–10). – – Ordförande i Morlanda
kommunalstämma 1892–1911. – Ledamot av Morlanda kyrko- och skolråd 1892. –
Landstingsman för Göteborgs och Bohus län 1894–95.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i lagutskottet 1879, statsutskottet 1880–81, 1902–05L
och 06–08, 1:a särskilda utskottet 1901 och särskilda utskottet 05 1U och 1905 2U.
Ledamot av tillfälliga utskottet 1900 och 2:a särskilda utskottet 1901. Valman vid JO-
valet 1912. Statsrevisorssuppleant 1881. – Suppleant i lantmannapartiets förtroenderåd
1903–08. – – Motioner: 39 egna, särskilt om sjöfartens och sjöfolkets angelägenheter,
t ex tilllämpningen av lotstaxan och införande av rätt till poströstning för bl a sjömän
(för första gången 1902). – – Interpellationer: Två, om avskaffandet av den kyrkliga
patronatsrätten och om undantag från bestämmelsen att rösträtt endast måtte utövas av
den som personligen inställer sig. – – Litteratur: Millqvist 1903, Sjökaptener 1977,
Svenskt porträttgalleri, Vem är det. 
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Östberg i Brantshammar, senare Stockholm och Tureberg, Gustaf
Fredrik (nya lantmannapartiet 1888–1894, lantmannapartiet 1895–
1896, Första kammarens protektionistiska majoritetsparti 1897–
1909, det förenade högerpartiet 1910–1911, nationella partiet
1912–1916). Andra kammaren för Stockholms läns västra domsaga
1885–1896, Första kammaren för Stockholms län 1897–1916.
Född 30.5.1847 i Klara församling, Stockholm, död 18.5 1924
i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Godsägare, senare
direktör och vice talman. Son till häradshövdingen och dispo-
nenten Gustaf Östberg och Anna Louise Grill. – Gift 1873
med Ida Wilhelmina Axelina Eliana (Ellen) Tisell (född 1850 i

Kristberg, Östergötlands län, död 1938 i Johannes församling, Stockholm), dotter till
godsägaren Bror Daniel Julius till och Sofia Grill. – Barn: Gustaf (född 1875), Erik
(född 1876), Nils (född 1878), Claes (född 1880), Anita Elena Luisa (född 1884). –
Ägare 1873–89 av Brantshammar m m i Vassunda om 2 2/3 mantal, taxeringsvärde1885
62 200 kr, taxerad inkomst 800 kr.

Inskriven vid Uppsala universitet 1866, fil kand 1870. VD för Stockholms mjölkför-
säljnings AB 1889–1905. – Ledamot av styrelsen för Söderfors bruks AB 1880, Stock-
holms läns folkhögskola 1880–85, Stockholms läns sparbank 1884–1924, vice
ordförande 1907–22, ordförande 1923–24, Mälareprovinsernas enskilda banks huvud-
kontor i Västerås 1884,

Oscar–Josefinaföreningen 1888–1922, ordförande 1896–1922, AB Mälareprovinser-
nas bank 1902–21, ordförande 1911–21, SAF, ordförande 1902–07, Försäkringsanstal-
ten Brage, ordförande, och Nya Dagligt Allehanda, ordförande 1908.

Ledamot av direktionerna för blindinstitutet 1892–98, veterinärinstitutet 1898–1903
och frimurarebarnhuset 1899. Ledamot av Stockholms läns hushållningssällskaps för-
valtningsutskott 1882–1908. – Ledamot av tvångsuppfostringskommittén (1896–98),
maltdryckskommittén (1898–1900), Djurgårdskommittén (1902), tuberkuloskommit-
tén (1905–08), försvarskommittén (1907–10) och rusdrycksmedelskommittén (1909–
11). – Ordförande i överstyrelsen för Allmänna valmansförbundet 1904–05 och 08–12,
ordförande i verkställande utskottet 1904–12. – Ordförande i Vassunda kommunal-
stämma. – Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige1897–1912, vice ordförande 1904–
07. – Landstingsman för Stockholms län 1878–95. Landstingets ordförande 1891–95.

Riksdagsuppdrag: Suppleant i konstitutionsutskottet 1888–89. Ledamot av tillfäl-
liga utskottet 1886–91, 93–94 och 97, särskilda utskottet 1895 och 1905 1U och
1905 2U, särskilda deputerade (hemliga utskottet) 1895 och 1905L, bevillnings-
utskottet 1896 och 1902–05L (vice ordförande 1896), bankoutskottet 1898–1901, kon-
stitutionsutskottet 1906–10, 1:a särskilda utskottet 1907 och 11 samt 2:a särskilda
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utskottet 1910 och 12. Ledamot av opinionsnämnden 1897, 1900, 03, 06, 12 och 15.
Valman vid val av tryckfrihetskommitterade 1885, JO–valen 1902 och 12–14B samt
ombudsmannavalen 1915–16. Statsrevisor 1888–89. Deputerad för tillsättande av Andra
kammarens kansli 1892L–96. Kanslideputerad 1913–16. Ledamot av Riksbanks-
fullmäktige1894 och Riksgäldskontorets fullmäktige1895–1916, 2:e deputerad 1904–
15, vice ordförande 1915–16. Talmansdeputerad 1886 och 07. Andra kammarens vice
talman 1895–96. – Ledamot av nya lantmannapartiets förtroenderåd 1892–94, lantman-
napartiets förtroenderåd 1895–96, Första kammarens protektionistiska majoritetspartis
förtroenderåd 1900–09, det förenade högerpartiets förtroenderåd 1910–11 och natio-
nella partiets förtroenderåd 1912–13. – – Motioner: 36 egna, bl a om konstitutionella
frågor, om skogsbruk och om beskattning, till exempel införande av allmän självdekla-
ration (1893). I en motion förespråkades försök med gemensam undervisning av gossar
och flickor vid allmänna läroverk (1886). – – Litteratur: Croneborg 1914, Lindskog
1954, Millqvist 1903 och 1909, Svenska män och kvinnor, Svenskt porträttgalleri,
Svensk släktkalender, Stockholms stadsfullmäktige1863–1913, Wernstedt 1939, Vem är
det.

Förteckning över alla ledamöter vid lagtima 
riksdagen 1905

Ur riksdagens matrikel:

Första kammaren:

Talman:
Sparre, Nils Gustaf Alexander, Grefve, Godsägare

v. Talman:
Lundeberg, Christian, Bruksägare

Stockholms stad:
1. von Friesen, Carl, Statsråd
2. Fränckel, Eduard, Generalkonsul
3. Törnebladh, Henrik Ragnar, Fullmäktig i Riksbanken
4. Almgren, Oscar, Grosshandlare
5. Tamm, Claes Gustaf Adolf, Friherre, (förutv. Statsråd), f.d. Öfverståthållare
1300



XII. Riksdagarnas ledamöter 1905
6. Walldén, Wilhelm, Godsägare
7. Lovén, John, Grosshandlare
8. Rabe, Pehr Reinhold, Bankdirektör

Stockholms län:
9. Afzelius, Johan Fredrik Ivar, Ordförande i Lagberedningen
10. Östberg, Gustaf Fredrik, Fullmäktig i Riksgäldskontoret
11. Ekdahl, Gustaf Adalrik, Handlande
12. Beck-Friis, Carl Joachim, Friherre, Bruksdisponent
13. Odelberg, Oscar Wilhelm, Fullmäktig i Riksgäldskontoret
14. Boström, Erik Gustaf Bernhard, Fil. doktor, Statsminister

Uppsala län:
15. Ridderbjelke, Fredrik Gustaf Magnus, f.d. Kapten
16. Tamm, Per Gustaf, Bruksägare
17. Nyström, Johan Fredrik, Lektor
18. Gilljam, Gustaf Fredrik, (förutv. Statsråd), f.d. Universitetskansler

Södermanlands län:
19. Sjöholm, Lars Albert, Kontraktsprost
20. Tamm, Carl August, f.d. Ryttmästare
21. von Rosen, Fredrik Thomas Carl, Grefve, Öfverceremonimästare
22. Wachtmeister, Axel Fredrik C:son, Grefve, Generaldirektör
23. Boström, Filip August, Landshöfding

Östergötlands län:
24. Hedenstierna, Fredrik Axel Hugo, Häradshöfding
25. Spens, Gustaf Harald, Grefve, f.d. Landshöfding
26. Andersson, Gustaf, Godsägare
27. Rydberg, Carl Gustaf, Godsägare
28. Fosser, Niklas, Godsägare
29. Beck-Friis, Johan Gabriel, Friherre
30. Klingspor, Philip Otto Leonard, Grefve, Hofmarskalk

Norrköpings stad:
31. Swartz, Carl Johan Gustaf, Fabriksidkare

Jönköpings län:
32. Berg, Gustaf Johan Georg Axel, Häradshöfding
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33. Söderberg, Petter Magnus, Landtbrukare
34. Palmstierna, Nils Axel Hjalmar, Friherre, (förutv. Statsråd), Landshöfding
35. von Mentzer, Carl Harder, Kronofogde
36. Lilliesköld, Johan Arvid, Häradshöfding
37. Petri, Axel, Rådman

Kronobergs län:
38. von Oelreich, Charles-Emile, Landshöfding
39. Posse, Knut Arvid, Grefve, Godsägare
40. Stephens, Joseph Samuel Frithiof, Bruksägare
41. Ericsson, Aaby Arvid Wilhelm, Kapten
42. von Baumgarten, Carl Reinhold Fredrik, f.d. Kapten

Kalmar län, norra delen:
43. Tillberg, Knut Henning Robert, v. Häradshöfding
44. Odelberg, Albrecht Theodor, Statsråd
45. Cedercrantz, Otto Conrad Waldemar, Landshöfding

Kalmar län, södra delen:
46. Hasselrot, Carl Birger, Häradshöfding
47. Rappe, Christopher Johan, Friherre, Godsägare
48. Ekströmer, Johan Melcher, f.d. Kapten
49. Walin, Gustaf Alarik, Apotekare

Gottlands län:
50. af Ekenstam, Carl Theodor, Häradshöfding
51. Björlin, Johan Gustaf, Generalmajor

Blekinge län:
52. Berggren, Johan Henrik, Disponent
53. Wachtmeister, Hans H:son, Grefve, (förutv. Statsråd), Generaldirektör
54. von Otter, Fredrik Wilhelm, Friherre, (förutv. Statsråd), f.d. Amiral
55. Wachtmeister, Axel H:son, Grefve, Landshöfding

Kristianstads län:
56. Nilsson, Ola, Landtbrukare
57. Kennedy, James Thomas, Kammarherre
58. Hamilton, Raoul Gustaf, Grefve, Godsägare
59. Amilon, Johan, Godsägare
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60. De Geer, Louis, Friherre, Godsägare
61. Jeppsson, John, Hemmansägare

Malmöhus län:
62. Lindgren, Hjalmar Ossian, f.d. Professor
63. Cavalli, Per Axel Henrik, Juris doktor, Riksgäldsfullmäktiges ordförande
64. Wrangel von Brehmer, Johan Wolmer, Friherre, Öfverstekammarjunkare
65. Paulson, Paul, Landtbrukare
66. Bondesson, Per, Landtbrukare
67. von Schwerin, Werner Gottlob, Friherre, Godsägare
68. Liedberg, Pehr Olof, f.d. Ryttmästare
69. Lundsten, Per, Tegelbruksägare
70. Trolle, Nils Axel Arvid, Friherre, Hofjägmästare
71. Sörensson, Per, Kontraktsprost

Malmö stad:
72. Dieden, Johan Henrik Emanuel, f.d. Konsul
73. Ewerlöf, Genserik Elias Waldemar, Öfverste

Hallands län:
74. Nordenfalk, Carl Olof Christian Johan, f.d. Landshöfding
75. Tham, Fredrik August Sebastian, Godsägare
76. von Möller, Adolf, Godsägare
77. Apelstam, Anders Lorentz, Grosshandlare

Göteborgs och Bohus län:
78. Åkerhielm, Albert Lars Evert, Friherre, (förutv. Statsråd), President
79. Pettersson, Fredrik Emil, f.d. Kapten
80. Nyström, Carl Ludvig Hippolyt, Med. doktor
81. Hammarström, Alexis, Byråchef
82. Fahlbeck, Pontus Erland, e.o. Professor
83. Lagerbring, Gustaf Otto Robert, Friherre, Landshöfding

Göteborgs stad:
84. Wieselgren, Pehr Sigfrid, Generaldirektör
85. Melin, Olof, Grosshandlare
86. Leman, Philip, Fil. doktor
87. Sternhagen, Harald Ferdinand Emanuel, Grosshandlare
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Älfsborgs län:
88. Lithander, Pehr Emanuel, Grosshandlare
89. Alströmer, Jonas, Friherre
90. Rylander, Johan Olof, Landtbruksskoleföreståndare
91. Grundberg, Leonard, Lasarettsläkare
92. von Essen, Fredrik, Friherre, (förutv. Statsråd), Riksmarskalk
93. Sandwall, Johan Alfred, Fabriksidkare
94. Håkansson, Anders Edvin, Ingeniör
95. Andersson, Per Johan, Fabriksidkare

Skaraborgs län:
96. Klingspor, Carl Gustaf Adolph, Friherre, f.d. Kapten
97. Åkerberg, Frans Evert Knut, Godsägare
98. Weinberg, August Fredrik, Godsägare
99. Wijk, Ivar, Godsägare
100. Sjöcrona, Cornelius Alexander, Fil. doktor, Landshöfding
101. Boström, Nils Johan, Godsägare
102. Friman, Karl Mauritz, Disponent

Värmlands län:
103. Falkenberg, Conrad Henrik, Friherre, Kapten
104. Säve, Teofron Adolf, Fil. doktor, Lektor
105. Åkerman, Anders Richard, f.d. Generaldirektör
106. Montgomery, Hampus Edvard, Bruksägare
107. Wester, Johan Fredrik, Ingeniör
108. Olsén, Gottfried, Fabriksidkare
109. Moberg, Carl Oscar, Borgmästare

Örebro län:
110. Bohnstedt, Knut Eugène, f.d. Ryttmästare
111. Tham, Vollrath Henric Sebastian, Bruksägare
112. Gripenstedt, Johan Theodor, Friherre, f.d. Ryttmästare
113. Unger, Edwin Magnus, Fullmäktig i Riksgäldskontoret
114. Behm, Ernst Herman, v. Häradshöfding
115. Svedelius, Axel Gabriel Johan, f.d. Landshöfding

Västmanlands län:
116. Benedicks, Gustaf, Bruksägare
117. Lewenhaupt, Gustaf Erik, Grefve, Godsägare
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118. Billing, Axel Gottfrid Leonard, Biskop
119. Petersson, Peter, f.d. Major

Kopparbergs län:
120. Trygger, Ernst, Professor
121. Falk, Knut Henrik, Bruksägare
122. Nisser, Samuel Martin, Bruksägare
123. Ros, Gustaf, Godsägare
124. Blomberg, Knut Hugo, Professor
125. Petersson, Erik Lorentz, Kontraktsprost

Gäfleborgs län:
126. von Hallwyl, Walter, Grefve, Godsägare
127. Sandqvist, Svante Johan, Borgmästare
128 Almström, Robert, Fabriksidkare
129. Lundeberg, Christian, v. Talman
130. Jonsson, Olof, Fullmäktig i Riksbanken
131. Lindman, Salomon Arvid Achates, Generaldirektör

Gäfle stad:
132. Rettig, John, Grosshandlare

Västernorrlands län:
133. Sparre, Nils Gustaf Alexander, Talman
134. Fröberg, Christian August, Borgmästare
135. Andersson, Axel Gustaf, Rådman
136. Uppström, Carl-David Theodor, Häradshöfding
137. Hägglund, Erik, Kronolänsman
138. Enhörning, Erik August, Disponent
139. Anderson, Frans Albert, f.d. Generaldirektör

Jämtlands län:
140. Tamm, Hugo Petrus Percival, Godsägare
141. Björklund, Olof, Godsägare
142. von Stapelmohr, Kristoffer Isidor, Borgmästare

Västerbottens län:
143. Berlin, Jakob, Sekreterare
144. Cederberg, Axel Fredrik Oscar, f.d. Öfverste
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145. Hedborg, Sven Axel Adrian, Häradshöfding
146. Kinberg, Edward Gustaf, f.d. Byråchef

Norrbottens län:
147. Taube, Carl Oscar, Grefve, Distriktschef
148. Bildt, Knut Gillis, Generalmajor
149. Berg, Lars, f.d. Landshöfding
150. Husberg, Karl Sigfrid, Statsråd

Andra Kammaren:

Talman:
Swartling, Axel, Disponent

vice Talman:
Pehrson, Pehr, Hemmansägare

Stockholms Stad:
1. Hedin, Sven Adolf, Litteratör
2. von Krusenstjerna, Julius Edvard, (förutv. Statsråd), Generalpostdirektör
3. von Friesen, Sixten Gabriel, Fil. doktor, Lektor, Fullmäktig i Riksbanken
4. Hammarlund, Emil, Redaktör
5. Höjer, Magnus Mauritz, Fil. doktor, Lektor
6. Wallis, Curt, Med. doktor, e.o. Professor
7. Wavrinsky, Edvard Otto Vilhelm, Direktör
8. Berg, Fridtjuv, Folkskollärare
9. Olsson, John, Advokat
10. Bergström, David Kristian, Fil. doktor, Redaktör
11. Eklund, Oskar Gustaf, Boktryckare
12. Byström, Jakob J:son, Redaktör
13. Staaff, Karl Albert, v. Häradshöfding, Advokat
14. Branting, Karl Hjalmar, Redaktör
15. Lindhagen, Carl Albert, Jur. kand., Borgmästare
16. Nyström, Martin Filip, Civilingenjör, Telegrafkommissarie
17. Nordström, Carl Fredrik Theodor, Fil. doktor, Landshöfding
18. De Geer, Gerard Jakob, Friherre, Fil. doktor, Professor
19. Wallenberg, Gustaf Oscar, Kapten
20. Palme, Sven Theodor, Direktör
21. Moll, Victor Ludvig
22. Natt och Dag, Svante Adam Knutsson, Kommendörkapten af 2:a graden
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Stockholms län:
23. Sandquist, Carl, Hemmansägare
24. Åkerlund, Erik Gabriel Henrik, Godsägare
25. Beckman, Ernst, Direktör
26. Lundin, Johan Wilhelm, Godsägare
27. Wawrinsky, Richard August, Med. doktor, Medicinalråd
28. Pettersson, Jakob Gustaf, Jur. kand., Borgmästare

Uppsala län:
29. Ericsson, Johan Eric, Nämndeman
30. Reuterskiöld, Arvid Adam Natanael, Bruksdisponent
31. Höök, Carl Robert, Landtbrukare
32. Mallmin, Lars Petter, Landtbrukare
33. Hjärne, Harald Gabriel, Jur. och Fil. doktor, Professor

Södermanlands län:
34. Pettersson, Fredric, Arrendator
35. Lindblad, Ernst August, Godsägare, Domänintendent
36. Bonde, Carl Carlson, Friherre, Godsägare
37. Tamm, Gösta, Hofstallmästare
38. Johansson, Wilhelm, Organist och lärare
39. Almqvist, Knut Fredrik Gerhard, Godsägare
40. Widén, Johan, Landssekreterare
41. Österberg, Carl Gustaf, Redaktör

Östergötlands län:
42. Johansson, Carl Emil, Hemmansägare
43. Andersson, Wilhelm, Landtbrukare
44. Burén, Carl Hjalmar Pontus, Bruksägare
45. Jonsson, Carl Johan, Landtbrukare
46. Gustafsson, Carl Herman, Disponent
47. Ekman, Axel, Bruksägare
48. Jakobson, Carl Jakob, Godsägare
49. Henricson, August, Landtbrukare
50. Sterner, Anders, Fil. lic., Läroverksadjunkt
51. Zetterstrand, Teodor, Rådman, v. Häradshöfding
52. Swartling, Axel, Talman
53. Vahlquist, Conrad Fredrik, Regementsläkare
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Jönköpings län:
54. Sjöberg, Johan, Nämndeman
55. Danielsson, Carl August, Landtbrukare
56. Bengtsson, Johannes Wilhelm, Landtbrukare
57. Hazén, Johannes Gustaf, Kontraktsprost
58. Räf, Erik, Disponent
59. Johansson, Carl Gottfrid, Hemmansägare
60. Jonsson, Johan August, Landtbrukare
61. Johansson, Carl Robert, Folkskoleinspektör

Kronobergs län:
62. Eriksson, Jonas, Landtbrukare
63. Sjö, Johan August, Landtbrukare
64. Petersson, Carl Fredrik, Landtbrukare
65. Andersson, Magnus, Hemmansägare
66. Magnusson, Ernst Otto, Landtbrukare
67. Persson, Johan Peter, Hemmansägare
68. Bergendahl, Klas Hugo, Borgmästare

Kalmar län:
69. Petersson, Sven Magnus, Landtbrukare
70. Redelius, Otto Wilhelm, Kontraktsprost
71. Risberg, Anders Petrus, Komminister
72. Hammarskjöld, Åke Hugo, Arkitekt, Godsägare
73. Lundell, Per Olof, Landtbrukare
74. Carlsson, Carl Israel, Landtbrukare
75. Petersson, Alfred, Landtbrukare
76. Johansson, Anders Adolf, Landtbrukare
77. Bökelund, Axel Casimir, Landskamrerare
78. Lund, Anders Axel Wilhelm, Fil. doktor, Läroverksadjunkt
79. Lindgren, Nils Peter Bertrand, Borgmästare

Gottlands län:
80. Broander, Nils Johan, Landtbrukare
81. Larsson, Karl Laurentius Johan, Landtbrukare
82. von Schéele, Knut Henning Gezelius, Teol., Jur. och Fil. doktor, Biskop

Blekinge län:
83. Jönsson, Nils, Landtbrukare
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84. Pehrson, Pehr, vice Talman
85. Larsson, Per August, Landtbrukare
86. Lindvall, Axel Edvard, Landtbrukare
87. Roos, Gustaf Wilhelm, Landssekreterare
88. Meyer, Ernst Fredrik Wilhelm, Statsråd

Kristianstads län:
89. Persson, Esbjörn, Hemmansägare
90. Jönsson, Anders, Landtbrukare
91. Jönsson, Per, Landtbrukare
92. Svensson, Nils, Hemmansägare
93. Barnekow, Christian Fredrik Kjell, Friherre, Godsägare
94. Nilsson, Per, Landtbrukare
95. Persson, Olof, Landtbrukare
96. Ljunggren, Carl Johan Fredrik, Ingenjör

Malmöhus län:
97. Dahn, Mårten, Landtbrukare
98. Andersson, Nils, Landtbrukare
99. Nilsson, Nils, Hemmansägare
100. Trolle, Carl Axel, v. Häradshöfding
101. Andersson, Jöns, Landtbrukare
102. Jesperson, Jöns Peter, Landtbrukare
103. Olsson, Christian, Fil. lic., Godsägare
104. Broomé, Lars Gustaf, Folkskollärare
105. Pehrsson, Pehr, Landtbrukare
106. Åkesson, Nils, Landtbrukare
107. Andersson, Hans, Landtbrukare
108. Darin, Robert Erik Leonard, Fil. doktor, Lektor
109. Thylander, Anders, Folkskollärare
110. Persson, Nils, Murare
111. Faxe, Cornelius, Grosshandlare
112. Larsson, Jacob Timoteus, v. Häradshöfding
113. Trapp, Oscar Ferdinand, v. Konsul
114. Pantzarhielm, Hans Fabian Axel Eric, f.d. Kapten
115. Thorsson, Fredrik Wilhelm, Parkföreståndare
116. von Geijer, Knut Ebbe, Borgmästare
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Hallands län:
117. Bengtsson, Johannes, Landtbrukare
118. Carlheim-Gyllensköld, Adolf Theodor, Kammarjunkare
119. Hellman, Gustaf Birger, Agronom
120. Olsson, Anders, Landtbrukare
121. Gunnarsson, Aron Christoffer, Landtbrukare
122. Ohlsson, Johan Edvard Alfred, Läroverksadjunkt
123. Lundgren, Johan Alfred, Musikdirektör

Göteborgs och Bohus län:
124. Lyckholm, David Melcher, Bryggare
125. Andersson, Herman, Landtbrukare
126. Larsson, Johan, Landtbrukare
127. Ödman, Carl Julius, Sjökapten
128. Lind, Carl Tobias, Hemmansägare
129. Olsson, Oscar Natanael, Landtbrukare
130. Wallentin, Carl Herman, Handlande
131. Wijk, Erik, Grosshandlare
132. Carlson, Ernst, Fil. doktor, Öfverdirektör
133. Trana, Erik Andreas, Fil. doktor, Rådman
134. Setterberg, Carl Hjalmar, Direktör
135. Karlsson, Karl Gustaf, Handlande
136. Segerdahl, Hugo Alexander, Rådman, Auditör
137. Berg, Frans Oskar, Kamrerare
138. Killander, Carl Fredrik Knut, Maskindirektör
139. Hedlund, Henrik, Redaktör
140. Neiglick, Gustaf Sixten, Borgmästare

Älfsborgs län:
141. Hallin, Hjalmar, Disponent
142. Odqvist, Gustaf, Godsägare
143. Johansson, Karl Ludvig, Kontraktsprost
144. Nylander, Sixten Oskar, Ingenjör
145. Johanson, Johan, Landtbrukare
146. Nilsson, Elof, Landtbrukare
147. Svensson, Otto Herman, Landtbrukare
148. Dahlgren, Bengt, Landtbrukare
149. Johansson, Johan Magnus, Handlande
150. Lothigius, Lars Wilhelm Samuel, Landshöfding
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151. Bengtsson, Pål Alfred, Rektor
152. Täcklind, Magnus Johan, Häradshöfding

Skaraborgs län:
153. Magnusson, Anders, Landtbrukare
154. Andersson, Anders, Hemmansägare
155. Holmgren, David, Redaktör
156. Jansson, Lars Johan, Hemmansägare
157. Persson, Carl, Landtbrukare
158. Nordström, Sten, Landtbrukare
159. Johanson, August, Nämndeman
160. Brock, Lars Kristian, Borgmästare
161. Collvin, Henrik Edvard, f.d. Stadsläkare

Värmlands län:
162. Anderson, Olof, Hemmansägare
163. Jansson, Carl Peter, Hemmansägare
164. Sandin, Gustaf Magnus, Hemmansägare
165. Hultkrantz, Karl Johan Edvard, Godsägare
166. Biesèrt, Johan Elof, Ingenjör
167. Berggren, Claës Johan, Häradsdomare
168. Matsson, Magnus, Hemmansägare
169. Jansson, Gustaf, Hemmansägare
170. Elowson, Gullbrand, Fil. doktor, Lektor
171. Broström, Anders Fredrik, Boktryckare

Örebro län:
172. Erikson, Olof Gustaf, Landtbrukare
173. Svensson, Ivan Erik Gustaf, Bruksägare
174. Gustafsson, Anders Petter, Landtbrukare
175. Andersson, Folke, Hemmansägare
176. Eriksson, Lars, Hemmansägare
177. Forsberg, Johan Gustaf, Bergsman
178. Lindgren, Göran Oskar Vilhelm, Grosshandlare

Västmanlands län:
179. Forssell, Johan, Folkskollärare
180. Janson, Adolf Fredrik, Hemmansägare
181. Lindgren, Gustaf, Hemmansägare
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182. Lindewall, Leonard, Landtbrukare
183. Larsson, Viktor, Järnarbetare
184. Hammarström, Carl Johan, Hofslagare
185. Persson, Jakob, Fil. kand., Rektor

Kopparbergs län:
186. Persson, Daniel, Nämndeman
187. Ericsson, Ollas Anders, Hemmansägare
188. Olsson, Smeds Lars, Hemmansägare
189. Ersson, Back Per, Hemmansägare
190. Hansson, Anders, Hemmansägare
191. Söderberg, Samuel, Nämndeman
192. Jansson, Jan Petter, Bergsbruksidkare
193. Ström, Johan, Hemmansägare
194. af Callerholm, Gustaf Nils Theodor, Jur. kand., Häradshöfding

Gäfleborgs län:
195. Olsson, Anders, Hemmansägare
196. Olsson, Olof, Hemmansägare
197. Eriksson, Halvar, Hemmansägare
198. Olsson, Per, Landtbrukare
199. Ericsson, Johan, Landtbrukare
200. Johnsson, Jonas, Godsägare
201. Sundström, Magnus, Folkskollärare
202. Brodin, Olof August, Skeppsbyggare
203. Waldenström, Paul Petter, Teol. och Fil. doktor, Lektor
204. Centerwall, Julius Ebbe, Fil. doktor, Rektor

Västernorrlands län:
205. Nordin, Johan Eric, Skollärare
206. Kvarnzelius, Svante Herman, Bleckslagerimästare
207. Åkerlind, Erik Gustaf, Hemmansägare
208. Nydal, Johan, Skolföreståndare
209. Styrlander, Andreas Wilhelm, Sakförare
210. Emthén, Oswald, Hemmansägare
211. Hörnstén, Petrus, Hemmansägare
212. Öberg, Carl Jonas, Hemmansägare
213. Öhngren, Henric Gustaf Paulus, v. Konsul
214. Ekholm, Rudolf, Handlande
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Jämtlands län:
215. Karlsson, Karl, Hemmansägare
216. Olofsson, Johan, Nämndeman
217. Bromée, Jöns, Häradsdomare
218. Enander, Sven Johan, Kyrkoherde
219. Starbäck, Karl, Fil. doktor, Lektor

Västerbottens län:
220. Wiklund, Adolf, Landtbrukare
221. Andersson, Johan, Landtbrukare
222. Burman, Adam Fredrik, Lappfogde
223. Zimdahl, Per, Organist och Kantor
224. Boström, Nils, Hemmansägare
225. Ahlstrand, Göran Albin, Borgmästare

Norrbottens län:
226. Svensson, Pehr, Jordägare
227. Granlund, Johan Erik, Folkskollärare
228. Ström, Olof Harald, v. Konsul
229. Kronlund, Georg Adolf Edvin, Häradshöfding
230. Hellström, Paul, Fil. doktor, Föreståndare för kemisk–växtbiologisk anstalt

Förteckning över alla ledamöter vid I:a urtima 
riksdagen 1905

Ur riksdagens matrikel:

Första kammaren:

Talman:
Nils Gustaf Alexander Sparre, Grefve, Godsägare

Vice talman:
Christian Lundeberg, (Göteborgs län) Bruksägare
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Stockholms stad:
1. Eduard Fränckel, Generalkonsul
2. Henrik Ragnar Törnebladh, Fullmäktig i Riksbanken
3. Oscar Almgren, Grosshandlare
4. Claes Gustaf Adolf Tamm, Friherre (förutv. Statsråd), f.d. Öfverståthållare
5. Wilhelm Walldén, Godsägare
6. John Lovén, Grosshandlare
7. Pehr Reinhold Rabe, Bankdirektör
8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, Ordförande i Lagberedningen
9. Sixten Gabriel von Friesen, Fil. doktor, Lektor, Fullmäktig i Riksbanken

Stockholms län:
10. Gustaf Fredrik Östberg, Fullmäktig i Riksgäldskontoret
11. Gustaf Adalrik Ekdahl, Handlande
12. Carl Joachim Beck-Friis, Friherre, Bruksdisponent
13. Oscar Wilhelm Odelberg, Fullmäktig i Riksgäldskontoret
14. Erik Gustaf Bernhard Boström, (förutv. Statsminister), Universitetskansler

Uppsala län:
15. Fredrik Gustaf Magnus Ridderbjelke, f.d. Kapten
16. Per Gustaf Tamm, Bruksägare
17. Johan Fredrik Nyström, Lektor
18. Gustaf Fredrik Gilljam, (förutv. Statsråd), f.d. Universitetskansler

Södermanlands län:
19. Lars Albert Sjöholm, Kontraktsprost
20. Fredrik Thomas Carl von Rosen, Grefve, Öfverceremonimästare
21. Axel Fredrik C:son Wachtmeister, Grefve, Generaldirektör
22. Filip August Boström, Landshöfding
23. Carl Edvard Ludvig Bohnstedt, Hofjägmästare

Östergötlands län:
24. Fredrik Axel Hugo Hedenstierna, Häradshöfding
25. Gustaf Harald Spens, Grefve, f.d. Landshöfding
26. Gustaf Andersson, Godsägare
27. Carl Gustaf Rydberg, Godsägare
28. Niklas Fosser, Godsägare
29. Johan Gabriel Beck-Friis, Friherre, Kammarherre
30. Philip Otto Leonard Klingspor, Grefve, Hofmarskalk
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Norrköpings stad:
31. Carl Johan Gustaf Swartz, Fabriksidkare

Jönköpings län:
32. Gustaf Johan Georg Axel Berg, Häradshöfding
33. Petter Magnus Söderberg, Landtbrukare
34. Nils Axel Hjalmar Palmstierna, Friherre (förutv. Statsråd), Landshöfding
35. Carl Harder von Mentzer, Kronofogde
36. Johan Arvid Lilliesköld, Häradshöfding
37. Axel Petri, Rådman

Kronobergs län:
38. Charles-Emile von Oelreich, Landshöfding
39. Knut Arvid Posse, Grefve, Godsägare
40. Joseph Samuel Frithiof Stephens, Bruksägare
41. Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, Kapten
42. Carl Reinhold Fredrik von Baumgarten, f.d. Kapten

Kalmar län, norra delen:
43. Knut Henning Robert Tillberg, v. Häradshöfding
44. Albrecht Theodor Odelberg, Statsråd
45. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz, Landshöfding

Kalmar län, södra delen:
46. Carl Birger Hasselrot, Häradshöfding
47. Christopher Johan Rappe, Friherre, Godsägare
48. Johan Melcher Ekströmer, f.d. Kapten
49. Gustaf Alrik Walin, Apotekare

Gottlands län:
50. Carl Theodor af Ekenstam, Häradshöfding
51. Johan Gustaf Björlin, Generalmajor

Blekinge län:
52. Johan Henrik Berggren, Disponent
53. Hans Wachtmeister, Grefve (förutv. Statsråd), Generaldirektör
54. Fredrik Wilhelm von Otter, Friherre (förutv. Statsminister), f.d. Amiral
55. Axel H:son Wachtmeister, Grefve, Landshöfding
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Kristianstads län:
56. Ola Nilsson, Landtbrukare
57. James Thomas Kennedy, Kammarherre
58. Raoul Gustaf Hamilton, Grefve, Godsägare
59. Johan Amilon, Godsägare
60. Louis De Geer, Friherre, Landshöfding
61. John Jeppsson, Hemmansägare

Malmöhus län:
62. Hjalmar Ossian Lindgren, f.d. Professor
63. Per Axel Henrik Cavalli, Juris doktor, Riksgäldsfullmäktiges ordförande
64. Johan Wolmer Wrangel von Brehmer, Friherre, Öfverstekammarjunkare
65. Paul Paulson, Landtbrukare
66. Per Bondesson, Landtbrukare
67. Werner Gottlob von Schwerin, Friherre, Godsägare
68. Pehr Olof Liedberg, f.d. Ryttmästare 
69. Per Lundsten, Tegelbruksägare
70. Nils Axel Arvid Trolle, Friherre, Hofjägmästare
71. Per Sörensson, Kontraktsprost

Malmö stad:
72. Johan Henrik Emanuel Dieden, f.d. Konsul
73. Genserik Elias Waldemar Ewerlöf, Öfverste

Hallands län:
74. Carl Olof Christian Johan Nordenfalk, Landshöfding
75. Fredrik August Sebastian Tham, Godsägare
76. Adolf von Möller, Godsägare
77. Anders Lorentz Apelstam, Grosshandlare

Göteborgs och Bohus län:
78. Albert Lars Evert Åkerhielm, Friherre (förutv. Statsråd), President
79. Fredrik Emil Pettersson, f.d. Kapten
80. Carl Ludvig Hippolyt Nyström, Med. doktor
81. Alexis Hammarström, Byråchef
82. Pontus Erland Fahlbeck, Professor
83. Gustaf Otto Robert Lagerbring, Friherre, Landshöfding
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Göteborgs stad:
84. Pehr Sigfrid Wieselgren, Generaldirektör
85. Olof Melin, Grosshandlare
86. Harald Ferdinand Emanuel Sternhagen, Grosshandlare
87. Erik Wijk, Grosshandlare

Älfsborgs län:
88. Pehr Emanuel Lithander, Grosshandlare
89. Jonas Alströmer, Friherre, Disponent
90. Johan Olof Rylander, Landtbruksskoleföreståndare
91. Leonard Grundberg, Lasarettsläkare
92. Fredrik von Essen, Friherre (förutv. Statsråd), Riksmarskalk
93. Johan Alfred Sandwall, Fabriksidkare
94. Anders Edvin Håkanson, Ingeniör
95. Per Johan Andersson, Fabriksidkare

Skaraborgs län:
96. Carl Gustaf Adolph Klingspor, Friherre, f.d. Kapten
97. Frans Evert Knut Åkerberg, Godsägare
98. August Fredrik Weinberg, Godsägare
99. Ivar Wijk, Godsägare
100. Cornelius Alexander Sjöcrona, Fil. doktor, Landshöfding
101. Nils Johan Boström, Godsägare
102. Karl Mauritz Friman, Disponent

Värmlands län:
103. Conrad Henrik Falkenberg, Friherre, Kapten
104. Teofron Adolf Säve, Fil. doktor, Lektor
105. Anders Richard Åkerman, f.d. Generaldirektör
106. Hampus Edvard Montgomery, Bruksägare
107. Johan Fredrik Wester, Ingeniör
108. Gottfrid Olsén, Fabriksidkare
109. Albert Bergström, Bruksägare

Örebro län:
110. Knut Eugène Bohnstedt, f.d. Ryttmästare
111. Vollrath Henric Sebastian Tham, Bruksägare
112. Johan Theodor Gripenstedt, Friherre, f.d. Ryttmästare
113. Edwin Magnus Unger, f.d. Häradshöfding
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114. Ernst Herman Behm, v. Häradshöfding
115. Axel Gabriel Johan Svedelius, f.d. Landshöfding

Västmanlands län:
116. Gustaf Benedicks, Bruksägare
117. Gustaf Erik Lewenhaupt, Grefve, Godsägare 
118. Axel Gottfrid Leonard Billing, Biskop
119. Peter Petersson, f.d. Major

Kopparbergs län:
120. Ernst Trygger, Professor
121. Knut Henrik Falk, Bruksägare
122. Samuel Martin Nisser, Bruksägare
123. Gustaf Ros, Godsägare
124. Knut Hugo Blomberg, Professor
125. Erik Lorents Petersson, Kontraktsprost

Gäfleborgs län:
126. Walter von Hallwyl, Grefve, Godsägare
127. Swante Johan Sandqvist, Borgmästare
128. Robert Almström, Fabriksidkare
129. Christian Lundeberg, v. Talman
130. Olof Jonsson, Fullmäktig i Riksbanken
131. Salomon Arvid Achates Lindman, Generaldirektör

Gäfle stad:
132. John Rettig, Grosshandlare

Västernorrlands län:
133. Nils Gustaf Alexander Sparre, Talman
134. Christian August Fröberg, Borgmästare
135. Axel Gustaf Andersson, Rådman
136. Carl-David Theodor Uppström, Häradshöfding
137. Erik Hägglund. Kronolänsman
138. Erik August Enhörning, Disponent
139. Frans Albert Anderson, f.d. Generaldirektör
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Jämtlands län:
140. Hugo Petrus Percival Tamm, Godsägare
141. Olof Björklund, Godsägare
142. Kristoffer Isidor von Stapelmohr, Borgmästare

Västerbottens län:
143. Jakob Berlin, Sekreterare
144. Axel Fredrik Oscar Cederberg, f.d. Öfverste
145. Sven Axel Adrian Hedborg, Häradshöfding
146. Edward Gustaf Kinberg, f.d. Byråchef

Norrbottens län:
147. Carl Oscar Taube, Grefve, Distrikschef
148. Knut Gillis Bildt, Generalmajor
149. Lars Berg, f.d. Landshöfding
150. Karl Sigfrid Husberg, Statsråd

Andra kammaren:

Talman:
Axel Swartling, v. Konsul

vice Talman:
Pehr Pehrson, (Blekinge län. Bräkne domsaga), Hemmansägare

Stockholms stad
1. Sven Adolf Hedin, Litteratör
2. Julius Edvard von Krusenstjerna, (förutv. Statsråd), Generalpostdirektör
3. Emil Hammarlund, Redaktör
4. Magnus Mauritz Höjer, Fil. doktor, f.d. Lektor
5. Curt Wallis, Med. doktor, e.o. Professor
6. Edvard Otto Vilhelm Wavrinsky, Direktör
7. Fridtjuv Berg, Folkskollärare
8. John Olsson, Advokat
9. David Kristian Bergström, Fil. doktor, Redaktör
10. Oskar Gustaf Eklund, Boktryckare
11. Jakob J:son Byström, Redaktör
12. Karl Albert Staaff, v. Häradshöfding, Advokat
13. Karl Hjalmar Branting, Redaktör
14. Carl Albert Lindhagen, J.K., Borgmästare
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15. Martin Filip Nyström, Civilingenjör, Telegrafkommissarie
16. Carl Fredrik Theodor Nordström, Fil. doktor, Landshöfding
17. Gerard Jakob De Geer, Friherre, Fil. doktor, Professor
18. Gustaf Oscar Wallenberg, Kapten
19. Sven Theodor Palme, Direktör
20. Victor Ludvig Moll, Kamrerare
21. Svante Adam Knutsson Natt och Dag, Kommendörkapten af 2:a graden
22. 

Stockholms län: 
23. Carl Sandquist, Hemmansägare
24. Erik Gabriel Henrik Åkerlund, Godsägare
25. Ernst Beckman, Direktör
26. Johan Wilhelm Lundin, Landtbrukare
27. Richard August Wawrinsky, Med. doktor, Medicinalråd
28. Jakob Gustaf Pettersson, J.K., Borgmästare

Uppsala län: 
29. Johan Eric Ericsson, Nämndeman
30. Arvid Adam Natanael Reuterskiöld, Bruksdisponent
31. Carl Robert Höök, Landtbrukare
32. Lars Petter Mallmin, Landtbrukare

Uppsala:
33. Harald Gabriel Hjärne, Jur. och Fil. doktor, Professor

Södermanlands län:
34. Fredric Pettersson, Arrendator
35. Ernst August Lindblad, Godsägare, Domänintendent
36. Carl Carlson Bonde, Friherre, Godsägare
37. Gösta Tamm, Hofstallmästare
38. Wilhelm Johansson, Organist och lärare
39. Knut Fredrik Gerhard Almqvist, Godsägare
40. Johan Widén, Landssekreterare
41. Carl Gustaf Österberg, Redaktör

Östergötlands län:
42. Carl Emil Johansson, Hemmansägare
43. Wilhelm Andersson, Landtbrukare
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44. Carl Hjalmar Pontus af Burén, Disponent
45. Carl Johan Jonsson, Landtbrukare
46. Carl Herman Gustafsson, Disponent
47. Axel Ekman, Bruksägare
48. Carl Jakob Jakobson, Godsägare
49. August Henricson, Landtbrukare
50. Anders Sterner, Fil. lic., Läroverksadjunkt
51. Teodor Zetterstrand, Rådman, v. Häradshöfding
52. Axel Swartling, Talman
53. Conrad Fredrik Vahlquist, Regementsläkare

Jönköpings län:
54. Johan Sjöberg, Nämndeman
55. Carl August Danielsson, Landtbrukare
56. Johannes Wilhelm Bengtsson, Landtbrukare
57. Johannes Gustaf Hazén, Kontraktsprost
58. Erik Räf, Disponent
59. Carl Gottfrid Johansson, Hemmansägare
60. Johan August Jonsson, Landtbrukare
61. Carl Robert Johansson, Folkskoleinspektör

Kronobergs län:
62. Jonas Eriksson, Landtbrukare
63. Johan August Sjö, Landtbrukare
64. Carl Fredrik Petersson, Landtbrukare
65. Magnus Andersson, Hemmansägare
66. Ernst Otto Magnusson, Landtbrukare
67. Johan Peter Persson, Hemmansägare
68. Klas Hugo Bergendahl, Borgmästare

Kalmar län:
69. Sven Magnus Petersson, Landtbrukare
70. Otto Wilhelm Redelius, Kontraktsprost
71. Andres Petrus Risberg, Komminister
72. Åke Hugo Hammarskjöld, Arkitekt, Godsägare
73. Per Olof Lundell, Landtbrukare
74. Carl Israel Carlsson, Landtbrukare
75. Alfred Petersson, Landtbrukare
76. Anders Adolf Johansson, Landtbrukare
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77. Axel Casimir Bökelund, Landskamrerare
78. Anders Axel Wilhelm Lund, Fil. doktor, f.d. Läroverksadjunkt
79. Nils Peter Bertrand Lindgren, Borgmästare

Gottlands län:
80. Nils Johan Broander, Landtbrukare
81. Karl Laurentius Johan Larsson, Landtbrukare
82. Knut Henning Gezelius von Schéele, Teol., Jur. och Fil. doktor, Biskop

Blekinge län:
83. Nils Jönsson, Landtbrukare
84. Pehr Pehrson, vice Talman 
85. Per August Larsson, Landtbrukare
86. Axel Edvard Lindvall, Landtbrukare
87. Gustaf Wilhelm Roos, Landssekreterare
88. Ernst Frederik Wilhelm Meyer, Statsråd

Kristianstads län:
89. Esbjörn Persson, Hemmansägare
90. Anders Jönsson, Landtbrukare
91. Per Jönsson, Landtbrukare
92. Nils Svensson, Hemmansägare
93. Christian Fredrik Kjell Barnekow, Friherre, Godsägare
94. Per Nilsson, Hemmansägare
95. Olof Persson, Landtbrukare
96. Carl Johan Fredrik Ljunggren, Ingenjör

Malmöhus län:
97. Mårten Dahn, Landtbrukare
98. Nils Andersson, Landtbrukare
99. Nils Nilsson, Hemmansägare
100. Carl Axel Trolle, vice Häradshöfding
101. Jöns Andersson, Hemmansägare
102. Jöns Peter Jesperson, Landtbrukare
103. Christian Olsson, Fil. lic., Godsägare
104. Lars Gustaf Broomé, Folkskollärare
105. Pehr Pehrsson, Landtbrukare
106. Nils Åkesson, Landtbrukare
107. Hans Andersson, Landtbrukare
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108. Robert Erik Leonard Darin, Fil. doktor, Lektor
109. Anders Thylander, Folkskollärare
110. Nils Persson, Murare
111. Cornelius Faxe, Grosshandlare
112. Jacob Timoteus Larsson, vice Häradshöfding
113. Oscar Ferdinand Trapp, vice Konsul
114. Hans Fabian Axel Eric Pantzarhielm, f.d. Kapten
115. Fredrik Wilhelm Thorsson, Parkföreståndare
116. Knut Ebbe von Geijer, Borgmästare

Hallands län:
117. Johannes Bengtsson, Landtbrukare
118. Adolf Theodor Carlheim-Gyllensköld, Kammarjunkare
119. Gustaf Birger Hellman, Agronom
120. Anders Olsson, Landtbrukare
121. Aron Christoffer Gunnarsson, Landtbrukare
122. Johan Edvard Alfred Ohlsson, Läroverksadjunkt
123. Johan Alfred Lundgren, Musikdirektör

Göteborgs och Bohus län:
124. David Melcher Lyckholm, Bryggare
125. Herman Andersson, Landtbrukare
126. Johan Larsson, Landtbrukare
127. Carl Julius Ödman, Sjökapten
128. Carl Tobias Lind, Hemmansägare
129. Oscar Natanael Olsson, Landtbrukare
130. Carl Herman Wallentin, Exportör
131. Ernst Carlsson, Fil. doktor, Öfverdirektör
132. Erik Andreas Trana, Fil. doktor, Rådman
133. Carl Hjalmar Setterberg, Direktör
134. Karl Gustaf Karlsson, Handlande
135. Hugo Alexander Segerdahl, Rådman, Auditör
136. Frans Oskar Berg, Kamrerare
137. Carl Fredrik Knut Killander, Maskindirektör
138. Henrik Hedlund, Redaktör
139.
140. Gustaf Sixten Neiglick, Borgmästare
1323



XII. Riksdagarnas ledamöter 1905
Älfsborgs län:
141. Hjalmar Hallin, Disponent
142. Gustaf Odqvist, Godsägare
143. Karl Ludvig Johansson, Kontraktsprost
144. Sixten Oskar Nylander, Ingenjör
145. Johan Johanson, Landtbrukare
146. Elof Nilsson, Landtbrukare
147. Otto Herman Svensson, Landtbrukare
148. Bengt Dahlgren, Landtbrukare
149. Johan Magnus Johansson, Handlande
150. Lars Wilhelm Samuel Lothigius, Landshöfding
151. Pål Alfred Bengtsson, Rektor
152. Magnus Johan Täcklind, Häradshöfding

Skaraborgs län:
153. Anders Magnusson, Landtbrukare
154. Anders Andersson, Landtbrukare
155. David Holmgren, Redaktör
156. Lars Johan Jansson, Hemmansägare
157. Carl Persson, Landtbrukare
158. Sten Nordström, Landtbrukare
159. August Johanson, Nämndeman
160. Lars Kristian Brock, Borgmästare
161. Henrik Edvard Collvin, f.d. Stadsläkare

Värmlands län:
162. Olof Anderson, Hemmansägare
163. Carl Peter Jansson, Hemmansägare
164. Gustaf Magnus Sandin, Folkskollärare
165. Karl Johan Edvard Hultkrantz, Godsägare
166. Johan Elof Biesèrt, Ingenjör 
167. Claës Johan Berggren, Häradsdomare
168. Magnus Matsson, Hemmansägare
169. Gustaf Jansson, Hemmansägare
170. Gullbrand Elowson, Fil. doktor, Lektor
171. Anders Fredrik Broström, Boktryckare
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Örebro län:
172. Olof Gustaf Erikson, Landtbrukare
173. Ivan Erik Gustaf Svensson, Bruksägare
174. Anders Petter Gustafsson, Landtbrukare
175. Folke Andersson, Hemmansägare
176. Lars Eriksson, Hemmansägare
177. Johan Gustaf Forsberg, Bergsman
178. Göran Oskar Vilhelm Lindgren, Grosshandlare

Västmanlands län:
179. Johan Forssell, Folkskollärare
180. Adolf Fredrik Janson, Hemmansägare
181. Gustaf Lindgren, Hemmansägare
182. Leonard Lindewall, Landtbrukare
183. Viktor Larsson, Järnarbetare
184. Carl Johan Hammarström, Hofslagare
185. Jakob Persson, Fil. kand., Rektor

Kopparbergs län:
186. Daniel Persson, Nämndeman
187. Ollas Anders Ericsson, Hemmansägare
188. Smeds Lars Olsson, Hemmansägare
189. Back Per Ersson, Hemmansägare
190. Anders Hansson, Hemmansägare
191. Samuel Söderberg, Nämndeman
192. Jan Petter Jansson, Bergsbruksidkare
193. Johan Ström, Hemmansägare
194. Gustaf Nils Theodor af Callerholm, J.K., Häradshöfding

Gäfleborgs län:
195. Anders Olsson, Hemmansägare
196. Olof Olsson, Hemmansägare
197. Halvar Eriksson, Hemmansägare
198. Per Olsson, Landtbrukare
199. Johan Ericsson, Landtbrukare
200. Jonas Johnsson, Godsägare
201. Magnus Sundström, Folkskollärare
202. Olof August Brodin, Skeppsbyggare
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203. Paul Petter Waldenström, Teol. och Fil. doktor, f.d. Lektor
204. Julius Ebbe Centerwall, Fil. doktor, Rektor

Västernorrlands län:
205. Johan Eric Nordin, f.d. Skollärare
206. Svante Herman Kvarnzelius, Bleckslagerimästare
207. Erik Gustaf Åkerlind, Hemmansägare
208. Johan Nydal, Skolföreståndare
209. Johan Peter Dahlberg, Bruksägare
210. Oswald Emthén, Hemmansägare
211. Petrus Hörnstén, Hemmansägare
212. Carl Jonas Öberg, Hemmansägare
213. Henric Gustaf Paulus Öhngren, vice Konsul
214. Rudolf Ekholm, Handlande

Jämtlands län:
215. Karl Karlsson, Hemmansägare
216. Johan Olofsson, Nämndeman
217. Jöns Bromée, Häradsdomare
218. Sven Johan Enander, Kyrkoherde
219. Karl Starbäck, Fil. doktor, Lektor

Västerbottens län:
220. Adolf Wiklund, Landtbrukare
221. Johan Andersson, Landtbrukare
222. Adam Fredrik Burman, Lappfogde
223. Per Zimdahl, Kantor, Redaktör
224. Nils Boström, Hemmansägare
225. Göran Albin Ahlstrand, Borgmästare

Norrbottens län:
226. Pehr Svensson, Jordägare
227. Johan Erik Granlund, Folkskollärare
228. Olof Harald Ström, vice Konsul
229. Georg Adolf Edvin Kronlund, Häradshöfding
230. Paul Hellström, Fil. doktor, Föreståndare för kemisk-växtbiologisk anstalt
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Förteckning över alla ledamöter vid 2:a urtima 
riksdagen 1905

Ur riksdagens matrikel:

Första kammaren:

Talman:
Nils Gustaf Alexander Sparre, Grefve, Godsägare

v. Talman:
Albert Lars Evert Åkerhielm, Friherre (förutv. Statsråd), President

Stockholms stad:
1. Eduard Fränckel, Generalkonsul
2. Henrik Ragnar Törnebladh, Fullmäktig i Riksbanken
3. Oscar Almgren, Grosshandlare
4. Per Gustaf Tamm, Friherre, (förutv. Statsråd), f.d. Öfverståthållare
5. Wilhelm Walldén, Godsägare
6. John Lovén, Grosshandlare
7. Pehr Reinhold Rabe, Bankdirektör
8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, Ordförande i Lagberedningen
9. Sixten Gabriel von Friesen, Filosofie doktor, Fullmäktig i Riksbanken

Stockholms län:
10. Carl Joachim Beck-Friis, Friherre, Bruksdisponent
11. Oscar Wilhelm Odelberg, Fullmäktig i Riksgäldskontoret
12. Erik Gustaf Bernhard Boström, (förutv. Statsminister), Universitetskansler
13. John Peter Fredrik Bernström, Direktör
14. Gustaf Fredrik Östberg, Fullmäktig i Riksgäldskontoret

Uppsala län:
15. Per Gustaf Tamm, Bruksägare
16. Johan Fredrik Nyström, Lektor
17. Gustaf Fredrik Gilljam, (förutv. Statsråd), f.d. Universitetskansler
18. Otto Mauritz Strömberg, Bruksdisponent
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Södermanlands län:
19. Lars Albert Sjöholm, Kontraktsprost
20. Fredrik Thomas Carl von Rosen, Grefve, Öfverceremonimästare
21. Axel Fredrik C:son Wachtmeister, Grefve, Minister för Utrikes Ärendena
22. Filip August Boström, Landshöfding
23. Carl Edvard Ludvig Bohnstedt, Hofjägmästare

Östergötlands län:
24. Fredrik Axel Hugo Hedenstierna, Häradshöfding
25. Gustaf Harald Spens, Grefve, f.d. Landshöfding
26. Gustaf Andersson, Godsägare
27. Carl Gustaf Rydberg, Godsägare
28. Niklas Fosser, Godsägare
29. Johan Gabriel Beck-Friis, Friherre, Kammarherre
30. Philip Otto Leonard Klingspor, Grefve, Hofmarskalk
31. Carl Johan Gustaf Swartz, Fabriksidkare

Jönköpings län:
32. Gustaf Johan Georg Axel Berg, Statsråd
33. Petter Magnus Söderberg, Landtbrukare
34. Nils Axel Hjalmar Palmstierna, Friherre, (förutv. Statsråd), Landshöfding
35. Carl Harder von Mentzer, Kronofogde
36. Johan Arvid Lilliesköld, Häradshöfding
37. Axel Petri, Rådman

Kronobergs län:
38. Charles-Emile von Oelreich, Landshöfding
39. Knut Arvid Posse, Grefve
40. Joseph Samuel Fritihiof Stephens, Bruksägare
41. Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, Kapten
42. Carl Reinhold Fredrik von Baumgarten, f.d. Kapten

Kalmar län, norra delen:
43. Albrecht Theodor Odelberg, (förutv. Statsråd), f.d. Landshöfding
44. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz, Landshöfding
45. Knut Henning Robert Tillberg, v. Häradshöfding

Kalmar län, södra delen:
46. Carl Birger Hasselrot, Häradshöfding
47. Christopher Johan Rappe, Friherre, Godsägare
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48. Johan Melcher Ekströmer, f.d. Kapten
49. Gustaf Alrik Walin, Apotekare

Gottlands län:
50. Carl Theodor af Ekenstam, Häradshöfding
51. Johan Gustaf Björlin, Generalmajor

Blekinge län:
52. Johan Henrik Berggren, Disponent
53. Hans Wachtmeister, Grefve, (förutv. Statsråd), Generaldirektör
54. Axel H:son Wachtmeister, Grefve, Landshöfding
55. Hugo H:son Wachtmeister, Grefve, Disponent

Kristianstads län:
56. Ola Nilsson, Landtbrukare
57. James Thomas Kennedy, Kammarherre
58. Raoul Gustaf Hamilton, Grefve, Godsägare
59. Johan Amilon, Godsägare
60. Louis De Geer, Friherre, Landshöfding
61. John Jeppsson, Hemmansägare

Malmöhus län:
62. Per Axel Henrik Cavalli, Jur. doktor, Riksgäldsfullmäktiges ordförande
63. Johan Wolmer Wrangel von Brehmer, Friherre, Öfverstekammarjunkare
64. Paul Paulson, Landtbrukare
65. Per Bondesson, Landtbrukare
66. Werner Gottlob von Schwerin, Friherre, Godsägare
67. Pehr Olof Liedberg, f.d. Ryttmästare
68. Per Lundsten, Tegelbruksägare
69. Nils Axel Arvid Trolle, Friherre, Hofjägmästare
70. Per Sörensson, Kontraktsprost
71. Hjalmar Ossian Lindgren, f.d. Professor
72. Johan Henrik Emanuel Dieden, f.d. Konsul
73. Genserik Elias Waldemar Ewerlöf, Öfverste
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Hallands län:
74. Carl Olof Christian Johan Nordenfalk, f.d. Landshöfding
75. Fredrik August Sebastian Tham, Godsägare
76. Adolf von Möller, Godsägare
77. Carl Henrik Björck, f.d. Provinsialläkare

Göteborgs och Bohus län:
78. Albert Lars Evert Åkerhielm, v. Talman
79. Fredrik Emil Pettersson, f.d. Kapten
80. Alexis Hammarström, Byråchef
81. Carl Ludvig Hippolyt Nyström, Med. doktor
82. Pontus Erland Fahlbeck, e.o. Professor
83. Gustaf Otto Robert Lagerbring, Friherre, Landshöfding
84. Olof Melin, Grosshandlare
85. Harald Ferdinand Emanuel Sternhagen, Grosshandlare
86. Erik Wijk, Grosshandlare
87. Pehr Sigfrid Wieselgren, Generaldirektör

Älfsborgs län:
88. Johan Olof Rylander, Landtbruksskoleföreståndare
89. Leonard Grundberg, Lasarettsläkare
90. Fredrik v. Essen, Friherre, (förutv. Statsråd), Riksmarskalk
91. Johan Alfred Sandwall, Fabriksidkare
92. Anders Edvin Håkanson, Ingeniör
93. Per Johan Andersson, Fabriksidkare
94. Pehr Emanuel Lithander, Grosshandlare
95. Johan Volrath Berg, Ingeniör

Skaraborgs län:
96. Carl Gustaf Adolph Klingspor, Friherre, f.d. Kapten
97. Frans Evert Knut Åkerberg, Godsägare
98. August Fredrik Weinberg, Godsägare
99. Ivar Wijk, Godsägare
100. Cornelius Alexander Sjöcrona, Fil. doktor, Landshöfding
101. Nils Johan Boström, Godsägare
102. Karl Mauritz Friman, Disponent
1330



XII. Riksdagarnas ledamöter 1905
Värmlands län:
103. Conrad Henrik Falkenberg, Friherre, Kapten
104. Teofron Adolf Säve, Fil. doktor, Lektor
105. Anders Richard Åkerman, f.d. Generaldirektör
106. Hampus Edvard Montgomery, Bruksägare
107. Johan Fredrik Wester, Ingeniör
108. Gottfrid Olsén, Fabriksidkare
109. Albert Bergström, Bruksägare

Örebro län:
110. Johan Theodor Gripenstedt, Friherre, f.d. Ryttmästare
111. Edwin Magnus Unger, f.d. Häradshöfding
112. Ernst Herman Behm, v. Häradshöfding
113. Axel Gabriel Johan Svedelius, f.d. Landshöfding
114. Knut Eugène Bohnstedt, f.d. Ryttmästare
115. Per Magnus Carlberg, Bruksägare

Västmanlands län:
116. Gustaf Benedicks, Bruksägare
117. Gustaf Erik Lewenhaupt, Grefve, Godsägare 
118. Axel Gottfrid Leonard Billing, Biskop
119. Peter Petersson, f.d. Major

Kopparbergs län:
120. Ernst Trygger, Professor
121. Samuel Martin Nisser, Bruksägare
122. Gustaf Ros, Godsägare
123. Knut Hugo Blomberg, Professor
124. Erik Lorents Petersson, Kontraktsprost
125. Oskar Bernhard Herdin, Direktör

Gäfleborgs län:
126. Svante Johan Sandqvist, Borgmästare
127. Robert Almström, Fabriksidkare
128. Christian Lundeberg, Statsminister
129. Olof Jonsson, Fullmäktig i Riksbanken
130. Salomon Arvid Achates Lindman, Statsråd
131. Cläes Erik Victor Folin, Disponent
132. John Rettig, Grosshandlare
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Västernorrlands län:
133. Nils Gustaf Alexander Sparre, Talman
134. Carl-David Theodor Uppström, Häradshöfding
135. Erik Hägglund, Kronolänsman
136. Erik August Enhörning, Disponent
137. Frans Albert Anderson, f.d. Generaldirektör
138. Gustaf Mauritz Ulrik Rudebeck, Landshöfding
139. Abraham Hugo Fahlén, Auditör, Disponent

Jämtlands län:
140. Hugo Petrus Percival Tamm, Godsägare
141. Olof Björklund, Godsägare
142. Kristoffer Isidor von Stapelmohr, Borgmästare

Västerbottens län:
143. Axel Fredrik Oscar Cederberg, f.d. Öfverste
144. Sven Axel Adrian Hedborg, Häradshöfding
145. Edward Gustaf Kinberg, f.d. Byråchef
146. Jakob Berlin, Sekreterare

Norrbottens län:
147. Carl Oscar Taube, Grefve, Distriktschef
148. Knut Gillis Bildt, Generalmajor
149. Lars Berg, f.d. Landshöfding
150. Karl Sigfrid Husberg, (förutv. Statsråd), Landshöfding

Andra Kammaren:

Talman:
Axel Swartling, Disponent, f.d. v. Konsul

vice Talman:
Pehr Pehrson, v. Talman, Hemmansägare

Stockholms stad:
1. Julius Edvard von Krusenstjerna, (förutv. Statsråd), Generalpostdirektör
2. Emil Hammarlund, Redaktör
3. Magnus Mauritz Höjer, Fil. doktor, f.d. Lektor
4. Curt Wallis, Med. doktor, e.o. Professor
5. Edvard Otto Vilhelm Wavrinsky, Direktör
6. Fridtjuv Berg, Folkskollärare
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7. John Olsson, Advokat
8. David Kristian Bergström, Fil. doktor
9. Oskar Gustaf Eklund, Boktryckare
10. Jakob J:son Byström, Redaktör
11. Karl Albert Staaff, Statsråd
12. Karl Hjalmar Branting, Redaktör
13. Carl Albert Lindhagen, J.K., Borgmästare
14. Martin Filip Nyström, Civilingenjör
15. Carl Fredrik Theodor Nordström, Fil. doktor, Landshöfding
16. Gerard Jakob De Geer, Friherre, Fil. doktor, Professor
17. Gustaf Oscar Wallenberg, Kapten
18. Sven Theodor Palme, Direktör
19. Victor Ludvig Moll, Kamrerare
20. Svante Adam Knutsson Natt och Dag, Kommendörkapten af 2:a graden
21. Karl Johan Warburg, Fil. doktor, f.d. Professor
22. 

Stockholms län:
23. Carl Sandquist, Hemmansägare
24. Erik Gabriel Henrik Åkerlund, Godsägare
25. Ernst Beckman, Direktör
26. Johan Wilhelm Lundin, Landtbrukare 
27. Richard August Wawrinsky, Med. doktor, Medicinalråd
28. Jakob Gustaf Pettersson, Borgmästare

Uppsala län:
29. Johan Eric Ericsson, Nämndeman
30. Arvid Adam Natanael Reuterskiöld, Bruksdisponent
31. Carl Robert Höök, Landtbrukare
32. Lars Petter Mallmin, Landtbrukare
33. Harald Gabriel Hjärne, Jur. och Fil. doktor, Professor 

Södermanlands län:
34. Fredric Pettersson, Arrendator
35. Ernst August Lindblad, Godsägare, Domänintendent
36. Carl Carlson Bonde, Friherre, Godsägare
37. Gösta Tamm, Hofstallmästare
38. Wilhelm Johansson, Organist och lärare
39. Knut Fredrik Gerhard Almqvist, Godsägare
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40. Johan Widén, Statsråd
41. Carl Gustaf Österberg, Redaktör

Östergötlands län:
42. Carl Emil Johansson, Hemmansägare
43. Wilhelm Andersson, Landtbrukare
44. Carl Hjalmar Pontus af Burén, Disponent
45. Carl Johan Jonsson, Landtbrukare
46. Carl Herman Gustafsson, Disponent
47. Axel Ekman, Bruksägare
48. Carl Jakob Jakobson, Godsägare
49. August Henricson, Landtbrukare
50. Anders Sterner, Fil. lic., Läroverksadjunkt
51. Teodor Zetterstrand, Rådman, v. Häradshöfding
52. Axel Swartling, Talman
53. Conrad Fredrik Vahlquist, Regementsläkare

Jönköpings län:
54. Johan Sjöberg, Landtbrukare
55. Carl August Danielsson, Landtbrukare
56. Johannes Wilhelm Bengtsson, Landtbrukare
57. Johannes Gustaf Hazén, Kontraktsprost
58. Erik Räf, Disponent
59. Carl Gottfrid Johansson, Hemmansägare
60. Johan August Jonsson, Landtbrukare
61. Carl Robert Johansson, Folkskoleinspektör

Kronobergs län:
62. Jonas Eriksson, Landtbrukare
63. Johan August Sjö, Landtbrukare
64. Carl Fredrik Petersson, Landtbrukare
65. Magnus Andersson, Hemmansägare
66. Ernst Otto Magnusson, Landtbrukare
67. Johan Peter Persson, Hemmansägare
68. Klas Hugo Bergendahl, Borgmästare
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Kalmar län: 
69. Sven Magnus Petersson, Landtbrukare
70. Otto Wilhelm Redelius, Kontraktsprost
71. Anders Petrus Risberg, Komminister
72. Åke Hugo Hammarskjöld, Arkitekt
73. Per Olof Lundell, Landtbrukare
74. Carl Israel Carlsson, Landtbrukare
75. Alfred Petersson, Statsråd
76. Anders Adolf Johansson, Landtbrukare
77. Axel Casimir Bökelund, Landskamrerare
78. Anders Axel Wilhelm Lund, Fil. doktor, f.d. Läroverksadjunkt
79. Nils Peter Bertrand Lindgren, Borgmästare

Gottlands län:
80. Nils Johan Broander, Landtbrukare
81. Karl Laurentius Johan Larsson, Landtbrukare
82. Knut Henning Gezelius von Schéele, Teol., Jur. och Fil. doktor, Biskop

Blekinge län:
83. Nils Jönsson, Landtbrukare
84. Pehr Pehrson, vice Talman
85. Per August Larsson, Landtbrukare
86. Axel Edvard Lindvall, Landtbrukare
87. Gustaf Wilhelm Roos, Landssekreterare
88. Ernst Fredrik Wilhelm Meyer, förutv. Statsråd

Kristianstads län:
89. Esbjörn Persson, Hemmansägare
90. Anders Jönsson, Hemmansägare
91. Per Jönsson, Landtbrukare
92. Nils Svensson, Hemmansägare
93. Christian Fredrik Kjell Barnekow, Friherre, Godsägare
94. Per Nilsson, Hemmansägare
95. Olof Persson, Landtbrukare
96. Carl Johan Fredrik Ljunggren, Ingenjör

Malmöhus län:
97. Mårten Dahn, Landtbrukare
98. Nils Andersson, Landtbrukare
99. Nils Nilsson, Hemmansägare
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100. Carl Axel Trolle, v. Häradshöfding
101. Jöns Andersson, Landtbrukare
102. Jöns Peter Jesperson, Landtbrukare
103. Christian Olsson, Fil. lic., Godsägare
104. Lars Gustaf Broomé, Folkskollärare
105. Pehr Pehrsson, Landtbrukare
106. Nils Åkesson, Landtbrukare
107. Hans Andersson, Landtbrukare
108. Robert Erik Leonard Darin, Fil. doktor, Lektor
109. Anders Thylander, Folkskollärare
110. Nils Persson, Murare
111. Cornelius Faxe, Grosshandlare
112. Jacob Timoteus Larsson, v. Häradshöfding
113. Oscar Ferdinand Trapp, v. Konsul
114. Hans Fabian Axel Eric Pantzarhielm, f.d. Kapten
115. Fredrik Wilhelm Thorsson, Parkföreståndare
116. Knut Ebbe von Geijer

Hallands län:
117. Johannes Bengtsson, Landtbrukare
118. Adolf Theodor Carlheim-Gyllensköld, Kammarjunkare
119. Gustaf Birger Hellman, Agronom
120. Anders Olsson, Landtbrukare
121. Aron Christoffer Gunnarsson, Landtbrukare
122. Johan Edvard Alfred Ohlsson, Läroverksadjunkt
123. Johan Alfred Lundgren, Musikdirektör

Göteborgs och Bohus län:
124. David Melcher Lyckholm, Bryggare
125. Herman Andersson, Landtbrukare
126. Johan Larsson, Landtbrukare
127. Carl Julius Ödman, Sjökapten
128. Carl Tobias Lind, Hemmansägare
129. Oscar Natanael Olsson, Landtbrukare
130. Carl Herman Wallentin, Exportör
131. Ernst Carlson, Fil. doktor, Öfverdirektör
132. Erik Andreas Trana, Fil. doktor, Rådman
133. Carl Hjalmar Setterberg, Direktör
134. Karl Gustaf Karlsson, Handlande
135. Hugo Alexander Segerdahl, Rådman, Auditör
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136. Frans Oskar Berg, Kamrerare
137. Carl Fredrik Knut Killander, Distriktschef
138. Henrik Hedlund, Redaktör
139. Johan Rudolf Kjellén, Fil. doktor, Professor
140. Gustaf Sixten Neiglick, Borgmästare

Älfsborgs län:
141. Hjalmar Hallin, Disponent
142. Gustaf Odqvist, Godsägare
143. Karl Ludvig Johansson, Kontraktsprost
144. Sixten Oskar Nylander, Ingenjör
145. Johan Johanson, Landtbrukare
146. Elof Nilsson, Landtbrukare
147. Otto Herman Svensson, Landtbrukare
148. Bengt Dahlgren, Landtbrukare
149. Johan Magnus Johansson, Handlande
150. Lars Wilhelm Samuel Lothigius, f.d. Landshöfding
151. Pål Alfred Bengtsson, Rektor
152. Magnus Johan Täcklind, Häradshöfding

Skaraborgs län:
153. Anders Magnusson, Landtbrukare
154. Anders Andersson, Hemmansägare
155. David Holmgren, Redaktör
156. Lars Johan Jansson, Hemmansägare
157. Carl Persson, Landtbrukare
158. Sten Nordström, Landtbrukare
159. August Johanson, Nämndeman
160. Lars Kristian Brock, Borgmästare
161. Henrik Edvard Collvin, f.d. Stadsläkare

Värmlands län:
162. Olof Anderson, Hemmansägare
163. Carl Peter Jansson, Hemmansägare
164. Gustaf Magnus Sandin, Folkskollärare, Hemmansägare
165. Karl Johan Edvard Hultkrantz, Godsägare
166. Johan Elof Biesèrt, Statsråd
167. Claës Johan Berggren, Häradsdomare
168. Magnus Matsson, Hemmansägare
169. Gustaf Jansson, Hemmansägare
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170. Gullbrand Elowson, Fil. doktor, Lektor
171. Anders Fredrik Broström, Boktryckare

Örebro län:
172. Olof Gustaf Erikson, Landtbrukare
173. Ivan Erik Gustaf Svensson, Bruksägare
174. Anders Petter Gustafsson, Landtbrukare
175. Folke Andersson, Hemmansägare
176. Lars Eriksson, Hemmansägare
177. Johan Gustaf Forsberg, Bergsman
178. Göran Oskar Vilhelm Lindgren, Grosshandlare

Västmanland:
179. Johan Forssell, Folkskollärare
180. Adolf Fredrik Janson, Hemmansägare
181. Gustaf Lindgren, Hemmansägare
182. Leonard Lindewall, Landtbrukare
183. Viktor Larsson, Järnarbetare
184. Carl Johan Hammarström, Hofslagare
185. Jakob Persson, Fil. kand., Rektor

Kopparbergs län:
186. Daniel Persson, Nämndeman
187. Ollas Anders Ericsson, Hemmansägare
188. Smeds Lars Olsson, Hemmansägare
189. Back Per Ersson, Hemmansägare
190. Anders Hansson, Hemmansägare
191. Samuel Söderberg, Nämndeman
192. Jan Petter Jansson, Bergsbruksidkare
193. Johan Ström, Hemmansägare
194. Gustaf Nils Theodor af Callerholm, J. K., Häradshöfding

Gäfleborgs län:
195. Anders Olsson, Hemmansägare
196. Olof Olsson, Hemmansägare
197. Halvar Eriksson, Hemmansägare
198. Per Olsson, Landtbrukare
199. Johan Ericsson, Landtbrukare
200. Jonas Johnsson, Godsägare
201. Magnus Sundström, Folkskollärare
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202. Olof August Brodin, Skeppsbyggmästare
203. Paul Petter Waldenström, Teol. och Fil. doktor, f.d. Lektor
204. Julius Ebbe Centerwall, Fil. doktor, Rektor

Västernorrlands län:
205. Johan Eric Nordin, f.d. Skollärare
206. Svante Herman Kvarnzelius, Bleckslagerimästare
207. Erik Gustaf Åkerlind, Hemmansägare
208. Johan Nydal, Skolföreståndare
209. Johan Peter Dahlberg, Bruksägare
210. Oswald Emthén, Hemmansägare
211. Petrus Hörnstén, Hemmansägare
212. Carl Jonas Öberg, Hemmansägare
213. Henric Gustaf Paulus Öhngren, v. Konsul
214. Rudolf Ekholm, Handlande

Jämtland:
215. Karl Karlsson, Hemmansägare
216. Johan Olofsson, Nämndeman
217. Jöns Bromée, Häradsdomare
218. Sven Johan Enander, Kyrkoherde
219. Karl Starbäck, Fil. doktor, Lektor

Västerbotten:
220. Adolf Wiklund, Landtbrukare
221. Johan Andersson, Landtbrukare
222. Adam Fredrik Burman, Lappfogde
223. Per Zimdahl, Organist
224. Nils Boström, Hemmansägare
225. Göran Albin Ahlstrand, Borgmästare

Norrbottens län:
226. Pehr Svensson, Jordägare
227. Johan Erik Granlund, Folkskollärare
228. Olof Harald Ström, v. Konsul
229. Georg Adolf Edvin Kronlund, Häradshöfding
230. Paul Hellström, Fil. doktor, Föreståndare för kemisk-växtbiologisk anstalt
1339





PERSONREGISTER

Efter personnamn anges födelse- och dödsår samt titlar, då dessa uppgifter gått att finna. Upp-
gifterna om riksdagens ledamöter har tagits ur ”Tvåkammarriksdagen 1867–1970; ledamöter
och valkretsar”. 

A
Abelin, Rudolph, i Kvillinge, 

1819–1903, generallöjtnant, 
riksdagsman, statsråd, 25

Afzelius, Ivar, i Stockholm, 
1848–1921, justitieråd, riks-
dagsman, 42, 58, 60–61, 65, 
69, 72, 77, 81, 117–118, 145, 
152–153, 155–156, 158–159, 
161, 164, 169, 175–177, 182–
184, 188–189, 191–193, 195–
201, 229–230, 238, 249, 251, 
253, 260, 271, 276, 334, 341, 
350, 380, 382–383, 391–393, 
397–399, 402, 404–405, 409, 
416, 422, 424, 429, 436–439, 
441, 446, 460, 466–467, 469, 
471, 484–485, 490–491, 493, 
504–506, 509, 512, 514, 520, 
562–565, 579–580, 582, 588, 
590–591, 594, 596, 598–599, 
601, 614, 617, 623, 626–627, 
629–631, 633, 635, 640–641, 
644, 648–649, 663–664, 667, 
672, 674, 683–684, 687–688, 
690, 704–705, 707–708, 717–
718, 720–726, 728–730, 734, 
738–739, 745, 747, 750–753, 
756, 759, 774–776, 779, 792, 
797, 799, 801, 803, 809–812, 
821–823, 825–826, 828–830, 

832, 836, 839, 855–858, 860, 
870, 874–875, 881, 883, 888, 
890–891, 898–899, 909–911, 
913–914, 916–917, 919, 922–
924, 963, 967, 969–970, 973–
974, 983, 991, 994, 1001, 
1003–1004, 1017, 1020–1021, 
1031, 1064, 1139, 1165, 1168, 
1181, 1185, 1193–1194, 1198, 
1202, 1217, 1219, 1221, 1230, 
1233–1234, 1236, 1238, 1301, 
1314, 1327

Alin, Oscar, 1846–1900, profes-
sor, riksdagsman, 25, 124, 173, 
224, 235

Almgren, Oscar, i Stockholm, 
1842–1910, grosshandlare, 
riksdagsman, 229, 1043, 1054, 
1063, 1300, 1314, 1327

Almquist, Victor, byråchef, 252
Almström, Robert, i Stock-

holm, 1834–1911, disponent, 
riksdagsman, 72, 77, 82, 171–
172, 176–177, 179–182, 236, 
238, 241, 249–251, 254, 1045, 
1047, 1060, 1141, 1165, 1266, 
1305, 1318, 1331

Alströmer, Jonas, i Östad, 
1840–1917, friherre, godsäga-
re, godsdisponent, riksdags-
man, 81–82, 172, 181, 214, 

1304, 1317
Anderson, Albert, i Askeryd, 

senare Stockholm, 1831–
1923, expeditionschef, gene-
raldirektör, riksdagsman, sena-
re statsråd, 82, 216, 229, 249, 
251, 254, 860, 1046, 1056, 
1060, 1065, 1305, 1318, 1332

Andersson, Gustaf, i Kolstad, 
1840–1913, godsägare, riks-
dagsman, 81, 117, 172, 180–
181, 214–215, 238, 261, 855–
856, 862, 871, 1067, 1181, 
1234, 1236, 1239, 1301, 1314, 
1328

Andersson, Gustaf, i Sundsvall, 
1853–1914, rådman, senare 
borgmästare, riksdagsman, 82, 
229–230, 1305, 1318

Andersson, Hans, i Västra Nöb-
belöf, senare Skivarp, 1848–
1919, lantbrukare, riksdags-
man, 37, 42, 61, 63, 81, 86, 
117, 212, 225, 243, 260, 315, 
327, 383, 402, 418, 424, 434, 
440, 442–443, 456, 460–462, 
471, 479, 488, 490–491, 494, 
497, 515, 519, 524, 526–527, 
530, 532, 543, 545, 549, 552–
554, 563, 570, 578, 589, 592–
596, 598–599, 601–604, 613, 
1341
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623, 627, 631, 633, 635–636, 
639–640, 643, 645, 649, 654–
655, 662, 668–669, 671, 677–
678, 682, 688, 691, 702, 718, 
721, 723, 725, 727–729, 733–
735, 744–746, 748, 752, 754, 
758–759, 762, 774, 777, 779, 
790, 802–803, 811, 823, 827–
828, 830, 832–833, 835–841, 
843, 846–849, 851, 853, 869, 
875, 880, 889, 897, 910, 915–
916, 920–922, 925, 963, 1011, 
1080, 1090–1091, 1094–1095, 
1104–1105, 1113, 1118–1119, 
1121–1122, 1181, 1201, 1235, 
1237, 1240, 1309, 1322, 1336

Andersson, Herman, i Grimbo, 
1869–1938, lantbrukare, riks-
dagsman, 83

Andersson, Magnus, i Lövhult, 
1833–1909, lantbrukare, riks-
dagsman, 63, 1308, 1321, 1334

Apelstam, Anders, i Halmstad, 
1855–1946, grosshandlare, 
riksdagsman, 82, 229, 1303, 
1316

Arctander, Sofus, 1845–1924, 
borgmästare, norskt statsråd, 
69, 72, 76, 91–92, 105, 109

Arnesen, Arne, 1847–1908, 
norsk stortingsman, 108

Arthur av Connaught, 1850–
1942, engelsk fältmarskalk och 
överbefälhavare, far till kron-
prinsessan Margareta av 
Sverige, 70

B
Barnekow, Fredrik, i Åraslöv, 

1839–1912, friherre, godsäga-
re, riksdagsman, 58, 60–61, 96, 
145, 152–153, 155–156, 158, 
160, 164, 169, 187–193, 195–
201, 1075, 1077–1078, 1081–
1084, 1087–1088, 1096, 1100, 

1102, 1118, 1121, 1132, 1143, 
1233, 1241, 1309, 1322, 1335

Baumgarten, Carl, von, i Orra-
ryd, 1843–1920, kapten, gods-
ägare, riksdagsman, 80–82, 
118, 175, 238, 242, 265, 279, 
443, 535, 544, 652, 654, 761, 
763, 845, 920, 959, 977, 979, 
982, 1032, 1042, 1050, 1057, 
1062, 1168, 1170, 1302, 1315, 
1328

Beck-Friis, Joachim, i Harg, 
1856–1927, friherre, bruksdis-
ponent, riksdagsman, 81–82, 
175, 314, 700, 1043, 1054, 
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