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I. Den svensk-norska unionskonflikten: 
ett bakgrundsperspektiv 

Genom den svensk-norska unionens upplösning 1905 hamnade både Sveri-
ge och Norge i en situation, som de inte befunnit sig i på sekler. Ända sedan 
Birger Jarl på 1200-talet började erövra Finland hade Sverige haft direkt 
politisk överhöghet över icke-svenskspråkiga folk antingen öster om Bot-
tenhavet, söder om Östersjön eller väster om Kölen. Nu reducerades landet 
till den mycket homogena svenskspråkiga nationalstat, som det är idag. 
Samtidigt framträdde även Norge som en självständig nationalstat, en ställ-
ning det inte intagit sedan 1300-talet. Unionsstriden 1905 var alltså en na-
tionalitetskonflikt. Utgången kan ses som ett led i den stora historiska ut-
veckling mot nationalstater, som inleddes redan vid övergången från medel-
tid till nyare tid, som under andra hälften av 1800-talet tog sig uttryck i bl. a. 
Tysklands och Italiens enande, som sköt ny fart genom centralmakternas 
och Rysslands nederlag i första världskriget och som sedan pågått ända in i 
vår tid. 

Följande undersökning av unionsupplösningen 1905 är upplagd som en 
systematisk analys av argumenteringen i Sverige och Norge. För att sätta in 
upplösningen i dess omedelbara historiska sammanhang skall jag inled-
ningsvis teckna unionsfrågans utveckling under decennierna närmast före 
och åren närmast efter sekelskiftet. Härutöver skall jag som bakgrund till 
den systematiska genomgången av argumenteringen ge en kronologisk över-
sikt över de viktigaste händelserna under själva krisåret. 

1. Ensidig aktion eller förhandling? 
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 offi-
ciella förbindelser med främmande makter. Skulle den dittills gemensamma 
utrikesstyrelsen och diplomatin 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 särskilda svenska utri-
kesorgan? Det var dessa frågor, som man nu på allvar tvingades ta ställning 
till. 
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Enligt den s. k. riksakten av år 1814, som ju innehöll regler för hur uni-
onen skulle fungera, skulle ärenden, som var gemensamma för Sverige och 
Norge, handläggas i s. k. sammansatt statsråd (Sveriges grundlagar etc 
1903:130 f). I 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 som helst formella 
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 existe-
rande 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 norrmän som svenskar. Diplomatiska kåren och konsulatbe-
skickningarna 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 utrikesministern och ett annat svenskt statsråd samt den 
norske statsministern i Stockholm. Styrkefördelningen var alltså två svens-
kar mot en norrman. Olikställigheten markerades ytterligare av att svens-
karna ägde säte och stämma i konseljen i kraft av klara grundlagsbestäm-
melser, 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 mi-
nistern i underläge. Han tilläts delta, när ärenden rörande enbart Norge eller 
de båda staterna gemensamt skulle avgöras. Däremot fick han inte medver-
ka, då rentsvenska problem avhandlades. De två svenska representanterna 
bevistade å andra sidan alla sammanträden, även de som gällde helt norska 
angelägenheter (Clason 1898:8 ff, 38 ff; Granfelt 1930:62 ff; Sars 1909:57). 

1 Sveriges 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 ff, 62 f; Daniel-
sen 1964:287 f. 
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År 1885, i den norska vetostridens kölvatten, antog de svenska statsmak-
terna utan att samråda med den nya regeringen Sverdrup en grundlagsänd-
ring, som skulle ge upphov till de bittraste motsättningar. Ministeriella kon-
seljen utökades med ytterligare en svensk ledamot. Vidare tilläts kungen 
inte längre förbereda utrikesärenden på det sätt han personligen fann lämp-
ligast. Beredning och föredragning skulle hädanefter alltid skötas av utri-
kesministern. Avsikten var att öka regeringens och därmed också i någon 
mån riksdagens kontroll över utrikespolitiken. Men samtidigt återverkade 
reformen på unionsländernas förhållande till varandra. I ministeriella kon-
seljen stod nu tre svenskar mot en enda norrman. Av större principiell bety-
delse var dock, att ansvaret för utrikespolitiken flyttats över från den 
gemensamme ”unionelle” kungen till den svenske, ”nationelle” utrikesmi-
nistern (Sars 1909:54 ff). 

Självfallet kunde ingen norsk regering stillatigande finna sig i den ensi-
digt genomförda svenska förändringen. Såväl en venstre- som en høiremi-
nistär sökte genom förhandlingar uppnå full formell likställighet inom ra-
men för en gemensam utrikesstyrelse. På svensk sida höll man emellertid 
fast vid att utrikesministern skulle vara svensk och underhandlingarna blev 
resultatlösa (Sars 1909:59–68, 78–90; Hadenius 1964:21 ff; Gjerløw 
1935:22–31). 

Mot slutet av 1880-talet upphörde enigheten mellan de båda norska par-
tierna. Høire engagerade sig fortfarande för gemensam utrikesminister, 
svensk eller norrman, ansvarig inför en gemensam svensk-norsk representa-
tion, ett unionsparlament eller en delegation. Venstre började däremot verka 
för en särskild norsk utrikesminister, ansvarig direkt inför stortinget. Mot 
høires ideal likställighet inom en bevarad gemenskap ställde venstre natio-
nellt oberoende genom en reducering eller en total avveckling av unionsge-
menskapen. 

Men partierna skilde sig inte bara beträffande innehållet i unionspro-
grammen. Det rådde också oenighet om formerna för deras förverkligande. 
Høire ville realisera sitt mål genom förhandlingar med Sverige. Venstre 
ansåg däremot, att avgörandet borde ske genom ensidiga norska beslut, ge-
nom ensidig norsk aktion (Gjerløw 1935:33 ff; se även Sars 1909:73 ff). 
Man kan alltså säga, att høire var mera samförståndsinriktat medan venstre 
var mera konfliktinriktat. Den fortsatta unionspolitiken kom på ett mycket 
karakteristiskt sätt att präglas av denna motsättning i formfrågan. 
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År 1891 bildade det rene venstres (eller venstres)2 ledare Johannes Steen 
en minoritetsregering. Under valkampanjen samma år agiterade ledande 
venstremän för första gången helt öppet för egen norsk utrikesstyrelse. Vid 
ett folkmöte i Skarnes i Hedemark deklarerade statsrådet Wollert Konow, att 
egen norsk utrikesminister kunde inrättas genom beslut i norskt råd. Skar-
nestalet tycktes vittna om att förhandlingarnas tid var förbi (Sars 1909:91 ff, 
cit. s. 96; Gjerløw 1935:40 ff och 54 ff). 

Trots att valet gav venstre en absolut majoritet av stortingsmandaten, 
sköt regeringen Steen utrikesfrågan på framtiden. I stället valde den att ak-
tualisera det mera begränsade kravet på särskilt norskt konsulatväsen. Den 
bedömning, som venstreledningen här gjorde av vad som ur dess synvinkel 
var mest fördelaktigt att ta strid på, kom sedan att ligga till grund för prak-
tiskt 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 industri-
kretsar, som stod høire och dess allierad, det moderate venstre (eller de mo-
derate), nära. Detta skulle i sin tur förmå partierna att sluta upp bakom kra-
vet (Sars 1909:96 ff, 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 av 
enbart norska statsmyndigheter. Själva principen att Norge hade rätt att på 
egen hand etablera en särskild konsulatinstitution skrev väl också represen-
tanterna 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 ff). 

Sedan ett första försök till aktion strandat på kungens och den svenska 
ministärens bestämda motstånd (Sars 1909:107–114, Gjerløw 1935:69–94, 
Hadenius 1964:55–67), ansåg den senare tiden mogen för ett initiativ. I ja-
nuari 1893 uttalade den, att venstremajoriteten skulle uppge sin aktions-
ståndpunkt i formfrågan och erkänna, att problemet angick även Sverige och 
borde behandlas i sammansatt statsråd. I så fall förklarade sig svenska reger-
ingen beredd till eftergifter i sakfrågan. Den skulle då medverka till att ord-
na konsulatväsendet på ett för Norge, som det hette, ”till- 

2 Venstre splittrades i slutet av 80-talet i två partier, Det rene Venstre och Det moderate 
Venstre. De förra kom så småningom att kallas Venstre, det senare Det moderate Venstre. 
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fredsställande” sätt. En lösning fick dock inte äventyra gemensamheten på 
det diplomatiska området, deklarerade den bestämt. Därför borde konsulat-
väsendet kopplas samman med en uppgörelse om den gemensamma utrikes-
styrelsen. I så fall kunde svenska regeringen frångå sitt tidigare krav att utri-
kesministern måste vara svensk och medverka till en anordning med gemen-
sam utrikesminister, svensk eller norsk man. Därmed erkändes för första 
gången från officiellt svenskt håll principen om formell likställighet mellan 
länderna i utrikespolitiken (Gjerløw 1935:103 ff; Hadenius 1964:77 f). 

Høire och de moderate såg i ”brodershanden” en möjlighet att lösa utri-
kesproblemen 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 ff; 
Gjerløw 1935:110 ff). 

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 
ifråga 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 majoritetsparti 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. Vi-
dare borde kungens maktbefogenheter bli lika omfattande i Norge som i 
Sverige. Unionella ämbetsmän och medlemmar av den unionella 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 stortinget (Hadenius 
1964:169 f, även 144, 178). Så utmanande antiparlamentariskt var majori-
tetspartiets program att det sannolikt inte kunde förverkligas på annat sätt än 
genom en svensk, krigisk aktion (Hadenius 1964:171, 81 ff, 69 ff). 

”Brodershanden” avslöjade således att norska högern och mera liberala 
eller vänsterorienterade krafter i Sverige stod varann så nära beträffande 
innehållet i en reform, att de i formfrågan kunde enas kring en förhandlings-
linje. Den svenska ultrahögern och norska vänstern stödde däremot, var och 
en i sin riktning, så omvälvande program, att de avvisade varje 
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form av förlikning. Enda möjligheten för dem tycktes vara någon form av 
ensidig aktion. Denna märkliga men föga uppmärksammade konstellation, 
där en mera samförståndsinriktad svensk vänster och norsk höger bildade 
front mot en mera konfliktinriktad svensk höger och norsk vänster, skulle 
sedan komma att prägla unionsstriderna ända fram till unionens upplösning. 

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 den steenska aktionspolitiken åtminstone tem-
porärt lidit ett uppenbart nederlag (Sars 1909:118 ff; Gjerløw 1935:113 ff; 
Hadenius 1964:104 ff). 

Under den följande tvåårsperioden utnyttjade venstre, som ju fortfarande 
hade absolut majoritet i stortinget, alla tänkbara metoder för att komma den 
förhatliga ”svenska underregeringen” till livs. Stang och hans kolleger 
klamrade sig dock fast vid taburetterna 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 ministären 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 utri-
kesfrågorna måste behandlas gemensamt, kringskar monarkens möjligheter 
att finna en kompromiss. Regeringskrisen drog ut på tiden. Nervositeten 
steg. 

Den svenska statsledningen beslöt tillgripa den extraordinära åtgärden 
att sammankalla riksdagens hemliga utskott. Riksdagen sade upp mellan-
riksdagen om tullfri handel mellan länderna. Den antog också ett stramt 
uttalande om behovet av en skyndsam och fullständig revision av förenings-
statuterna. Det åtföljdes av en drastisk höjning av krigskreditiven. Det före-
föll inte otänkbart, att man från svensk sida förberedde en ”aktion” av 
svensk ultrahögermodell. (Sars 1909:142–157; Gjerløw 1935:156–177, 
182 ff, Hadenius 1964:198–252). 

Den hotfulla svenska attityden spred oro och osäkerhet i venstreleden. 
Drygt hälften av stortingsgruppens medlemmar övergav i realiteten partiets 
gamla ståndpunkter 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 
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sikte på bevarad gemenskap. Reträtten från den tidigare aktionslinjen med 
sikte på utskiftning var alldeles uppenbar (Heiberg 1906:81; Sars 1909:156–
163; Gjerløw 1935:178 ff, 186 ff). 

Venstres mjukare hållning banade väg för 1895 års svensk-norska uni-
onskommitté, som fullbordade sitt arbete 1898. Ej mindre än fyra olika ytt-
randen lades fram. De norska høiremännen och de moderatkonservativa 
svenskarna hade enats om gemensam utrikesminister, svensk eller norsk 
man, ansvarig inför en gemensam riksrätt, vidare gemensam diplomati och 
samfälld behandling av de diplomatiska ärendena i sammansatt statsråd. 
Härutöver förespråkade svenskarna gemensamt konsulatväsen, vilket repre-
sentanterna för høire satte sig emot. De två återstående svenskarna, som 
tillhörde första kammarens ultrakonservativa majoritetsparti, gick på en 
ännu hårdare linje och föreslog, förutom det nyss nämnda, att kungens veto-
rätt i grundlagsfrågor skulle bli uttryckligen erkänd. De tre norska venstre-
ledamöterna anbefallde däremot egen norsk utrikesminister, norsk diplomati 
och norskt konsulatväsen (Sars 1909:170 ff, Gjerløw 1935:207 ff; Hadenius 
1964:323–333). 

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

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 Georg Stangs bestämda inrådan anlägga en rad nya be-
fästningar 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 utrikesministern 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 gemensam kommitté. Därmed 
hade en svensk regering för första gången gått med på en svensk-norsk ut-
redning rörande endast konsulatfrågan. Denna ståndpunkt stod i klar mot-
sättning till den sammankoppling av konsulat- och utrikesärendena, som 
man envetet hållit fast vid under 90-talet (Weibull 1962:41 ff, 50 f; Sars 
1909:173–190; Gjerløw 1935:222 ff). 

Redan i juli 1902 kunde kommittén presentera ett betänkande. Några 
tek- 
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niska hinder för att upprätta två fristående konsulatväsen med bibehållen 
gemensam utrikesstyrelse hade den inte kunnat upptäcka. Utlåtandet var 
enhälligt. Mot bakgrund av 1895 års 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 lö-
pande texten redovisade man meningsskiljaktigheter rörande centrala poli-
tiska spörsmål om utrikesministerns och diplomatins förhållande till särkon-
sulerna (Weibull 1962:41 f och 50–67). 

Konsulatkommitténs betänkande följdes heller inte omedelbart av någon 
inbjudan till egentliga överläggningar. Först efter ett halvår inleddes diskus-
sioner mellan representanter 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 län-
derna att organisera egna konsulatväsen. Vardera rikets konsuler skulle höra 
under ”den myndighet i hemlandet, som detta för sin del bestämmer”. Man 
hade även diskuterat de rent politiska villkor, som man från svensk sida 
ställde för att gå med på en lösning av konsulatfrågan efter de norska linjer-
na. Därvid hade man ofrånkomligt kommit in på vad som från svensk sida 
ända sedan ”brodershanden” 1893 varit en centralpunkt i sakfrågan: konsu-
lernas relationer till utrikesministern och beskickningarna. Efter många om-
redigeringar hade man slutligen enats om följande formulering: ”I det vi 
svenske och norske underhandlare sålunda varit hänvisade att söka åstad-
komma ett sådant ordnande av konsulatfrågan, som lämnar status quo i av-
seende å ministerns för utrikesärendena och beskickningarnes ställning 
orubbad, hava vi enats om, att förhållandet mellan ministern och diplomati-
en å den ena sidan samt de särskilda konsulatväsendena å den andra bör 
regleras genom likalydande lagar, som icke ensidigt kunna förändras” 
(Weibull 1962:93 ff, cit s. 95). 

Redan från första stund tolkades emellertid kommunikén på olika sätt i 
de båda länderna. I Sverige ansåg bland annat de båda huvudförhandlarna 
Boström och Lagerheim, att de likalydande lagarna band norrmännen vid 
den existerande gemensamma utrikesrepresentationen under svensk ledning 
intill dess denna efter förhandling och ömsesidiga beslut ersattes av en an-
nan ordning. I Norge ansågs däremot status quo-punkten inte syfta på den 
nuvarande faktiska ordningen för handläggning av utrikesärendena. Dess 
innebörd var tvärtom att vardera parten fick behålla sin åsikt om problemet 
rö- 
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rande utrikesförvaltningens organisation. Den innebar alltså inte något upp-
givande av Norges möjlighet att på egen hand upprätta egen utrikesminister. 
De beslutade likalydande lagarna hade som följd härav bindande kraft en-
dast så länge den bestående gemensamma utrikesstyrelsen existerade. Om 
det senare förhållandet ändrades t. ex. genom ett ensidigt norskt beslut upp-
hävdes också de likalydande lagarna (Weibull 1962:96 ff, 177 ff). 

Inför stortingsvalen på hösten 1903 stod venstre splittrat i sin inställning 
till kommunikén och den fortsatta förhandlingspolitiken. En falang, anförd 
av den bergensiske skeppsredaren Christian Michelsen, förenade sig med 
høire och de moderate. I valstriden gick de tre grupperingarna fram under 
beteckningen samlingspartiet. Man krävde att den svenska förhandlingsvil-
jan skulle mötas med större uppriktig medgörlighet än den sittande radikala 
regeringen ansågs ha gjort. Den första punkten på programmet innehöll yr-
kande på 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 nästa stortingsperiod. Partiet höll alltså 
dörren öppen för aktion. 

Utgången blev en klar framgång för samlingspartiet och förhandlingspo-
litiken. Venstre led sitt första rejäla nederlag sedan 80-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 ff). 

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

Med stor bestämdhet avvisade den norska regeringen Boströms grunder. 
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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, ur norsk synvin-
kel mera moderata svenska regeringsförslaget. Den svenska statsledningens 
försök att koppla samman utrikesstyrelsens enhet med upprättandet av eget 
norskt konsulatväsen hade därmed misslyckats. Ingenting kunde nu längre 
hindra förhandlingarna från att stranda. I början av februari 1905 fick för-
handlingspolitikens nya fiasko en officiell bekräftelse (Weibull 
1962:225 ff). 

2. Aktionspolitiken segrar i Norge 
Konsulatförhandlingarnas definitiva sammanbrott väckte en oerhörd upp-
ståndelse i Norge.3 Med förtrytelse hävdade politiker och pressmän ur alla 
läger att svenska regeringen, enkannerligen Boström, brutit sitt löfte i kom-
munikén om att upprätta en separat norsk konsulatinstitution. Störst var be-
svikelsen 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 blanda-
des indignationen med lättnad och spirande förväntningar. Skulle Boström 
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 ”lydri-
kespunkterna”? Fram till omkring mitten av februari dominerade alltjämt 
vad jag vill kalla den primära motsättningen 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 unionsbestäm-
melserna med tudelning som mer eller mindre klart uttalat alternativ.4 

3 Följande avsnitt bygger helt på egna forskningar i primärmaterialet. 
4 Sigurd Ibsen drev en egen aktionslinje, som gick ut på att ensidigt upphäva riksakten (se t. 
ex. J. Castberg, Dagbøker 1900–1917, I, s. 235 f). Eftersom han bekämpade tanken på 
konsulataktion, hänförs han dock i det följande till konsulataktionsmotståndarna. 
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I sitt meddelande till stortinget den 8 februari om att förhandlingarna 
strandat uttalade sig statsminister Hagerup påtagligt avvaktande i formfrå-
gan. Han nöjde sig med att inbjuda stortinget till gemensamma överlägg-
ningar om ställningen. Därigenom hoppades 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 den unionspolitik man borde slå in på. Bevarat källmaterial 
bekräftar den misstanken. 

Redan när man kring årsskiftet dryftat tänkbara unionspolitiska alterna-
tiv, har vissa meningsmotsättningar kommit fram. Benjamin Vogt, som Ha-
gerup dittills betraktat som en lämplig arvtagare till statsministervärdigheten 
(Hagerup 1951:37), står inte alls främmande för tanken att helt överge för-
handlingslinjen och godta ensidig norsk aktion på konsulatsaken. Aktionen 
bör då drivas enligt långa laglinjen, d. v. s. stortinget beslutar om en anord-
ning 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 stortingsbeslut kan bli lag mot kungens vilja, om det i oförändrat 
skick antas på nytt av två storting, som framgått ur två på varandra omedel-
bart följande ordinarie nyval. Om man betänker, att stortingsval måste an-
ordnas på sensommaren 1906 och 1909 och att de nya stortingen måste sam-
las i mitten av oktober efter varje val, skulle en lag, som folkrepresentatio-
nen ger sin anslutning till år 1905, gå igenom mot kungens veto tidigast i 
oktober 1909 (Hagerup 1951:17 ff, Schøning 1950:276). 

Så småningom börjar även Christian Michelsen bli lyhörd för aktions-
taktiken (Hagerup 1951:33 ff, Schøning 1950:384). När statsminister Hage-
rup föredrar regeringsuttalandet i stortinget den 8 februari, är sprickan inom 
regeringen fullt påtaglig. Majoriteten förhåller sig avvaktande men sympati-
serar med någon form av nya förhandlingar. Minoriteten, dit förutom Mi-
chelsen och Vogt även en tredje person, Jakob Schøning, bör räknas, är där-
emot inställd på aktion.5 

Under statsrådssammanträdena den 11 och 14 februari vidgar sig sprick-
an till ett svalg, som inte längre kan överbryggas och hållas hemligt (Hage-
rup 1951:77 ff, Schøning 1950:299). Regeringen rämnar i två lika stora hal-
vor. Hagerup, stödd av Sigurd Ibsen och 

5 Schøning beslutade sig enligt dagboken för aktion den 1/2, se s. 290 f. Se även s. 275, 
283, 285 och 298 f. 
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tre andra statsråd, förordar i första hand förhandlingar om en revision av 
unionsbestämmelserna. Skulle de misslyckas, bör Norge vara berett att upp-
häva riksakten. Därmed vore sammanslutningen förvandlad till vad den är 
enligt grundloven, en personalunion. Av gemensamheten skulle endast det 
bernadotteska kungahuset återstå.6 

Mot detta hävdar Vogt, Michelsen och Schøning samt så småningom yt-
terligare två ministrar, att man omedelbart bör gå till aktion på konsulatfrå-
gan. Inom denna grupp av aktionsförsvarare framträder emellertid nya me-
ningsskiljaktigheter, som kan benämnas sekundära motsättningar i formfrå-
gan. Därmed avses olika uppfattningar om vilken sorts aktion, som bör väl-
jas. De kan sägas dominera norsk unionsdebatt från ungefär mitten av feb-
ruari fram till början av mars. Vogt och de två nyomvända statsråden anbe-
faller långa laglinjen. Michelsen och Schøning rekommenderar däremot ”att 
sagen søges gjennemført ved beslutning af norske statsmyndigheder”.7 Den-
na besluts- eller bevillningsväg är ingenting annat än venstres gamla ak-
tionstaktik från 90-talet. Enligt dess förespråkare fordras ingen lag för att 
upprätta norskt konsulatväsen. Gällande konsulatlagar behöver varken för-
ändras eller kompletteras på någon enda punkt. Det enda som krävs är, att 
stortinget i form av vanligt beslut i plenum beviljar anslag till 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. Väljer man beslutslinjen måste avgörandet falla ome-
delbart, utan procedurer och årslång väntan (Castberg 1953:226, Holst 
1905). 

Medan regeringen förlamas av splittring, glider initiativet alltmer över 
till stortinget. 

Den 6 februari hade stortingets venstreförening börjat diskutera den uni-
onspolitiska ställningen. Man hade varit överens om att gå till aktion på 

6 F. Hagerup, a.a., s. 88 f och 77 f samt J. Mellbye, Dagbog 1904–05, 11/2, Ms. fol. 2704, 
Worm-Müllers samling, UBO. Denna inställning delas av Sigurd Ibsen med den nyansen, 
att han inte önskar några nya förhandlingar utan vill lägga fram de norska revisionskraven 
till principiellt antagande eller förkastande. Se J. Castberg, Dagbøker, I, s. 236 och S. Ibsen, 
”Intervju”, Aftenp 26/3 nr 171. 
7 F. Hagerup, a.a., s. 89 f och J. Schøning, a.a., s. 297 ff samt J. Mellbye, Dagbog 1904–05, 
11/2, Ms. fol. 2704, Worm-Müllers samling, UBO. O. Strugstad och B.Kildal sluter sig 
enligt Hagerups dagbok till laglinjen den 14/2, se s. 86 och s. 79. Se även Schønings dag-
bok s. 300 och 302. Michelsen är enligt Castbergs dagböcker inne på bevillningslinjen den 
2/2, se s. 186; Schøning d:o den 1/2, se dagboken s. 290. 
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konsulatfrågan men något oenig om vilken linje som skulle väljas. Enligt 
samtida dagboksanteckningar hade enstaka personer med gruppledaren Carl 
Berner i spetsen anbefallt laglinjen.8 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 session, 
d. v. s. under våren 1905 och verkställelse under kommande budgettermin, 
d. v. s. före 1 april 1906, det blev venstreföreningens paroll. Till denna upp-
fattning slöt sig även de fyra socialdemokraterna.9 

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 handlingslin-
jen. Den 14, sedan regeringen annonserat sin splittring, hade mötet mot tre 
röster och ett tiotal nedlagda accepterat ett uttalande för aktion. Merparten 
av høire hade därmed övergett sin ledare och statsminister. Efter 14 års bit-
ter kamp hade partiets majoritet i princip kapitulerat för venstres aktionstak-
tik. Vilken handlingslinje, som borde väljas, hade man dock inte tagit ställ-
ning till.10 

För att råda bot på den oenighet, som fortfarande rådde, tillsatte stor-
tinget den 21 februari en specialkommitté. Dess överläggningar kom att 
domineras av sekundära motsättningar om olika linjer för aktion.11 Det fak-
tum att de tre regeringspartiernas majoritet hade accepterat aktionstanken 
ledde således inte automatiskt till uppslutning bakom den speciella aktions-
linje, 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 

8 J. Castberg, Dagbøker, I, s. 192 f; H. Bothner, Dagbog 1905, 13/2, Priv. 130, NRA; Aa. 
Bryggesaa, Dagbok 1903–1905, 6/2, Ms. fol. 2673, Worm-Müllers samling, UBO. 
9 J. Castberg, Dagbøker, I, s. 193 och H. Bothner, Dagbog 1905, 13/2, Priv. 130, NRA. 
Stortinget hade såväl vår- som höstsessioner. Budgetåret löpte från 1 april till 31 mars. Se 
R. Danielsen, ”Tidsrommet 1870–1908”, s. 98. 
10 A. Pedersen, Minder og optegnelser fra året 1905, 4/2, 612, 7/2, 11/2, Ms. fol. 2712: 2, 
Worm-Müllers samling, UBO. Se även F. Hagerup, a.a., s. 92 och J. Castberg, Dagbøker, I, 
s. 200. 
11 Blott under första sammanträdet den 22/2 samt den 27/2 blev den primära motsättningen 
föremål för diskussion, se J. Castberg, Dagbøker, I, s. 208 ff och 230. 
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hans förslag genom formuleringen ”neste år” i stället för exempelvis ”1906” 
vägen öppen för en sådan vägran och en utveckling enligt grundlovens § 79.12 

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

Vid samma tidpunkt uppmanar kronprins Gustaf, som på grund av fa-
derns bräckliga hälsa övertagit regentskapet, stortingets specialkommitté att 
inleda nya förhandlingar med Sverige. I formfrågan tar han bestämt ställ-
ning 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 uppfyllelsen av detta 
önskemål är, att förhållandet till den gemensamma utrikesstyrelsen ordnas 
”paa en for unionen betryggende maade”. Några närmare upplysningar an-
gående detaljerna i en sådan uppgörelse, särskilt rörande utrikesministerns 
ställning, lämnar kronprinsen emellertid inte.13 

Men medlemmarna av specialkommittén fortsätter sina diskussioner om 
olika aktionsvägar utan att fästa något allvarligt avseende vid regentens av-
visande hållning.14 Den 6 mars läggs slutligen grundstenen för en norsk 
samling. Man gör en kompromiss mellan venstres beslutslinje och den av 
Vinje lancerade s. k. korta laglinjen. Den senare bildar grundvalen. Under 
innevarande session skall stortinget anta en lag om eget norskt konsulatvä-
sen. Senast den 1 april 1906 bör lagen träda i kraft. Medel till eget konsu-
latväsen skall beviljas av innevarande storting.15 

Dateringen visar hur oerhört omsorgsfullt man gått tillväga. Genom att 
skriva ut årtalet 1906 har venstre fått igenom sitt krav på klart avståndsta-
gande från långa laglinjen. Man visar, att man inte tänker tolerera att kungen 
lägger in suspensivt veto. Skrivningen ”senast den 1 april 1906” i stället för 
exempelvis ”före den 1 april 1906” har kommit till för att till- 

12 Ibid., s. 211–213, 221–243, (cit. s. 241). Se även M. Bjørnaali, Dagbog, 2/3, Ms. fol. 
2666, Worm-Müllers samling, UBO. 
13 Heiberg 1906:29 f. Kronprinsens uttalande återgivet i faksimil i K. Hildebrand, Gustaf V 
som människa och regent, I, s. 282. 
14 J. Castberg, Dagbøker, I, s. 243 och 244 f. ”De fleste trakk paa smilebaandet ad den 
kongelige formaning”, berättar specialkommitténs sekreterare A. Pedersen i sina minnen 
den 1/3 (Ms. fol. 2712:2, Worm-Müllers samling, UBO). 
15 J. Castberg, Dagbøker, I, s. 251 ff och J. V. Heiberg, a.a., s. 32 f. 
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fredsställa høireledamöterna. Det norska budgetåret har börjat just den 1 
april. Om man stannat för formuleringen ”före den 1 april 1906” skulle la-
gen måst träda i kraft senast den 31 mars 1906. Av budgettekniska skäl 
skulle stortinget då ha tvingats fatta bevillningsbeslutet redan under inneva-
rande stortingssession. Lag- och budgetbeslut skulle i praktiken ha kommit 
ungefär samtidigt. Sattes däremot tidpunkten 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 stor-
ting. 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 sam-
lingsministär. Mången venstremans dröm har därmed gått i uppfyllelse. Høi-
re och de moderate har slutit upp bakom en aktivistisk politik. Kronprins 
Gustafs enträgna vädjan om förhandling har förklingat ohörd. 

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 besvär-
ja stormen. Halvannan månad har förflutit sedan konsulatförhandlingarna 
brutit samman, men fortfarande har riksdagen inte yttrat ett ord om händel-
sen. När kronprins Gustaf återvänder till Stockholm efter vistelsen i den 
norska huvudstaden, stannar han inför den ovanliga åtgärden att samman-
kalla riksdagens hemliga utskott. Dess arbete 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 även Sverige och kommer aldrig att få hans godkännande i enbart 
norskt statsråd (Weibull 1960:220). 

Efter två veckors ansträngningar nödgas utskottsledamöterna 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”. Uttalandet mynnar ut i ett 
förslag till ”vänskaplig och fri förhandling” på grundval av full likställighet 
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 ge- 
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nomföra sin konsulataktion eller ej, berörs inte explicit i majoritetsuttalan-
det. Tystnaden kan endast tolkas så, att konsulatfrågan inkluderas i de 
kommande förhandlingarna. Hemliga utskottets flertal har ej kunnat accep-
tera den i Norge nära nog enhälligt omfattade korta laglinjen. 

Minoritetsgruppen, som omfattar den tredje representanten för andra 
kammarens lantmannaparti och de tre liberala delegaterna med Karl Staaff i 
spetsen, redovisar en annan syn på konsulataktionen. Unionens framtid skul-
le ha tett sig långt ljusare, om stortingets beslut i konsulatfrågan kunnat er-
hålla 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 överlägg-
ningarna. Däremot erbjuder inte programmet med gemensam utrikesminis-
ter i dittills fastslagen form den absolut enda möjligheten till unionsfrågans 
lösning. Man kan nöja sig med att upprätthålla ”den gemensamhet i utrikes-
ärendenas vård, som efter noggrann prövning finnes nödvändig för bevaran-
de 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 ff och 224 ff). 

Att utifrån själva aktstycket klargöra vad Karl Staaff och hans menings-
fränder 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 uni-
onskansler för de egentliga utrikesärendena och var sin utrikesminister och 
var sitt departement för konsulat-, handels- och sjöfartsfrågor.16 En upp-
mjukning av den klassiska formen gemensam utrikesminister, svensk eller 
norsk man, tycks minoritetens yttrande under alla omständigheter innebära. 

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 utskottsmajoritetens mening. Han uppmanar de 
Förenade rikenas statsråd att ”omedelbart” uppta förhandlingar angående 
”en ny ordning av alla unionella angelägenheter” på grundval av full likstäl-
lighet 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 vartde-
ra riket, dock så, att konsulerna i allt vad som angår förhållandet till 

16 För en mera grundlig analys av unionskanslersprogrammet, se kap. VI:1:a. 
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främmande makter böra stå under utrikesministerns ledning och kontroll.” 
Klarare än utskottsmajoriteten har regenten därmed inneslutit konsulatspör-
smålet 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 utri-
kesministerns ansvarighet inför en gemensam institution. I allt detta ankny-
ter kronprinsen närmast till ”brodershanden” av år 1893. 

Men i den sista delen av sitt anförande låter tronföljaren andra tongångar 
ljuda, tongångar som i realiteten ger hans deklaration en något annan inne-
börd. Han förklarar sig 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”. Hur denna mening skall uppfat-
tas är inte helt klart. Tydligen mjukar den dock upp kravet på den gemen-
samme utrikesministern. En rimlig tolkning är, att ”en annan form” syftar på 
unionskanslerslinjen.17 Troligen har kronprinsen med denna skrivning velat 
ta hänsyn till utskottsminoritetens ståndpunkt. Därmed har han i unionens 
elfte timme åstadkommit en märklig kompromiss. Den vilja till eftergift i 
utrikesministerfrågan, som ”en annan form” måste anses innebära, är nämli-
gen något fullständigt nytt för officiell kunglig unionspolitik (Nordlund 
1905:72 f).18 

17 Så framställs saken några månader senare av Karl Staaff i ”The Grounds of Sweden’s 
Protest”, North American Review 1905, s. 292. 
18 I den vetenskapliga litteraturen dominerar uppfattningen, att detta sista försök från kun-
gamaktens sida att överbrygga motsättningarna inom den svensk-norska unionen inte inne-
hållit några nya utfästelser utöver dem, som framförts redan på 1890-talet. Axel Brusewitz 
har i sin skrift Hemliga utskottet i 1809 års författning (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 forskare helt förbisett innebörden 
i de tre citerade orden. Arne Wåhlstrand (1941:5) har därför felaktigt kunnat karaktärisera 
uttalandet som ”ingenting annat än det svenska programmet från 1890-talet modifierat 
genom förslaget om skilda konsulatväsen”. Ej heller Jörgen Weibull har i sin studie ”Kron-
prins Gustaf inför unionsupplösningen 1905” (1960:204 f) noterat, att ”en annan form” 
innebär en uppluckring av den gamla formeln 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 unionskommitté”. I avseende på utrikesärendenas handläggning stämmer det nu 
alltså inte. Inte ens beträffande konsulatfrågan är parallellen riktig. 1895 års svenska unions-
kommitterade höll fast vid gemensamt konsulatväsen, medan kronprins Gustaf i april 1905 
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Inför det senaste kungliga schackdraget kunde riksdagen ej längre för-
hålla sig passiv. Motioner väcktes i båda kamrarna med krav på anslutning 
till regentens förklaring (FK 1905, mot. 52; AK 1905, mot. 284). Redan 
innan kamrarnas särskilda utskott hunnit behandla motionerna avlämnade 
emellertid norrmännen sitt svar på regentens förhandlingsinvit. I samman-
satt statsråd den 25 april nödgades man konstatera, att oenigheten i formfrå-
gan var ohjälplig. De norska regeringsmedlemmarna kunde inte acceptera 
sina svenska kollegers åsikt, att konsulatfrågan var unionell och måste avgö-
ras av båda länderna gemensamt. Först sedan konsulatlagen ensidigt genom-
förts kunde enligt deras uppfattning nya förhandlingar med Sverige komma 
till stånd. 

Det var mot bakgrund av denna öppet demonstrerade oenighet i form-
frågan, som utskottsutlåtandena undertecknades och remitterades till kam-
rarna (Bih. 1905:8:2, FK:s TillfU utl. 10; AK:s TillfU utl. 27). I princip in-
stämde båda utskotten i kronprinsens programuttalande av den 5 april. Mo-
tiveringarna var dock olika. Andrakammarutlåtandet hävdade, att kronprin-
sen velat ha förhandlingar ”beträffande de unionella angelägenheterna”. 
Kronprinsen själv hade dock använt frasen ”alla unionella angelägenheter”. 
Utelämnandet av ordet ”alla” skedde nog inte av en slump. Utskottsledamö-
terna ville säkerligen undvika allt, som kunde tydas som att de inbegrep 
även konsulatfrågan i de nya förhandlingarna. Nu måste deras formulering 
tolkas så, att inga hinder lades i vägen för norsk konsulataktion. 

I utrikesministerfrågan refererade utskottet andrakammarmotionen, som 
utelämnade kronprinsens distinkta yttrande om en ”gemensam utrikesminis-
ter, svensk eller norsk man”. I stället lade det tonvikten på hans villighet att 
överväga ”en annan form” än gemensam utrikesminister. Dessutom förkla-
rades ”en annan form” inte utesluta ”någon möjlighet” att uppnå en för 
”båda folken” tillfredsställande lösning. Därmed var det alldeles klart, att 
texten inte lade hinder i vägen för vare sig en anordning med unionskansler 
och två utrikesministrar eller enbart två utrikesministrar.  

Första kammarens utskott poängterade däremot, att regenten ville åstad- 

föredrog 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”.  
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komma en underhandling rörande ”alla unionella angeIägenheter på likstäl-
lighetens grund”. Genom att kursivera ordet ”alla” önskade utskottet av allt 
att döma markera, att konsulatärendet 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 utrikesärendenas handhavande och vård” som ett ”oef-
tergivligt villkor för unionens bestånd”. De undvek att nämna, att han också 
talat om ”en annan form”. Uppenbarligen ville man därigenom understryka, 
att Sverige ej borde gå längre i medgivanden än till den gemensamme utri-
kesministern. 

Utlåtandena bifölls av respektive kammare. Därmed hade riksdagen slu-
tit upp bakom kronprinsens förhandlingsanbud angående en ny ordning be-
träffande de unionella angelägenheterna. Men längre än så hade samförstån-
det inte sträckt sig. Framförallt 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 kammaren inte ämnade motsätta sig lagens sanktio-
nering. I kammardebatten påpekade visserligen lantmannapartiets huvudta-
lare med instämmande från en lång rad av sina partivänner, att han delade 
den övre kammarens negativa syn på en ensidig norsk aktion (AK 
1905:4:47:16 ff, H. Andersson i Nöbbelöf). Den socialdemokratiske partile-
daren tolkade dock beslutet så, att kammaren tänkte finna sig i en sanktione-
ring. Denna tolkning motsades heller inte av huvudtalaren för det liberala 
majoritetspartiet i ett noggrant formulerat yttrande, som fick många in-
stämmanden (AK 1905:4:47:5 ff, Branting; 7 f och 20 f, Zetterstrand; FK 
1905:3:39:3). Riksdagsbehandlingen avslöjade således en viss motsättning i 
den avgörande formfrågan.19 

19 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 min tes, att 
det förelegat meningsskiljaktigheter. Endast genom att rensa bort alla kontroversiella precise-
ringar har man kunnat enas om ett beslut. – En helt annan syn på detta riksdagens sista försök 
att formulera ett samlande förhandlingsprogram i konsulatfrågan har Arne Wåhlstrand 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 
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En dryg vecka efter riksdagens slutbehandling av unionsmotionerna blir 
stortingets specialkommitté färdig med sin definitiva ”indstilling” Den in-
nehåller, som väntat, ett förslag om upprättande av ett eget norskt konsuIat-
väsen fr. o. m. 1 april l906. Den 23 maj godkännes denna hemställan av 
stortinget. Tre dagar senare återtar konung Oscar regeringsbestyren. Det 
med stor spänning emotsedda sanktionsögonblicket nalkas. 

Den 27 maj håller kungen konselj med den norska statsrådsavdelningen 
på Stockholms slott. Under föga dramatiska omständigheter reciterar han 
från ett i förväg utarbetat 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 regering (Hougen 
1945:16). Han vägrar därför bifalla statsrådens tillbakaträdande. 

Statsrådsavdelningen reser omedelbart hem till Kristiania. I ledande 
norska kretsar utvecklas de närmaste dagarna en febril aktivitet. Den 7 juni 
når dramat sin höjdpunkt. Inför stortinget ger statsminister Michelsen till-
känna, att ministrarna frånträder sina ämbeten. Därpå läser stortingspresi-
denten Carl Berner upp en av regeringen författad deklaration. Den innehål-
ler inga eldande slagord, inga högtidliga åberopanden av allmänmänskliga 
principer, ingen dramatisk vädjan till folket. ”Da statsraadets samtlige med-
lemmer har nedlagt sine embeder, da Hans majestæt kongen har erklæret sig 
ude af stand til at skaffe landet en ny regjering, og da den konstitutionelle 
kongemagt saaledes er traadt ud af virksomhed, bemyndiger stortinget med-
lemmerne af det idag avtraadte statsraad til indtil videre som Den norske 
regjering at udøve den kongen tillagte myndighed i overensstemmelse med 
Norges riges grundlov og gjældende love med de endringer, som nødven-
diggjøres 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). 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. 

fel: den kom alldeles för sent.” Det allvarligaste felet med samlingen, det som skilde den 
från den norska, var dock att den var blott skenbar. Redan regentens program innehöll stör-
re nyanser än Wåhlstrand observerat. Under behandlingen i riksdagen skärptes de ytterliga-
re, särskilt i formfrågan (Wåhlstrand 1941:33 ff). 
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3. Förhandlingspolitiken åter till heders 
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 fosterlan-
dets självständighet inte efterlämnat någon bitterhet mot kungahuset och det 
svenska folket anhöll stortinget om kungens medverkan till att en prins av 
hans hus 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 regeringen Michelsens unionspolitik (Heiberg 1906:207 f; 
De stenografiske referater 1951:59 ff). 

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 handlingssätt, mot deras fräcka tilltag att i en enkel bisats 
förklara den snart sekelgamla föreningen upplöst. Den 9 juni tog regeringen 
avstånd från det norska tillvägagångssättet. ”Genom denna revolutionära 
åtgärd”, deklarerade statsminister Ramstedt med instämmande från kungen 
och statsrådets övriga ledamöter, ”har stortinget ej blott utan Konungens 
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 krän-
ker Sveriges rätt”, hemställde Ramstedt om sammankallande av urtima riks-
dag ”för överläggning angående de mått och steg, som i anledning av vad 
sålunda förekommit böra från svensk sida vidtagas”. Den svenska regering-
en och statschefen vägrade således att utan vidare finna sig i Norges hand-
lingssätt. 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 den-
na gång mycket konciliant. Skrivelsen innehöll ett erbjudande om under-
handlingar angående föreningens upplösning. Stortinget hemställde ”til Sve-
riges statsmagter, under anerkjendelse af Norges nye stilling og af dets ret 
som suverænt rige, at indgaa paa de forhandlinger, som er nødvendige for 
det endelige opgjør af det nu løste unionsforhold”. Stortinget sade sig ”paa 



28 

sin side beredt til at imødekomme ethvert billigt og rimeligt ønske, som i 
den anledning maatte fremkomme til betryggelse for rigernes selvstændig-
hed og integritet”. Stortinget talade visserligen om ”Norges nye stilling” och 
”det nu løste unionsforhold”. Men mot denna ståndpunkt av den 7 juni bröt 
sig en annan. Genom att deklarera sin vilja att underhandla med Sverige om 
”det endelige opgjør” erkände det norska parlamentet Sveriges krav på att få 
delta i en slutuppgörelse. I praktiken innebar därför stortingets skrivelse en 
reträtt från den position, som det intagit vid brytningen 12 dagar tidigare. En 
del socialdemokrater och några medlemmar av venstres vänsterflygel, d. v. 
s. ungefär samma personer som ogillat bernadotteanbudet, opponerade sig 
också mot adressen av den 19 juni, men utan att få någon resonans (Heiberg 
1906:218).20 

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 maktmedel för att återstäl-
la 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 allmänna, opreciserade ordalag. Den framkastar ett enda konkret 
förslag. Ländernas geografiska belägenhet gör det ”önskvärt”, påpekar den, 
”att genom avtal om skiljedomsförfarande i händelse av tvister mellan rike-
na samt möjligen andra bestämmelser garanti vinnes för att ett fredligt sam-
liv mellan bägge rikena kan efter skilsmässan komma till stånd”. Utöver 
skiljedomsavtalet fordrar en upplösning, fortsätter regeringen, ”avveckling 
av många nu bestående förhållanden mellan de båda länderna. Uppgörelse 
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 inleder förhandlingar med stortinget om den 
skisserade uppgörelsen. Först sedan en sådan uppgörelse är 

20 Förhistorien till stortingets vädjan har utretts av Worm-Müller 1949–1951:589 ff; se även 
Wåhlstrand 1955:68 ff. 
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klar bör Sveriges definitiva medgivande till upplösningen och och riksak-
tens upphävande tas upp till behandling (Heiberg 1905:291 f). 

Såväl stortinget som den svenska regeringen har därmed förklarat sig 
beredda att underhandla om en slutuppgörelse. Stortingets villighet att till-
mötesgå ”ethvert billigt og rimeligt ønske ... til betryggelse for rigernes 
selvstændighed og integritet” synes ej oförenlig med den svenska proposi-
tionens allmänt formulerade fordringar eller önskemål 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 propo-
sitionen 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 norrmännen. 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 ra-
dikala vänsterkrafter i Norge och huvudsakligen konservativa högerkrafter i 
Sverige motarbetade ansatser till ett försonligt närmande mellan länderna. 

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 mycket imponerande politisk 
sammansättning. Som ledamöter placerade riksdagspartierna så gott som 
undantagslöst sina erkänt främsta män. Ordförande blev Christian Lunde-
berg. 

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 upplöst genom stortingets beslut. ”Den kan icke upplö-
sas”, hävdade utskottet, ”med mindre än att Sveriges Konung och Riksdag 
därtill lämnat sitt medgivande”. Utskottet var också överens med regeringen 
därom, att unionen borde upplösas. I övrigt innebar utskottets utlåtande en 
kraftig skärpning av regeringens linje. Genom allmänna val eller folkom-
röstning måste norska folket beredas tillfälle att yttra sig om stortingets poli-
tik. Därefter måste norrmännen lämna en framställning om upplösning till 
svenskarna. Först sedan dessa formella villkor blivit uppfyllda, kunde Sve-
rige gå med på förhandlingar. För att godkänna att riksakten upphävdes 
måste Sverige därutöver få en del materiella krav tillgodosedda. På vardera 
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sidan av södra delen av gränsen måste fastställas ett område, inom vilket 
inga nyuppförda fästningar fick bibehållas eller nya befästningar uppföras. 
De svenska lapparnas 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”, 
måste också åstadkommas. Det är betecknande för utlåtandets tendens, att 
ministären Ramstedts enda klart utsagda förhandlingsämne fördes åt sidan. 
Det syntes ej utskottet ”behövligt”, att frågan om skiljedomsavtal från Sve-
riges sida upptogs till behandling i samband med en eventuell skilsmässa 
(Bih. 1905 u, SäU utl. 1:16 ff: se även Wåhlstrand 1941:86–112). 

Särskilda utskottet hade alltså beslutat sig för att avveckla unionen på 
vissa bestämda, relativt klart formulerade formella och materiella villkor. 
Regeringen, som tog avstånd från alla sorters villkor och som på sin höjd 
kunde gå med på att sätta upp vissa materiella förhållanden som förhand-
lingsämnen eller önskemål, fann sig därför tvungen att begära avsked. I stäl-
let bildades en samlingsministär med särskilda utskottets ordförande Chris-
tian Lundeberg som statsminister. Andra ministerposter besattes med repre-
sentanter för första kammarens majoritetsparti, lantmannapartiet och liberala 
samlingspartiet. Det var det första totala regeringsskiftet i Sverige sedan 
tvåkammarriksdagen infördes 1866. Unionskonflikten hade drivit fram ett 
parlamentariskt genombrott. Det var således under alldeles exceptionella 
förhållanden, som arbetet att genomföra upplösningen enligt de nya riktlin-
jerna kunde ta sin början (Wåhlstrand 1941:114–130). 

Redan innan riksdagens bifall till särskilda utskottets betänkande offici-
ellt meddelats norska myndigheter, beslöt storting och regering anordna en 
folkomröstning för att utröna om norska folket var med på ”den stedfundne 
opløsning af unionen” eller ej (Heiberg 1906:226). Resultatet blev överväl-
digande entydigt. Den 13 augusti röstade 368.208 norrmän ja och endast 
184 nej (Heiberg 1906:310). Det första av urtima riksdagens villkor var 
därmed i praktiken uppfyllt. 

I enlighet med villkor nummer två riktade stortinget den 22 augusti en 
framställning till de svenska statsmakterna att medverka till unionens upp-
lösning ”ved for Sveriges vedkommende at ophæve rigsakten” (Heiberg 
1906:327 ff). Följande dag gick svenska regeringen med på underhandlingar 
med norrmännen. 
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Till svenska delegater utsågs förutom Lundeberg, utrikesminister Fredrik 
Wachtmeister, 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 i Karlstad. Förhandlingarna 
pågick till den 7 september, då de ajournerades för att förhandlarna skulle få 
tillfälle att konferera med hemmavarande statsrådsmedlemmar. Under tiden 
vidtogs direkta krigsförberedelser i båda länderna. En krigisk lösning tyck-
tes inte utesluten.21 Den 13 september återupptogs förhandlingarna. Den 
svåraste stötestenen var kravet på nedläggning av de norska gränsfästning-
arna och särskilt då Kongsvinger. Delegationerna stod mot varandra ”som 
fjeld mod fjeld” (Wåhlstrand 1953:404, Michelsen). Till sist fann man dock 
en formel för lösningen av fästningsfrågan. Återstående spörsmål blev man 
sedan ganska lätt överens om. Den 23 september undertecknades slutuppgö-
relsen, den s. k. Karlstadskonventionen. Den kan sammanfattas i följande 
fyra punkter: 
 

1. Man enades om en allmän skiljedomstraktat med 10-årig giltig-
hetstid, enligt vilken framtida tvister mellan länderna skulle hän-
skjutas till avgörande av skiljedomstolen i Haag. 

2. Man drog upp en neutral zon mellan rikena längs den södra gräns-
linjen (upp till 61:a breddgraden), inom vilken inga befästningar 
eller militära anläggningar fick förekomma; Norge tilläts dock be-
hålla gamla Fredrikssten, och Kongsvingers fästning undantogs 
från zonen på villkor att den ej fick utvidgas. 

3. De svenska flyttlapparnas rätt till renbete i Norge garanterades på 
närmare angivna villkor. 

4. Transitotrafiken reglerades genom ett trettioårigt avtal och trafiken 
på de gemensamrna vattendragen genom ett femtioårigt avtal 
(Wåhlstrand 1953:9 ff). 

 
Den norska regeringen avlämnade några dagar senare en proposition till 

stortinget med begäran om att konventionen måtte godkännas (Heiberg 
1906:336 ff). Saken be- 

21 Ang. den militära beredskapen på båda sidor om gränsen se Militärt kring 1905, En skild-
ring av militära förberedelser och åtgärder i samband med unionskrisen, Försvarsstabens 
krigshistoriska avdelning, Skrifter, 1, s. 123 ff; A . Douglas, Jag blev officer, s. 100 ff. E. 
Hagerup Bull, Statsråd Edvard Hagerup Bulls dagbøker fra 1905, s. 117 ff; H. Bothner, 
Dagbog 1905, 18/8 och framåt, Priv. 130, NRA. 
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handlades i specialkommittén, som lade fram sitt utlåtande den 4 oktober. 
En majoritet godkände uppgörelsen utan närmare motivering (Heiberg 
1906:347). En minoritet bestående av personer från venstres radikala flygel 
som Johan Castberg, Wollert Konow och Aasulv Bryggesaa samt den ende 
socialdemokraten Alfred Eriksen reserverade sig. De ogillade tanken på 
gränsfästningarnas rasering. Det skulle göra landet öster om Glommen för-
svarslöst, menade de. De krävde därför uppskov med avgörandet till dess 
norska folket i folkomröstning fått säga sin mening om överenskommelsen. 
I andra hand yrkade de, att Norge skulle vägra godkänna konventionen 
(Heiberg 1906:347–378). Efter långa och heta debatter i stortinget röstade 
101 personer för bifall av och 16 för rent avslag på konventionen (Heiberg 
1906:415–616, vot.siffror s. 614 f). 

I Sverige inkallades en ny urtima riksdag till den 2 oktober. Om den 
norska oppositionen kom från vänster, kom den svenska från höger, från 
majoritetspartiets högerflygel. 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. Oppositionen hade 
dock ingen framgång. Den 13 oktober godkändes Karlstadskonventionen 
utan votering i båda kamrarna. Sedan upphävdes riksakten och den 26 okto-
ber avsade sig kung Oscar formellt den norska kronan (Wåhlstrand 
1941:234 f). 

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 settle-
ment of a major dispute between two governments”, skrev den engelske 
författaren Aldous Huxley i sin bok Ends and Means (1937:149) med hän-
syftning på unionskonflikten. Han tillade: ”The relations between the two 
countries have remained cordial ever since.” 
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II. Teoretiska och metodiska överväganden 

Ett syfte med undersökningen är ju att göra en systematisk sammanställning 
och beskrivning av innehållet i den unionsdebatt, som fördes i Sverige och 
Norge under tiden från konsulatförhandlingarnas faktiska sammanbrott vid 
årsskiftet 1904–1905 fram till antagandet av Karlstadskonventionen i okto-
ber 1905. Härvid har det funnits anledning att tänka över en rad problem, 
som rör den politiska idéanalysens teoretiska och metodiska utgångspunkter. 
Den som önskar tränga in i detta centrala problemområde stöter emellertid 
på en rad svårigheter. Ända sedan Herbert Tingsten för ett 30-tal år sedan 
presenterade sin idékritiska metod,22 har de flesta svenska statsvetare ansett 
värdet av idéanalys stå över all diskussion. De har funnit den idékritiska 
metoden så självklar, att de inte haft någon anledning att mera ingående 
diskutera debattstudiernas syfte eller de teoretiska och metodiska problem, 
som är förknippade med dem.23 

Idag är det emellertid befogat att åter ägna teori- och metodproblemen 
större uppmärksamhet. Värderelativismen, som är den värdeteoretiska 
grundvalen för den traditionella idékritiken, är inte längre oomstridd. Den 
sätts i fråga av både marxister och naturrättsligt inspirerade nykonservativa. 
För att avgöra om kritiken är relevant och hållbar måste de, som arbetar 
inom ramen för den värderelativistiska traditionen, ta upp den egna traditio-
nen till förnyad granskning och prövning. Samtidigt har man inom statskun-
skapens granndiscipliner, framför allt inom den filosofiska semantiken, yt-
terligare utvecklat och förfinat de metoder, varmed statsvetarna brukar ana-
lysera idéer. Inom psykologin, socialpsykologin och sociologin har man 
vidare sedan länge intresserat sig för ideologiernas funktioner. Man har gjort 
försök 

22 H. Tingsten, De konservativa idéerna, s. 5 ff; Dens., Idékritik, s. 9 ff och s. 250. För en 
kritik av Tingsten, se G. Heckscher, Politisk idéhistoria, StvT 1937, s. 426 ff. 
23 Se dock S. Björklund, Politisk teori, s. 17 ff; O. Ruin, Mellan samlingsregering och två-
partisystem, Den svenska regeringsfrågan 1945–1960, s. 22 ff, 33 ff; D. Sainsbury, ”A 
Critique of Leif Lewin’s Planhushållningsdebatten”, StvT 1968, s. 109 ff; L. Lewin, 
”Kritisk traditionsförmedling, Ett genmäle”, StvT 1969, s. 21 ff; Dens., Folket och eliterna, 
En studie i modern demokratisk teori, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i 
Uppsala, 52, s. 216 ff. 
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att konstruera allmänna teorier om ideologins roll för olika personlighetsty-
per eller om ideologins funktioner i det sociala eller det politiska systemet. 
Det är enligt min uppfattning hög tid att man fran statskunskapens sida un-
dersöker, om inte dessa metoder och teorier skulle kunna integreras i den 
politiska idéanalysen eller den politiska teorin i stort. Här är dock inte rätta 
platsen att genomföra vare sig någon mera omfattande traditionsgranskning 
eller någon systematisk teori- och metodinventering. Jag nöjer mig med att 
ställa och diskutera problemen endast i den mån de kan bidra till att klargöra 
mitt eget sätt att närma mig debattmaterialet. Det är dock min förhoppning, 
att den följande diskussionen skall stimulera till studier och debatter, som 
kan bredda och fördjupa den idéanalytiska traditionen inom vårt ämne. 

1. Några former av politisk idéanalys 
Den politiska idéanalysens studieobjekt är idéer, som analyseras antingen 
tagna för sig själva, eller i relation till andra idéer, eller i relation till männi-
skors föreställningsvärld och psykologiska struktur, deras ”personlighet”, 
eller i relation till det omgivande samhället. En debatt kan handla om ett så 
viktigt problem, att den kan vara värd att studera enbart för sitt sakliga inne-
hålls skull. Jag föreslår att den sortens idéanalys betecknas som innehållslig 
(1 i figur 1). Den typ av idéanalys, som studerar samband mellan idéer och 
något annat, är det svårt att hitta någon lämplig beteckning på. Eftersom den 
ställer idéer i relation till något annat, har jag stannat för beteckningen rela-
tionell idéanalys (2 i figur 1). 

Inom den relationella idéanalysen kan man urskilja olika varianter bero-
ende på vad man relaterar de studerade idéerna till. Man kan undersöka, om 
det föreligger några samband mellan en viss avgränsad idéstruktur och en 
annan avgränsad idéstruktur. Man studerar då relationerna idéer–andra 
idéer (relationerna mellan I och II i figur 1). Avsikten med en undersökning 
kan emellertid också vara att relatera idéer till något annat, som inte är idéer. 
Man kan intressera sig för relationerna idéer–människornas ”personlighet” 
(relationerna mellan I och III i figur 1) eller relationerna idéer–samhälle 
(relationerna mellan I och IV i figur 1). 

De samband som studeras, när man bedriver relationeIl idéanalys, kan 
gå i två riktningar. Man kan intressera sig för hur vissa idéer påverkats av 
andra idéer, av ”personligheten” hos de människor som omfattar idéerna i 
fråga eller av det omgivande samhället (a i figur 1). Man kan också under-
söka det motsatta förhållandet: hur en uppsättning idéer påverkat andra 
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Figur 1. Några viktiga former av politisk idéanalys. 
 
 

idéer, hur de påverkat ”personligheten” hos de människor som omfattar dem 
samt hur de påverkat det omgivande samhället (b i figur 1). 

Man kan också tänka sig att sambanden är av högst olika karaktär. Det 
kan vara fråga om kausala samband. Det kan röra sig om funktionella sam-
band i den meningen, att man försöker utröna om det föreligger någon sorts 
samband utan att man fördenskull kan avgöra vad som är orsak och vad som 
är verkan. Det kan också vara funktionella samband i en snävare mening. 
Man kan försöka påvisa att en idéstruktur har en funktion att fylla som jäm-
vikts- eller stabiliseringsfaktor i ett större sammanhang; att en viss ideologi 
har som funktion att hålla det samhälle vari den uppstår i jämvikt.24 

Till sist måste man också komma ihåg att den relationella idéanalysens 

24 För en översikt över Marx’, Max Schelers, Mannheims, Emile Durkheims och Pitirim 
Sorokins uppfattningar om sambanden mellan idéer och samhälle, se R. K. Merton, Social 
Theory and Social Structure, s. 476 ff. 
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objekt icke blott är faktiskt existerande samband utan även människors före-
ställningar om sådana samband. 

 

Vad är då syftet med de olika formerna av politisk idéanalys? Skälen för 
att ägna sig åt innehållslig idéanalys kan utvecklas på följande sätt. Den kan 
för det första inspirera den andra huvudgrenen av vårt ämne, den som är 
inriktad inte på idéer utan på att klarlägga faktiska sakförhållanden. Den 
senare kan i sin tur ge impulser till den innehållsliga idéanalysen. Debatt-
analyser kan dra fram i ljuset synpunkter på socialt och politiskt liv, som 
hittills förbisetts av den statsvetenskapliga teoribildningen. Debattundersök-
ningar kan ge uppslag till förbättringar, nyanseringar och fördjupningar av 
de teoretiska ansatserna inom ämnet. Detta kan i sin tur inspirera till ut-
forskning av sakförhållanden i den konkreta verkligheten. Den kunskap man 
härigenom får ger i sin tur stoff åt den idéanalytiker, som kritiserar hållbar-
heten hos de verklighetsomdömen, som politisk argumentering vanligen 
vimlar av. 

Man kan också tänka sig att samspelet går så till att en kritisk genom-
gång av en stor och betydelsefull debatt kan visa, på vilka punkter de 
stridande åsiktsriktningarna hänvisar till hur verkligheten förefaller dem 
vara beskaffad. Här kan den gren av ämnet som analyserar konkreta sakför-
hållanden ta vid och undersöka, hur verkligheten faktiskt ser ut. Resultatet 
kan sedan användas av idéanalytikern i hans kritik av argumenteringen, vil-
ket i sin tur möjligen kan få debattörerna att överväga att ändra sina verklig-
hetsomdömen. 

Den innehållsliga idéanalysen kan också fylla en funktion som rationali-
seringsinstrument oberoende av detta samspel med den statsvetenskapliga 
eller samhällsvetenskapliga forskning, som är inriktad på att studera sakför-
hållanden i den konkreta verkligheten. Om undersökningen gäller en fråge-
ställning, som fortfarande är aktuell, kan den innehållsliga idéanalysen ge-
nom att påpeka mångtydigheter och vagheter i språkbruket och genom att 
framföra förslag till preciseringar och distinktioner förse debattörerna med 
instrument, som hjälper dem att begreppsligt bemästra omvärlden på ett 
bättre sätt än tidigare. Genom att peka på logiska inkonsekvenser och god-
tyckliga påståenden om verkligheten kan den tvinga debattörerna att korri-
gera sin argumentering. Den innehållsliga idéanalysen har således en bety-
delsefull egen roll att spela i samhället. Den kan höja nivån på samhällsde-
batten och rent allmänt få en sanerande och folkuppfostrande effekt. Ytterst 
kan den göra elitens och de vanliga medborgarnas ställningstaganden och 
beslut mera rationella. 
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2. Innehållslig analys av unionsdebatten 
Den ena huvudmotiveringen för att studera unionsdebatten hänger samman 
med ett rent innehållsligt intresse av klarhet. Debatten i sig har ett betydande 
sakligt intresse. Den rörde ett för Sverige och Norge sa vitalt problem som 
frågan om nationell integritet och självständighet. I Sverige bedömde man 
på sina håll unionen som nödvändig för att bevara landets politiska obero-
ende i en tid, då expansionslystna europeiska imperiemakter lade under sig 
svaga länder runt hela jordklotet. I Norge ville man bli kvitt unionen för att 
inte förkvävas nationellt under svenskt översitteri och överhöghet. I en ut-
sträckning som kanske aldrig förut i de båda folkens historia kom allmänhe-
ten att engagera sig i denna utrikespolitiska debatt. Det måste ha ett bety-
dande egenvärde att kartlägga denna omfattande diskussion kring en av-
görande vändpunkt i nordisk historia under 1900-talet. 

Innan man ger sig i kast med att beskriva en debatt måste man utveckla 
redskap, som möjliggör ett systematiskt urval ur de myriader av fakta man 
står inför. Ingen forskare kan göra en totalbeskrivning av det ämnesområde 
han skall utforska. Det måste alltid bli fråga om urval. En begreppsapparat 
fyller den intellektuella funktionen att tillhandahålla kriterier för ett sådant 
urval. Dessutom kan man med dess hjälp ordna och klassificera de utvalda 
fenomenen så, att man får överblick över dem. Detta är av särskilt stor bety-
delse då man som i föreliggande fall önskar jämföra olika komponenter i den 
verklighet man beskriver. Av det sagda följer också, att en begreppsuppsätt-
ning aldrig kan vara totalt objektiv. Den konstrueras alltid med något syfte för 
ögonen och är alltså bestämd av vissa värderingar. Detta syfte präglar ound-
vikligen urvalet av data och grupperingen av data inom detta urval.25 

Min begreppsapparat utgår från antagandet, att man i unionsdebatten, 
liksom i alla andra diskussioner av praktiskt politisk karaktär, kan urskilja 
åtminstone tre olika beståndsdelar. En är det objekt, som diskuteras, i detta 
fall de olika handlingsalternativ, som läggs fram. En annan är de aktörer, 
som aktivt deltar i meningsutbytet. En tredje är de argument, som reses för 
och mot de skilda handlingsförslagen.26 

Under vintern och våren 1905 kan huvudobjektet för unionsdebatten allt-
jämt sägas ha varit, huruvida man skall försvara eller angripa ensidiga nors-
ka åtgärder i syfte att upprätta eget, separat konsulatväsen. I analytiskt 

25 För en utförligare behandling se t. ex. E. J. Meehan, Contemporary political thought, A 
critical study, s. 13 f; C. A. McClelland, Internationella relationer, System- och kommuni-
kationsteorier, s. 14 ff; O. Young, Analysinriktningar inom modern statsvetenskap, s. 20 ff. 
26 Se t. ex. O. Ruin, Mellan samlingsregering och tvåpartisystem, s. 11 f. 
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syfte kan avgörandet spaltas upp på två led. Det har gällt att ta ställning till 
dels sakfrågan – för- och nackdelar med gemensamt respektive eget konsu-
latväsen samt frågans eventuella samband med utrikesstyrelsen, dels form-
frågan – det sätt på vilket reformen lämpligast skall befrämjas. Det senare 
ledet innefattar i sin tur två olika beslut. Först och främst har man nödgats 
träffa ett val rörande den primära motsättningen i formfrågan. Man har 
tvingats bestämma sig för om man skall förhandla med motparten eller om 
man skall gå till ensidig aktion. Om man föredragit det senare har man måst 
välja ett av åtminstone tre möjliga handlingsalternativ på den sekundära 
nivån i formfrågan: beslutslinjen, korta laglinjen eller långa laglinjen.27 

Den allra skarpaste konturen får måhända objektet för unionsdebatten 
under första halvåret 1905, om det formuleras som tre rekommendationer 
till handling för vartdera landet. Inspiration till denna uppställning har jag 
hämtat från Arne Næss bok Empirisk semantik (s. 85 ff, begreppet ’spets-
formulering’): 

1. Norge bör i princip ha eget självständigt konsulatväsen; Sverige 
bör acceptera detta. 

2. Norge bör skaffa sig eget, självständigt konsulatväsen genom nå-
gon form av aktion på konsulatfrågan; Sverige bör acceptera detta. 

3. Norge bör skaffa sig eget, självständigt konsulatväsen genom ak-
tion på konsulatfrågan enligt korta laglinjen; Sverige bör acceptera 
detta. 

Kring dessa rekommendationer kan sedan i tur och ordning argumenten 
i sakfrågan och argumenten rörande de primära respektive de sekundära 
motsättningarna i formfrågan grupperas. Denna tredelning ligger till grund 
för dispositionen av undersökningens första del. 

I den andra delen av undersökningen har initiativet gått över till Sverige. 
Huvudfrågan är nu hur Sverige skall ställa sig till norrmännens uppsägning 
av unionen den 7 juni och hur norrmännen i sin tur bör förhålla sig till detta. 
Debatten härom har systematiserats kring sex rekommendationer till hand-
ling för vartdera landet. En har samma form som de tre nyss nämnda: 

1. Norge bör erbjuda en prins av huset Bernadotte att bli Norges 
kung; Sverige bör acceptera erbjudandet. 

Två rekommendationer är av den här typen: 

2. Sverige bör ställa det och det formella villkoret – norsk anhål- 

27 Dessa linjer beskrives ovan s. 17 f. 
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lan om unionens upplösning, norsk folkomröstning eller nyval till 
stortinget – för att inleda förhandlingar om unionens upplösning; 
Norge bör uppfylla villkoret. 

Tre rekommendationer kan formuleras på följande sätt: 

3. Sverige bör ställa det och det materiella villkoret – gränsfästning-
arnas nedläggning, neutral zon, skiljedomsavtal – för att gå med på 
unionens upplösning; Norge bör uppfylla villkoret. 

En sjunde och sista rekommendation skiljer sig från de andra, eftersom 
den inte är ömsesidig. Den kan formuleras så här: 

4. Sveriges definitiva beslut i unionsfrågan bör fattas först av den riks-
dag, som framgått ur 1905 års allmänna val till andra kammaren. 

Efter denna översikt över hur debattens objekt har formulerats, är det 
dags att rikta intresset mot debattens aktörer. Först måste jag emellertid 
stryka under att jag inte studerat unionskonflikten från det internationella 
politiska systemets perspektiv. Jag har inte undersökt hur omvärlden, i för-
sta hand då Danmarks och de europeiska stormakternas regeringar, reagerat 
på de olika faserna i tvisten. Detta är nämligen i stor utsträckning redan ut-
forskat av framför allt Folke Lindberg.28 Jag har i stället koncentrerat mig på 
de nationella och undernationella nivåerna i Sverige och Norge. 

Inom denna ram har jag studerat såväl kollektiv som individer på flera 
olika nivåer. Någon ”nivågruppering” har jag dock inte funnit någon an-
ledning att göra. Jag har alltså inte gjort någon analytisk distinktion mellan 
nationell nivå, där regeringar, riksdag och storting befinner sig, och under-
nationell nivå, där grupper av tidningar och enskilda skribenter hör hem-
ma.29 För mig har det väsentliga varit att klassificera debattdeltagarna efter 
inställning i unionsspörsmålet. Vad gäller tiden före den 7 juni har helt na-
turligt 

28 F. Lindberg, Den svenska utrikespolitikens historia, III:4, 1872–1914, s. 155 ff; Dens., 
Kunglig utrikespolitik, Studier och essayer från Oskar II:s tid, s. 196–230; Dens., Scandi-
navia in Great Power Politics 1905–1907, Stockholm Studies in History, 1, s. 3 ff. Se även 
S. Jungar, Ryssland och den svensk-norska unionens upplösning, Tsardiplomati och rysk-
finländsk pressopinion kring unionsupplösningen från 1880 till 1905, Acta Academiae 
Aboensis, Ser. A, Vol. 37:3, s. 85 ff, 92 ff och 115 ff. 
29 För en diskussion om olika analysnivåer hänvisas till J. D. Singer, ”The Level of Analy-
sis Problem in International Relations”, World Politics, 14, 1961, s. 80 ff; Dens., ”Interna-
tional Conflict: Three levels of Analysis”, ibid., 12, 1959–60, s. 453 ff; A. Wolfers, Discord 
and Collaboration, Essays on International Politics, s. 3 ff; W. F. Hanrieder, ”Actor Objec-
tives and International System”, Journal of Politics, 27, 1965, s. 109 ff; G. Sjöblom, Party 
Strategies in a Multiparty System, Lund Political Studies, 7, s. 49 ff. 
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synen på ensidig norsk aktion på konsulatfrågan fått bli den centrala klassi-
fikationsgrunden. Jag har på det sättet fått fram en grupp försvarare av kon-
sulataktion och en grupp motståndare till konsulataktion i båda länderna. 
Inom den norska falangen av konsulataktionsförsvarare har jag på grundval 
av nyanser i argumenteringen kunnat urskilja en konservativ, en liberal, en 
högersocialistisk och en vänstersocialistisk undergrupp. Bland de svenska 
konsulataktionsförsvararna har jag på motsvarande sätt sökt avgränsa en 
radikal grupp, som består av vissa liberaler och socialdemokrater, samt en 
vänstersocialistisk grupp, där de mest radikala socialdemokraterna ingår. 
Bland de norska konsulataktionsmotståndarna har det inte funnits några me-
ningsskiljaktigheter, som motiverat en ytterligare uppdelning. På den svens-
ka sidan har jag dock ganska klart kunnat isolera en konservativ och en mo-
derat konsulataktionsfientlig gruppering. Den förra består av konservativa, 
och den senare av moderatkonservativa och moderatliberala personer och 
tidningar. Uppdelningen av vad jag i fortsättningen kommer att kalla aktö-
rerna kan för tiden före den 7 juni sammanfattas i figurerna 2 och 3. 
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Figur 2. Klassificeringsschema för norska aktörer före den 7 juni 1905. 
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Figur 3. Klassificeringsschema för svenska aktörer före den 7 juni 1905. 
 
Eftersom problemet med konsulataktion förlorade sin aktualitet den 7 

juni, har jag för tiden efter detta datum tvingats arbeta med andra klassifice-
ringar. I sin analys av de politiska motsättningarna inom riksdagens särskil-
da utskott på sommaren 1905 urskiljer Arne Wåhlstrand tre huvudgrupper. 
Den första omfattar dem, som vill upprätthålla eller omforma unionen, om 
nödvändigt med vapenmakt. Till den andra räknas de som anser, att Sverige 
omedelbart och villkorslöst bör säga upp riksakten och upplösa unionen. 
Den tredje gruppen vill också upplösa unionen; men innan Sverige går med 
på detta, måste Norge uppfylla vissa svenska villkor eller åtminstone för-
handla med Sverige om en del frågor. Denna indelning lider emellertid av 
en allvarlig brist: den är för grov. Den stora majoriteten av politiker från 
ultrakonservativa majoritetspartister i första kammaren till liberala radikala 
samlingspartister i andra kammaren hamnar i en och samma grupp, den 
tredje. Men inom den finns ett antal intressanta motsättningar, som Wåhl-
strand inte lyckats fånga med sin klassificering. Jag har därför gjort en an-
nan, mera exakt indelning på fem åsiktsriktningar. Min första grupp sam-
manfaller helt med Wåhlstrands första. Den omfattar dem, som uteslutande 
verkar för antingen en ny union på likställighetens grund eller en ny skandi-
navisk enhetsstat under svensk ledning. Jag benämner dem motståndare till 
upplösning. Min andra grupp består av försvarare av upplösning. Den rym-
mer alla, som i första hand anser att unionen bör upplösas och att Sverige 
och Norge bör bli helt oberoende av varandra. Men hur skall upplösningen 
gå till? Bör Sverige ställa vissa formella villkor av typen norsk an- 
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hållan om unionens upplösning för att ga med på att förhandla om en skils-
mässa? Bör Sverige dessutom kräva uppfyllelse av en del materiella villkor 
t. ex. gränsfästningarnas nedläggning –, innan det kan acceptera upplös-
ningen som ett faktum? Här arbetar jag med tre undergrupper. Wåhlstrands 
omfångsrika tredje grupp har jag delat upp på tre åsiktsriktningar. Den för-
sta fordrar, att Sverige skall ställa både formella och materiella villkor. Den 
andra tar avstånd från formella men har inget emot materiella. Båda dessa är 
alltså försvarare av villkor. Den tredje är motståndare till villkor, vilket 
Wåhlstrand inte haft riktigt klart för sig, när han fört den till den stora grup-
pen anhängare av villkor. Visserligen kan denna tredje grupp tänka sig, att 
Sverige framställer en del formella och materiella krav men endast såsom 
önskemål eller förhandlingsämnen. Helst ser den, att Sverige omedelbart 
upphäver riksakten och sedan förhandlar med Norge angående de tekniska 
detaljproblem, som direkt hänger samman med skilsmässoproceduren. Den-
na falang kan därför betecknas som försvarare av förhandlingsämnen och 
klassificeras som motståndare till villkor. Eftersom även Wåhlstrands andra 
grupp, den som försvarade omedelbar upplösning, måste räknas till vill-
korsmotståndarna, kommer de senare att bestå av två åsiktsriktningar. 

Resonemanget sammanfattas i figur 4. 
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Figur 4. Klassificeringsschema för svenska aktörer efter den 7 juni 1905. 
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När man på norska förhållanden försöker tillämpa dikotomin motstånda-
re till upplösning – försvarare av upplösning finner man, att alla aktörer 
hamnar under den senare beteckningen. Inom denna allomfattande gruppe-
ring finns dock en motsättning mellan sådana som hävdar, att Norge måste 
åtminstone i modifierat skick godta de enskilda svenska villkoren och såda-
na som kräver, att Norge skall vägra att acceptera dem. De kan kallas för-
svarare av villkor respektive motståndare till villkor. Vi erhåller det klassifi-
kationsträd, som framgår av figur 5. 
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Figur 5. Klassificeringsschema för norska aktörer efter den 7 juni 1905. 
 
Efter dessa överväganden angående debattens objekt och aktörer återstår 

att diskutera hur argumenten skall analyseras. Att beskriva motiveringar är i 
mångas ögon en relativt enkel och oproblematisk uppgift. Det innebär ju 
endast att man så noggrant som möjligt återger vad andra har sagt. Denna 
uppfattning grundar sig på tron, att man alltid har att göra med klara och 
systematiserade argumentationsmönster. I själva verket gör man sig lätt 
överdrivna föreställningar om enhetligheten och systematiken i en argumen-
tation. Ofta står man inför uppgiften att sammanfoga spridda och relativt 
osammanhängande uttalanden till en systematisk helhet.30 Inte minst gäller 
det unionsdebatten 1905. För att kunna lösa en sådan syntetisk uppgift på ett 
så klart och konsekvent sätt som möjligt fordras en begreppsapparat, med 
vars hjälp man spårar upp och klassificerar de olika argumenten. En sådan 
begreppsapparat finner man naturligtvis inte i det material, som skall be-
skrivas; den måste konstrueras av den som gör beskrivningen. Enligt en 
enkel modell kan det internationella politiska systemet sägas bestå av sän- 

30 A. Næss, Demokratisk styreform, En presiseringsmeny, s. 26 f. 
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dare, mottagare, en rad andra enheter som tillsammans utgör omgivningen 
samt relationer mellan alla dessa komponenter. Sändare är den enhet, som 
tar initiativ till eller rekommenderas ta initiativ till en viss handling eller en 
viss attityd mot en annan enhet. Mottagare är den enhet, som sändarens atti-
tyd eller handling är omedelbart riktad till. I denna undersökning växlar 
Sverige och Norge som sändare och mottagare. Beteckningarna sändare och 
mottagare hänför sig alltså till hela länder, medan uttrycket aktör, som ovan 
påpekats, används om grupper eller individer inom länder. Omgivningen 
kommer då att bestå av de enheter, som inte definierats som sändare eller 
mottagare, d. v. s. de övriga länderna i det internationella politiska systemet. 
Modellen ger upphov till följande sex kombinationsmöjligheter: sändare, 
mottagare, relationer mellan sändare och mottagare, omgivning, relationer 
mellan sändare och omgivning samt relationer mellan mottagare och om-
givning. 

I det föreliggande materialet har hänvisningarna till omgivningen – hur 
unionspolitiska åtgärder kunde tänkas påverka inre förhållanden i länder i 
omgivningen eller relationerna mellan länderna i omgivningen – varit så 
fåtaliga och intetsägande att de helt kunnat förbigås. Beroende på vilken av 
modellens fem återstående delar, som motiveringarna refererat till, har jag 
benämnt dem sändarorienterade, mottagarorienterade, sändar–mottagar-
orienterade, sändar–omgivningsorienterade och mottagar–omgivningsorien-
terade.31 Inom dessa grupper har jag sedan skilt ut några argumenttyper av 
lägre ordning. En av dessa, den s. k. normorienterade argumenttypen, har 
varit så omfattande, att jag valt att behandla den som en fristående huvud-
grupp. Förhållandet mellan de olika begreppen kan belysas med hjälp av det 
klassifikationsträd, som finns återgivet i figur 6. 
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Figur 6. Klassificeringschema för argument vid innehållslig analys av unionsde-
batten. 

31 Tankstrecken i de tre senare beteckningarna betyder således ungefär ’relationer mellan’. 
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Sändar- respektive mottagarorienterade argument kommer i det följan-
de att beteckna sådana resonemang, som omedelbart berör de två huvudpar-
terna i unionskonflikten, d. v. s. allt efter omständigheterna Sverige eller 
Norge. Framför allt är det uttalanden om konsekvenser av påtänkta unions-
politiska åtgärder, som räknas till dessa grupper. Det bör dock observeras, 
att även följderna av status quo, följderna av att åtgärderna i fråga inte sätts i 
verket, faller under dessa rubriker. Resonemangen måste vidare gälla ome-
delbara eller oförmedlade verkningar. Som sändar- eller mottagarorientera-
de behandlas följaktligen inte påstaenden om att en unionspolitisk handling 
indirekt får konsekvenser för sändare eller mottagare genom att någon aktör 
i omgivningen reagerar på den på ett visst sätt eller genom att den påverkar 
relationerna mellan sändare och mottagare, vilket i sin tur återverkar på dem 
själva. Sådana tankegångar klassificeras, som snart skall visas, som sändar–
omgivningsorienterade, mottagar–omgivningsorienterade respektive sän-
dar–mottagarorienterade. 

Som sändar–mottagarorienterade har jag rubricerat tankegångar, som 
varit inriktade på relationerna mellan sändare och mottagare, d. v. s. mellan 
Norge och Sverige. En del av dem har tagit fasta på vilka konsekvenser oli-
ka handlingsalternativ kommer att få eller bör fa för unionens vidkomman-
de. Ofta har emellertid aktörerna gått ett steg längre och motiverat varför de 
önskar, att unionen skall förvandlas i ena eller andra riktningen. En bety-
dande del av dessa motiveringar utgörs av påståenden om att Norge eller 
Sverige kommer att gynnas eller missgynnas. I strikt logisk mening måste 
de naturligtvis sägas vara sändar- eller mottagarorienterade. Men att klassi-
ficera dem som sådana skulle skymma bort det förhållandet, att de är stöd-
argument till de i egentlig mening sändar–mottagarorienterade resonemang-
en och på ett naturligt sätt hänger samman med dem. Eftersom en klassifika-
tion bör syfta till att göra sammanhangen klarare och därför inte får leda till 
en så långt driven logisk uppspaltning av stoffet, att överblicken försvåras 
eller går förlorad, har jag valt att ta upp de nämnda argumenten i samband 
med genomgången av de sändar–mottagarorienterade motiveringarna. 

De i egentlig mening sändar–mottagarorienterade argumenten har emel-
lertid inte enbart refererat till konsekvenserna för den redan existerande in-
stitutionella samverkan mellan länderna. De har också hänvisat till de attity-
der och stämningar från mottagarens sida gentemot sändaren som dennes 
unionspolitiska handlande kan tänkas skapa. Dessa opinioner kan i sin tur 
självfallet få den konsekvensen, att planerade initiativ och åtgärder av skilda 
slag med relevans för samverkan mellan parterna skjuts åt sidan eller av-
skrivs helt. De kan också framkalla tidigare ej övervägda handlingar från 



46 

aktörernas sida som protestnoter, mobilisering eller öppna krigshandlingar, 
vilket i sin tur utlöser olika sorters motmanövrer. Men man diskuterar också 
vilka följder allt detta i sin tur får för Sverige och Norge. I analogi med vad 
som ovan nämndes behandlas dessa i och för sig sändar- eller mottagar-
orienterade tankegångar som stödargument till de sändar–mottagaroriente-
rade resonemangen. 

Sändar–omgivningsorienterade respektive mottagar–omgivningsorien-
terade argument refererar till hur olika rekommendationer till handling i 
unionsfrågan påstås påverka förhållandena mellan sändaren eller mottagaren 
å ena sidan och staterna i det omgivande internationella systemet å den 
andra. Man söker förutsätta vilka attityder omgivande stater kommer att inta 
gentemot Norge eller Sverige om de agerar på det ena eller andra sättet i 
unionskonflikten. Man resonerar om vilka kollektiva eller enskilda hand-
lingar omgivningen kan tänkas vidta. Man reflekterar över hur Sverige eller 
Norge i sin tur skall eller bör förhålla sig i de olika lägen som kan tänkas 
uppstå. Ibland går man ännu längre och kommer in på vilka följder allt detta 
kan få för Sverige och Norge. Även de sistnämnda, i strikt logisk mening 
sändar- eller mottagarorienterade synpunkterna betraktas som stödargument 
till de sändar–omgivningsorienterade eller mottagar–omgivningsorienterade 
argumenten och tas upp i samband med dessa. 

Den term ”norm”, som ingår i sammanställningen normorienterade ar-
gument, har i samhällsvetenskapliga sammanhang fått uttrycka flera olika 
tankeinnehåll. Många forskare har använt den i betydelsen likformigt bete-
ende av något slag, d. v. s. beteende som majoriteten av medlemmarna i en 
grupp, ett samhälle eller en kultur uppvisar.32 Andra har gjort en distinktion 
mellan faktiskt likformigt beteende och regler för hur medlemmarna av en 
given grupp bör bete sig, tänka eller uppfatta omvärlden. Normer i den sena-
re bemärkelsen ingår således i en social påverkansprocess, som resulterar i 
någon form av likformigt beteende. Ragnar Rommetveit definierar i sin ofta 
åberopade bok Social Norms and Roles en social norm som ett varaktigt 
socialt tryck mellan två eller flera personer. Den är definitionsmässigt för-
bunden med straff eller belöning. Begreppet refererar till allt socialt tryck, 

32 R. Rommetveit, Social Norms and Roles, s. 11 ff, 23 f och 40 ff samt J. Israel, Socialpsy-
kologi, Teori, problem, forskning, s. 39–48. 
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vare sig det är språkligt uttalat eller ej.33 Principiellt likartade definitioner 
förekommer också i några grundläggande läroböcker i sociologi och social-
psykologi.34 

I en rad av sina skrifter har Torgny T. Segerstedt gjort en delvis annor-
lunda bestämning av normbegreppet. Mest ingående diskuterar han proble-
met i The Nature of Social Reality. ”A social norm”, skriver han där, ”is a 
verbal (linguistic) event with an imperative function.” I likhet med Rom-
metveit avser han med ”norm” således inte likformigt beteende utan någon-
ting, som är avsett att påverka beteendet i en viss riktning. I motsats till 
denne begränsar han sig dock till språkliga uttryck. De kan vara formulerade 
antingen som imperativsatser eller som deskriptiva satser, men i det senare 
fallet måste de fungera på samma sätt som imperativt formulerade uttryck.35 

Med hänsyn till tillämpningsområde skiljer Segerstedt vidare mellan 
”ramnormer” och ”partikulära normer”. De förra gäller för alla medlemmar 
av en inklusiv grupp, d. v. s. en grupp, som i sig innefattar andra mindre 
grupper. De senare gäller endast för undergrupperna. Den viktigaste typen 
av ramnormer är enligt Segerstedt rättsregler. De är sanktionerade av sam-
hället som sådant d. v. s. statsmyndigheterna. Som exempel på partikulära 
normer nämner han sederegler som morallagar, etikettsregler och förenings-
statuter.36 

Det normbegrepp, som används i denna avhandling, ansluter sig i vä- 

33 Rommetveits definition lyder i sin helhet: ”a social norm is a pressure existing between a 
norm–sender (A) and a normreceiver’s (E’s) behaviour in a category of recurrent situations 
(S), manifesting itself as follows: A expects E to behave in a specific way x, A wishes E to 
do x, A is satisfied (dissatisfied) when E does (not) x or A applies overt sanctions when E 
does (not) x and E perceives that A expects him to do x, E perceives A’s wish for x, E an-
ticipates A’s (dis-)satisfaction when x will (not) be done, E anticipates overt sanctions from 
A upon performance (non–performance) of x.” R. Rommetveit, a.a., s. 48 f. 
34 E. Allardt – Y. Littunen, Sociologi, s. 20 ff; V. Aubert, Socialt samspel, s. 28 ff; J. Israel, 
Socialpsykologi, s. 48 f. 
35 T. T. Segerstedt, The Nature of Social Reality, s. 105 (cit., kursiverat av Segerstedt), 
10l8 f och 117; Dens., ”Kriminalsociologi”, s. 166 f; Dens., ”Fakta och teori i sociologiska 
undersökningar”, Sociala Meddelanden 1953, s. 643; Dens., ”The Uppsala School of Socio-
logy”, Acta Sociologica 1956, s. 87. För en kombination av Segerstedts och Rommetveits 
definitioner, se U. Himmelstrand, Social Pressures, Attitudes and Democratic Processes, 
s. 71 f. 
36 T. T. Segerstedt, The Nature of Social Reality, s. 110, där termerna ”inclusive norms”, 
”specific norms”, ”rules of law” och ”rules of conduct” förekommer. Se även Dens., ”Kri-
minalsociologi”, s. 167, 199. 
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sentliga avseenden till Segerstedts. ”Norm” används inte för att beteckna 
likformigt beteende utan åsyftar regler för hur man bör bete sig. Eftersom 
min undersökning bygger på vad personer uttalat, måste det vidare uteslu-
tande bli fråga om normer, som är formulerade i språkliga uttryck eller sat-
ser. Partikulärnormsinriktade resonemang refererar till moral- och etiketts-
regler och förekommer ganska sparsamt i denna debatt. För att ett argument 
skall betecknas som ramnormsinriktat krävs, att det innehåller en hänvis-
ning till en ramnorm, som är sanktionerad av samhället, d. v. s. en rättsregel 
av något slag. Det behöver inte föreligga någon rättsregel i objektiv mening, 
utan det räcker om någon av aktörerna anser, att det rör sig om en sådan. 
Såväl kodifierad, nedskriven rätt som sedvanerätt räknas hit.37 Jag har emel-
lertid gjort ett tillägg till Segerstedts definition. Även hänvisningar till indi-
viders eller nationers ”av naturen givna rättigheter” eller med andra ord na-
turrättsliga utläggningar har jag fört under ”rarnnormer”. Ramnormsinrikta-
de argument kommer således att innehålla åberopanden av rättsregler inklu-
sive naturrätt. 

 

Detta är den centrala klassifikation av objekt, aktörer och argument, som 
jag använt för att ordna unionsdebatten. Beträffande objektet och i synnerhet 
argumenten måste emellertid ytterligare en sak framhållas. Jag har funnit det 
klargörande att ordna dem även efter en satslogisk uppdelning på beskriv-
ningar, värderingar och rekommendationer till handling. Tredelningens in-
nebörd belyses enklast med ett konkret exempel. 

 

Beskrivande satser Det demokratiska statsskicket i Norge förutsatte, att 
alla män över 25 år vart tredje år utsåg representan-
ter till stortinget. Detta berodde på att venstre år 
1898 genomdrivit denna ordning. Venstre kämpade 
strax före sekelskiftet för utvidgad demokrati i 
Norge. 

Värderande satser Det demokratiska statsskicket i Norge är något gott. 

Rekommendation till handling Det demokratiska statsskicket i Norge bör bevaras. 
 

Generellt påstår en beskrivning något om hur verkligheten såg ut, ser ut 
eller kommer att se ut i framtiden. Den kan, som i första exemplet, innehålla 
en redogörelse för en direkt iakttagbar händelse. Händelsen kan förklaras 
genom att man hänvisar till förslagsvis vad som orsakat den. Den andra sat-
sen är ett exempel på en sådan förklaring. En tredje typ av beskrivningar 
innehåller mer eller mindre långtgående generaliseringar från direkt 

37 Dens., The Nature of Social Reality, s. 110 f. 
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iakttagbara händelser med hjälp av induktiva slutledningar. Den tredje sat-
sen illustrerar den sortens återgivning av verkligheten. Gemensamt för alla 
beskrivningar är att de är påståenden om verkligheten och därför antingen 
sanna eller falska. De kan i princip verifieras eller falsifieras på vetenskaplig 
äg genom att man konfronterar dem med säkra fakta. 

Värdesatser är ordsammanställningar av typen ”detta är bra” och ”detta 
är dåligt”. Vad de egentligen uttrycker är ett synnerligen omdiskuterat filo-
sofiskt problem. Enligt den s. k. värdeobjektivismen är de påståenden om 
verkligheten och kan vara antingen sanna eller falska. Låt oss tänka oss en 
värdeobjektivist, som anser att ett demokratiskt statsskick är det högsta vär-
det i politiken. Han skulle kunna hävda, att värdesatsen ”det demokratiska 
statsskicket i Norge är något gott” påstår, att objektet ”det demokratiska 
statsskicket i Norge” är utrustat med egenskapen ”att vara något gott”. Har 
”det demokratiska statsskicket i Norge” denna värdeegenskap är satsen 
sann, om inte, är den falsk. 

Denna värdeteoretiska uppfattning har efter hand trängts tillbaka av två 
andra synsätt, värderelativismen och värdenihilismen. Den senare går längst 
i sitt förkastande av värdeobjektivismen och hävdar, att värdesatser inte på-
står något överhuvudtaget. Den förra menar, att satserna ifråga i alla fall 
påstår, att ett subjekt (den som talar) erfar en viss känsla eller har en viss 
attityd gentemot ett objekt (det han talar om). Satsen ”det demokratiska 
statsskicket i Norge är något gott” skulle alltså innehålla påståendet, att den 
person som uttalar den är positivt inställd till ”det demokratiska statsskicket 
i Norge”. Det väsentliga i detta sammanhang är dock, att varken värdenihi-
lister eller värderelativister går med på att satsen innehåller påståendet, att 
värdet ”att vara något gott” är en egenskap, som tillkommer ”det demokra-
tiska statsskicket i Norge”. Värdeuttrycket är ingen beskrivning av objektet, 
påstår inget om objektet. Härav följer självfallet, att värdesatsen inte kan 
vara sann eller falsk i förhållande till objektet. I den meningen kan, härom är 
värderelativister och värdenihilister fullständigt överens, värdesatsers san-
ningsvärde inte fastläggas på vetenskaplig väg. Detta för värderelativismen 
och värdenihilismen gemensamma förnekande av värdeobjektivismen utgör 
den teoretiska grundvalen för vad jag i anslutning till den tvsk-amerikanske 
politiske teoretikern Arnold Brecht kallar för den vetenskapliga värderelati-
vismen. Det är den värdeståndpunkt jag själv omfattar.38 

38 A. Brecht, Political Theory: The Foundations of Twentieth-Century Political Thought, 
s. 6, s. 117–135. En god översikt över värdeobjektivistiska, relativistiska och nihilistiska 
värdeteorier finns hos M. Moritz, Inledning i värdeteori, s. 11 ff, 43 ff och 78 ff. 
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Rekommendationer till handling föreslår eller föreskriver ett förhåll-
ningssätt gentemot den beskrivna och värderade verkligheten. De uttrycks 
genom satser av typen ”jag rekommenderar”, ”jag föreslår”, böra-satser eller 
andra satser med samma funktion som ovanstående exempel. Av den veten-
skapliga värderelativismen följer, att rekommendationer endast kan härledas 
ur antingen en värdeutsaga eller ur en beskrivning och en värdeutsaga i 
kombination. Däremot kan man, logiskt sett, inte härleda ett handlingskrav 
ur en ren beskrivning av verkligheten.39 

Denna logiska tredelning spelar en ganska betydande roll i avhandling-
en. Jag har ju, som redan framgått, beskrivit debattens objekt i termer av just 
rekommendationer till handling.40 Argumenteringen för och mot dessa re-
kommendationer har jag visserligen i första hand på nyss angivet sätt klassi-
ficerat efter den del av verkligheten de varit orienterade mot. Härutöver har 
jag emellertid funnit det klargörande att på åtskilliga punkter också skilja 
mellan beskrivningar och värderingar.41 

 

Sedan jag nu angett det klassifikationsschema, enligt vilket debattens 
objekt, aktörer och argument valts ut och grupperats, skall jag övergå till att 
diskutera några tänkbara metoder att ytterligare analysera materialet. Jag har 
övervägt tre stycken. De kan lämpligen benämnas den semantiska metoden, 
den logiska metoden och hållbarhetsmetoden. 

Ett av de problem man möter, när man skall beskriva en argumentering, 
vetter mot lingvistik och filosofisk semantik. För dess lösning krävs en se-
mantisk ansats. Semantiken undersöker vad ord och satser har för mening 

39 K. Marc-Wogau, Logik, vetenskapsteori, argumentationsanalys, s. 96 ff. 
40 Se ovan s. 38 f. 
41 Denna tredelning bygger således på värderelativismen, vilken torde ha varit den självkla-
ra värdeteoretiska utgångspunkten för de flesta svenska statsvetare under de senaste decen-
nierna. Den har diskuterats och tillämpats av Stefan Björklund i Politisk teori, s. 28 ff och 
Sverker Gustavsson i Debatten om forskningen och samhället, En studie i några teoretiska 
inlägg under 1900-talet, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 54, 
s. 16 ff och 326 ff. Jfr även Leif Lewins klassificering i Folket och eliterna, s. 10 ff. Tredel-
ningen behandlas utförligt av Robert A. Levine i The Arms Debate, s. 12 ff. Bland dem 
som direkt torde ha hämtat inspiration från Levine märks Hans F. Petersson i Power and 
International Order, An Analytical Study of Four Schools of Thought and Their Approa-
ches to the War, the Peace and a Post-War System 1914–1919, Lund Political Studies, 4, 
s. 22 ff och i kanske ännu högre grad Sven-Ola Lindeberg i Nödhjälp och samhällsneutrali-
tet, Svensk arbetslöshetspolitik 1920–1923, Lund Political Studies, 9, s. 280 ff samt Olof 
Ruin i Mellan samlingsregering och tvåpartisystem, s. 23, 33, 36 ff och 88 ff. 
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eller betydelse. Man kan också säga att den intresserar sig för förhållandet 
mellan språkliga uttryck och deras tankeinnehåll eller kognitiva – kun-
skapsmässiga – innebörd. De språkliga uttrycken är ljudkombinationer, vil-
ka man möter i form av bokstavs- och ordsammanställningar som termer, 
beteckningar och satser. Deras tankeinnehåll är den information, som de 
förmedlar till läsaren eller lyssnaren, t. ex. begrepp eller påståenden. Såväl 
de språkliga uttrycken som deras tankeinnehåll kan också referera till en 
utomspråklig verklighet, som kan bestå av ting, processer, tillstånd, egen-
skaper, relationer eller andra sakförhållanden.42 Det sagda kan illustreras 
med hjälp av Ogden och Richards trekant,43 som finns återgiven i figur 7. 

Den semantik jag åsyftar studerar alltså sambandet mellan A och C i 
trekanten. Den är inriktad på att klarlägga på vilka sätt en term eller en sats 
kan uttrycka olika begrepp eller påståenden eller vice versa. Om ett påstå-
ende är sant eller riktigt, d. v. s. förhållandet mellan C och B i trekanten, är 
det i första hand ingen semantisk uppgift att studera.44 

Insikten om att snart sagt varje sats i de naturliga språken kan förmedla 
en rad olika tankeinnehåll beroende på vem som uttalar den och i vilken 
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Figur 7. Ogden och Richards’ trekant. 

42 Det kan också vara fråga om lingvistiska fenomen i de fall man använder språket till att 
tala om språk. Jmf distinktionen objektspråk–metaspråk. Beträffande andra komplikationer, 
se I. Hedenius, Om rätt och moral, s. 15.  
43 C. K. Ogden – I. A. Richards, The Meaning of Meaning, A. Study of The Influence of 
Language upon Thought and of The Science of Symbolism, s. 1 ff (fig. s. 11). Se även A. 
Næss, Logikk og metodelære, En innføring, s. 92; H. L. Zetterberg, Om teori och belägg i 
sociologin, s. 45 och M. Friberg, Teorikonstruktion för sociologer, s. 10 ff. 
44 A. Næss, Empirisk semantik, s. 4 f; S. Ullmann, Semantics, s. 54 ff; B. Hägglund, Se-
mantik och traditionsforskning, s. 2, 4; G. H. von Wright, Logik, filosofi och språk, s. 174.  
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situation det sker kan sägas vara utgångspunkten för den empiriskt oriente-
rade semantik, som bedrivs av Arne Næss och hans lärjungar i den s. k. Os-
loskolan. När man försöker få fram vad en given sändare lägger in för me-
ning i en viss formulering i ett bestämt språkligt och historiskt sammanhang, 
visar det sig ofta, att den rymmer flera olika tankeinnehåll. Den kan tolkas 
på flera olika sätt. Ibland är språkbruket så oklart att det är möjligt att ställa 
upp långa listor med olika, i princip tänkbara tolkningar av en nyckelsats 
eller en nyckelterm. Men med ledning av våra kunskaper om sändaren och 
situationen samt vår samlade erfarenhet av vanligt språkbruk kan man be-
gränsa möjligheterna till vad som kan kallas rimliga tolkningar. Med rimlig 
tolkning menar Næss att tolkningen skall vara vanlig d. v. s. att de personer 
eller grupper som omfattar tolkningen inte får vara för få eller för speciel-
la.45 

Men nu kan ju även de rimliga tolkningsalternativen visa sig bli ganska 
många. Om man har ambition att driva analysen bortom det semantiska sta-
diet, blir det nödvändigt att precisera den sats det gäller. Det innebär att 
man bestämmer sig för att godta någon eller några rimliga tolkningar men 
på ett sådant sätt, att man därmed implicit eller explicit utesluter minst en av 
de återstående. Samtidigt som man alltså eliminerar minst en rimlig tolkning 
av den sats man preciserar får den formulering man väljer som preciserings-
alternativ inte möjliggöra någon rimlig tolkning som faller utanför alla rim-
liga tolkningar av ursprungssatsen. Alla rimliga tolkningar av preciserings-
formuleringen måste således vara rimliga tolkningar av ursprungssatsen.46 

Ett enkelt schema för en metodiskt genomförd tolknings- och precise-
ringsanalys i Osloskolans anda kan se ut på följande sätt. Man utgår från en 
given sats (S) och söker visa vilka olika tankeinnehåll som den vanligen 
uttrycker. Man formulerar med andra ord ett antal rimliga tolkningar (RTI, 
RT2, RT3, RT4). Dessa skrivs ut bredvid varandra och argumenten för och 
mot varje alternativ gås igenom Sedan bestämmer man sig kanske 

45 Av praktiska skäl synes det till att börja med bli forskaren själv, som bedömer om en 
tolkning är rimlig eller inte. Sedan får efterhandskritiken avgöra om hans bedömning varit 
rimlig. Om olika tolkningsteorier se J. Evers, Argumentationsanalys för jurister, s. 43 ff.  
46 A. Næss, Empirisk semantik, s. 14 och 17 och 24 ff. Næss definitioner av tolkning, rimlig 
tolkning och precisering är exaktare, beroende framför allt på att han anknyter till det s. k. 
sjätte fallet av kognitiv likvärdighet, s. 6–18. En sådan hög preciseringsgrad har jag inte 
haft någon anledning att upprätthålla (se f. ö. vad Næss själv säger om precisionsgrad, s. 
40 f). Se även P. W. Zapffe, Den logiske sandkasse, Elementær logikk for universitet og 
selvstudium, s. 14 ff, 27 och 44 ff. 
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för att arbeta vidare med en av tolkningarna. Om den är formulerad så, att 
den utesluter minst en rimlig tolkning av ursprungssatsen, samtidigt som 
den inte medger nagon rimlig tolkning som faller utanför ursprungssatsen, 
är den en precisering (Pl). 
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Det är denna tolknings- och preciseringsverksamhet, som jag kallar se-
mantisk idéanalys.  

Varje forskare som bearbetar ett debattmaterial måste uppenbarligen be-
driva något som påminner om semantisk idéanalys. Tolknings- och precise-
ringsproblemen kommer in på två nivåer. För det första gäller det att göra 
det analysspråk eller den begreppsapparat man själv använder sig av så klar 
och precis, som undersökningens syfte kräver. Det är den uppgiften jag äg-
nar mig åt i detta teori- och metodavsnitt. För det andra måste man för att 
överhuvudtaget kunna referera de argument man studerar bilda sig en upp-
fattning om de däri ingående ordens och satsernas ”mening” eller ”betydel-
se”. Härvid bör forskaren kunna ha en viss hjälp av de semantiska distink-
tioner, som nyss beskrivits. De ökar hans egen medvetenhet om vad han 
sysslar med, vilket i sin tur bör leda till ökad klarhet och precision i hans 
behandling av texterna. Men, frågar man sig, är det verkligen nödvändigt att 
alltid öppet redovisa alla tolknings- och preciseringsalternativ samt skälen 
för och emot? På den frågan finns väl inget generellt svar att ge. Om man 
rör sig på de stora politiska tänkarnas nivå, kan man utgå ifrån att formule-
ringarna är så genomtänkta, att de tål en hårdare semantisk analys. Då kan 
det också vara rimligt att mera utförligt redovisa olika semantiska över-
väganden.47 Håller sig undersökningen däremot på tidningsspråkets och det 
politiska vardagsspråkets nivå, skulle ett sådant tillvägagångssätt föra allde-
les för långt. Framställningen skulle bli ytterst omständlig och otymplig. 
Man skulle tvingas avstå från resonemang och iakttagelser, som ur politisk 
synvinkel är intressantare än de vardagliga ordens mångtydighet och vaghet. 
En återgivning av semantiska ställningstaganden kan i sådana fall 

47 Ett gott exempel på detta är J. Galtung – A. Næss, Gandhis politiske etikk. Se även A. 
Næss, Demokratisk styreform och J. A. Christophersen, The Meaning of Democracy as 
used in European ideologies from the French to the Russian Revolution, An historical study 
in political language.  
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endast komma ifråga vid tolkning och precisering av verkliga nyckelbe-
grepp eller viktiga satser i politiska dokument av central betydelse. 

Vid min egen argumentgenomgång har jag därför resonerat något mera 
ingående om de semantiska problemen endast i anslutning till viktiga avsnitt 
i texter, som formulerats efter hårda manglingar och kompromisser. I övrigt 
har jag i varje enskilt fall inskränkt mig till att återge vad jag enligt de se-
mantiska reglerna funnit vara den rimligaste tolkningen. 

 

Den andra möjliga infallsvinkeln kallar jag den logiska analysmetoden. 
Man kan undersöka hur väl en aktörs argumentering svarar mot det intellek-
tuella kravet på logisk konsekvens. Man kan ta reda på om argumentations-
mönstren är logiskt konsistenta eller motsägelsefulla utifrån sina egna mer 
eller mindre öppet redovisade utgångspunkter. Denna logiska analysmetod 
har jag sökt tillämpa i avhandlingen. 

Man skulle emellertid också kunna tillgripa en tredje analysmetod, håll-
barhetsmetoden. Då söker man avgöra, om de påståenden, som beskrivande 
satser uttrycker, är sanna eller falska eller sannolikt sanna eller falska mot 
bakgrund av tillförlitliga empiriska data. Här skulle med andra ord vara 
platsen att granska vad som medvetet förbigicks på den semantiska nivån, 
hur C förhåller sig till B i Ogdens trekant.48 

Att påvisa verklighetsutsagors (sannolika) sanning eller falskhet är 
emellertid ingen okomplicerad uppgift. Deskriptiva politiska texter innehål-
ler nämligen inte enbart beskrivningar av direkt iakttagbara sakförhållanden. 
De vimlar också av mer eller mindre långtgående generaliseringar från enk-
lare verklighetspåståenden samt förklaringar på skilda abstraktionsnivaer av 
enklare verklighetsiakttagelser.49 Här ställer sig hållbarhetsfrågan betydligt 
svårare. Här kravs mycket omfattande och ingående undersökningar av fak-
tiska förhållanden för att man skall kunna avge någorlunda säkra svar. Trots 
dessa svårigheter är det viktigt att kritiskt granska verklighetsutsagors håll-
barhet i politiska eller vetenskapliga debatter. Kan en forskare visa, att del-
tagarna i en sådan debatt om ett aktuellt problem har felaktiga föreställning-
ar om verkligheten, bör detta, som ovan påpekats, rimligen leda till att de-
battörerna tvingas skaffa sig bättre verklighetsuppfattningar. Detta skäl att 
gripa sig an med sanningsfrågan föreligger ju dock inte vad gäller unionsde-
batten. Och även om det är värdefullt, att falsk argumentering vid en viktig 
historisk vändpunkt avslöjas, skulle detta resultat ej stå i någon rim- 

48 Se ovan s. 51. 
49 Se ovan s. 48. Denna synpunkt betonas starkt i G. Fredriksson, Det politiska språket, 
s. 21 ff. 
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lig proportion till de stora ansträngningar det skulle kosta att genomföra de 
omfattande primärundersökningar, som skulle erfordras. Jag har därför av-
stått från att studera hållbarhetsfrågan. 

3. Relationell analys av unionsdebatten 
Jag har nu redogjort för de teoretiska och metodiska överväganden, som 
kommer att vara vägledande, när jag tolkar, beskriver och klassificerar uni-
onsdebatten. Utgångspunkten har hela tiden varit innehållslig: att unionsdis-
kussionen är en idéstruktur, som är värd att studera som sådan på grund av 
de problem som berörs. Jag vill emellertid inte låta analysen stanna vid det-
ta. Jag har ambitionen att undersöka, om inte unionsdebatten kan sättas in i 
något större ideologiskt eller politiskt sammanhang och därmed i någon 
förklaringsstruktur av något slag. Därför ämnar jag, för att anknyta till den 
inledningsvis presenterade modellen över studiet av politiska idéer, använda 
en relationell infallsvinkel på debatten. Jag övergår nu till att överväga, vil-
ka former av relationell idéanalys, som lämpligen kan komma i fråga. 

 

I det första fallet av relationell idéanalys studerar man en idéstrukturs 
förhållande till en annan idéstruktur. Om man vill ta reda på hur andra idéer 
påverkat de idéer, som står i centrum för undersökningen, kan man sägas 
bedriva genetisk idéanalys. Man utgår från vissa idéer och riktar sedan 
uppmärksamheten bakåt i tiden. Man söker visa i vad mån tankeelement 
stämmer överens med vad tidigare tänkare eller åsiktsriktningar förkunnat. 
Ibland kan man kanske nå längre och belägga ej blott likheter utan även 
direkt påverkan. Man kan måhända visa, att tankar direkt har övertagits från 
äldre tänkare. För att ett sådant sökande efter idéers genetiska ursprung eller 
deras beröringspunkter med varandra skall bli meningsfullt, måste det själv-
fallet vara fråga om ganska särpräglade och abstrakta föreställningar.50 Att 
leta efter föregångare till mera praktiskt orienterade tankegångar är poäng-
löst. Dem kan man inte sätta någon ursprungsbeteckning på. I unionsdebat-
ten förekommer en del idéer t. ex. tolkningar av de centrala unionsdokumen- 

50 För ett par exempel på en genetisk infallsvinkel se A. Brusewitz, Studier öfver 1809 års 
författningskris, Den idépolitiska motsättningen, s. 34 f, 61 ff, 71 ff och 110 ff; C. A. Hess-
ler, Geijer som politiker, Hans utveckling fram till 1830, s. 27–35, 63–78, 101–107, 143–
147 och 266–300; Dens., Geijer som politiker, II, Hans senare utveckling, s. 128–132, 141–
143, 184–195, 328–338; N. Elvander, Harald Hjärne, s. 38, 40–100, 106, 112–116. 
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ten och påståenden om deras juridiska status, som skulle kunna föras tillba-
ka på vissa rättslärdes arbeten. Dessa genetiska samband torde dock redan 
vara så välkända att de inte tarvar någon ytterligare utredning. I övrigt be-
handlar föreliggande undersökning idéer, som huvudsakligen befinner sig på 
en nivå under de politiska tänkarnas relativt genomreflekterade system, men 
över den i den offentliga debatten passive genomsnittsmedborgarens lösare 
funderingar. Av den anledningen skulle en genetisk infallsvinkel bli skäli-
gen ointressant och meningslös.51 

Det första fallet av relationell idéanalys kan alltså inte komma i fråga för 
unionsdebattens del. Finns det någon anledning att tillämpa den andra vari-
anten och studera förhållandena mellan idéer och personligheten hos de 
människor, som omfattar dessa idéer? Jag skulle i så fall försöka visa, att 
människor med vissa personliga karaktärsegenskaper hade en tendens att 
stödja exempelvis en samförståndsinriktad unionspolitik, medan människor 
med andra karaktärsegenskaper förordade en konfliktorienterad unionspoli-
tik. En sådan psykologisk infallsvinkel skulle emellertid vara helt ofruktbar i 
detta fall. Det är omöjligt att från ett skede, som ligger så långt tillbaka i 
tiden, få fram tillförlitligt material av det mycket speciella slag, som skulle 
erfordras för att belysa denna frågeställning.52 

 
Den tredje typen av relationell idéanalys skall jag emellertid göra ett för-

sök att använda. Jag skall försöka få fram en del samband mellan idéerna 
om unionen och samhället. Närmare bestämt rör det sig om en sorts funktio-
nella samband. 

Jag utgår från antagandet att idéer fyller sociala funktioner, vilka går ut-
över deras sakliga innehåll. Jag skall försöka kartlägga vilka politiska 

51 De idéer, som stått i centrum vid en genetisk idéanalys, kan samtidigt också bilda ut-
gångspunkt för vad som skulle kunna kallas receptionsanalys. Da riktar man uppmärksam-
heten framåt i tiden, räknat från den tidpunkt, då idéerna i fråga presenterades. Forsknings-
uppgiften består i att undersöka i vilken utsträckning idéerna tagits upp av senare tänkare 
och idéströmningar. För receptionsanalysen gäller helt naturligt samma tumregel som för 
den genetiska analysen: om den skall ge meningsfulla resultat, måste det vara fråga om 
relativt originella och abstrakta tankegångar. Den kan i detta sammanhang därför föras åt 
sidan av samma skäl som den genetiska analysen. 
52 Ett gott exempel på psykologisk idéanalys är Th. W. Adorno – E. Frenkel – Brunswik – 
D. J. Levinson – R. Nevitt Sanford, The Authoritarian Personality. Se även R. E. Lane, 
Political Ideology, Why the American Common Man believes what he does. För en över-
sikt över olika former av psykologisk idéanalys, se E. J. Meehan, a.a., särskilt s. 220 ff. 
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funktioner, som olika rekommendationer till handling i unionsfrågan antogs 
kunna få. I vissa fall där jag inte med säkerhet kan avgöra om medvetenhet 
förelegat, kommer jag att nöja mig med att konstatera att aktörerna handlat 
som om de varit medvetna om att en rekommendation eller ett argument 
skulle kunna fylla en viss funktion i det egna landets politiska system eller i 
det internationella politiska systemet. Framför allt kommer jag att uppmärk-
samma partistrategiska funktioner. För att kunna studera sådana har jag kon-
struerat en sjunde argumentkategori vid sidan av de sex ovan nämnda inne-
hållsliga kategorierna. Den kan sägas innehålla partistrategisk orienterade 
argument och bör lämpligen framställas som i figur 8. 

Vid utformningen av begreppet ”partistrategiskt orienterad” har jag knu-
tit an till en diskussion inom svensk statskunskap, som inleddes av Björn 
Molin och som har förts vidare av framför allt Gunnar Sjöblom. Rent all-
mänt menas med partistrategiskt orienterade argument resonemang om hur 
ett parti planerar eller bör planera användandet av tillgängliga resurser i syf-
te att uppnå vissa mål i konkurrens med andra.53 Vilken strategisk målsätt-
ning kan då partierna i ett parlamentariskt och demokratiskt flerpartisystem 
sägas ha? Sjöblom har besvarat den frågan sa, att de söker erhålla stöd på tre 
olika arenor: valarenan, den parlamentariska arenan och den interna are-
nan.54 Inför väljarna är deras generella målsättning röstmaximering, 
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Figur 8. Klassificeringsschema för partistrategiskt orienterade argument. 

53 G. Sjöblom, Party Strategies, s. 30 (även s. 15 f, 36, 47, 66 f). 
54 Ibid., s. 45, 47, 183 ff, 206 ff, 250 ff. 
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i parlamentet en maximering av parlamentariskt inflytande t. ex genom att 
bilda eller bevara en koalitionsregering eller en voteringskoalition i plenum 
eller utskott. Gentemot de egna medlemmarna är målet att åstadkomma 
sammanhållning kring partiets ståndpunkter, kandidater och propaganda.55 
Partiernas strategiska mål kan också formuleras så att de åtminstone på val-
arenan och den parlamentariska arenan söker maximera sitt stöd och mini-
mera sitt motstånd samt minimera stödet till och maximera motståndet mot 
konkurrerande partier.56 ”Stöd” kan avse tre olika saker. Med ”opinions-
stöd” menar Sjöblom ett öppet accepterande av någon officiell partistånd-
punkt. ”Röststöd” ger man, förenklat uttryckt, om man röstar för ett partis 
officiella förslag eller röstar på partiet och dess kandidater vid de allmänna 
valen. ”Resursstöd” innebär slutligen att man hjälper partiet med pengar, 
arbete, med att göra propaganda eller genom att ställa kommunikationskana-
ler till förfogande.57 

De konstitutionella förhållandena i Sverige och Norge år 1905 överens-
stämmer inte riktigt med de demokratiska och parlamentariska förutsätt-
ningar, som Gunnar Sjöblom stipulerar för sitt ”analysschema”.58 Trots 
detta kan den del av hans centrala begreppsuppsättning, som här har presen-
terats, användas som redskap för analys av den partistrategiskt inriktade 
delen av unionsdebatten. Resonemang som söker påvisa, hur olika unions-
politiska handlingsrekommendationer och argument kommer att påverka 
människors opinionsstöd, röststöd och resursstöd till partierna på valarenan, 
den parlamentariska arenan och de interna parharenorna, klassificeras såle-
des som partistrategiskt orienterade.  

Det är först när man analyserar partistrategiska resonemang, som man 
upptäcker hur nära sambandet mellan unionspolitik och inrikespolitik har 
varit, samt hur viktigt det måste vara att sätta in unionsdebatten i ett sådant 
större sammanhang. En unionspolitisk rekommendation till handling be- 

55 Ibid., s. 74, 78 (allmänt); 250 (parlamentariska arenan); 85, 183 (interna arenan); Jfr 
Molins opinionsfaktor och parlamentarisk faktor i Tjänstepensionsfrågan, En studie i 
svensk partipolitik, s. 144 f samt Sjöbloms vidareutveckling i recensionen Analys av parti-
ers beteende, StvT 1965, s. 375. 
56 G. Sjöblom, Party Strategies, s. 79. För en ytterligare nyansering se s. 93 ff. Molin och 
Sjöblom har senare diskuterat om man inte bör tala om en maximering av partisammanhåll-
ningen på den interna arenan. Jag har inte ansett det behövligt att ta ställning till detta. StvT 
1969:1, s. 149, 1969:4, s. 401, 1970:1, s. 92 f och 96 f. 
57 G. Sjöblom, Party Strategies, s. 79–87. 
58 I Sverige var t. ex. regeringarna inte parlamentariskt utsedda, ej heller hade svenska 
medborgare allmän och lika rösträtt. Om Sjöbloms förutsättningar se Party Strategies, 
s. 25 ff. 
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dömdes nästan alltid också efter hur röstvinnande den var på valarenan eller 
hur stor förmåga den hade att splittra ett motståndarparti på dess inre arena. 
Detta ansågs i sin tur kunna få stora konsekvenser för inrikespolitiken. Det 
talades bl. a. om genomgripande politiska reformer, som kunde skapa förut-
sättningar för en radikal socialpolitik och en skärpt skattepolitik. Ytterst låg 
den rådande egendomsfördelningen i farozonen. Alla dessa inrikespolitiska 
följder av partistrategiska överväganden i unionspolitiken kommer att utre-
das mycket noga, eftersom det ger mig möjlighet att sätta in unionsfrågan i 
ett hittills relativt förbisett och okänt större sammanhang. 

 

Det finns emellertid inslag i unionsdebatten, som tyder på att aktörerna 
väljer rekommendationer inte bara med tanke på att få ett så gynnsamt parti-
strategiskt utgångsläge som möjligt. Ställningstagandena tycks också be-
stämmas av djupare liggande ideologiska övertygelser. Samma verklighet 
beskrivs olika av aktörer med olika politisk färg. Uppfattningarna tenderar 
också att bilda genomgående mönster. Aktörerna själva ger ingen förklaring 
till detta genom att uttryckligen hänvisa till partistrategiska kalkyler. Det 
kan heller inte framställas som ett resultat av rent intellektuella, inomteore-
tiska överväganden, som är helt opåverkade av sociala värderingar. Förklar-
ingen måste sökas i de sociala sammanhang vari argumentationsmönstren 
uppstår. Här behövs en infallsvinkel, som tar hänsyn till det utrikespolitiska 
argumenterandets oredovisade och kanske ofta omedvetna sociala bakgrund. 

Här skulle man som exempelvis valforskarna kunna gå rent kvantitativt 
tillväga. Man skulle kunna undersöka, om det förelegat några yttre, statistis-
ka samband mellan aktörernas argumentering i unionsfrågan och deras soci-
ala bakgrund. Som sociala bakgrundsvariabler skulle man kunna tänka sig 
exempelvis klass, yrke, utbildning, inkomst, ålder eller bostadsort. En sådan 
uppgift har jag dock avstått från. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med 
data för att den skulle kunna genomföras på ett statistiskt tillfredsställande 
sätt.59 Jag har i stället valt en kvalitativ infallsvinkel.60 Som arbetshypotes 
använder jag mig av ett perspektivbegrepp, som i sina huvuddrag är 

59 För ett för valforskningen representativt exempel på kvantitativ analys av samband mel-
lan bl. a. val av ideologi och socioekonomiska förhållanden, se B. R. Berelson, P. F. La-
zarsfeld – W. N. McPhee, Voting, A study of opinion formation in a presidential campaign. 
60 För ett kvalitativt, sociologiskt orienterat studium av idéer, se t. ex. C. A. Hessler, En 
forskningsuppgift, Svensk tidskrift 1942, s. 168 ff; Dens., Staten och konsten i Sverige; O. 
Wennås, Striden om latinväldet, Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 1800-talet, 
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 45. 
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välkänt från kunskapssociologin och socialpsykologin. Detaljutformningen 
är hämtad från den amerikanske statsvetaren William Connollys bok Politi-
cal Science & Ideology. Denne bygger i sin tur uttryckligen på George Her-
bert Meads skrifter samt Karl Mannheims Ideologie und Utopie, vilken se-
nare ju hämtat inspiration från Karl Marx bas–överbyggnadsteori. Connolly 
utgår från antagandet, att den sociala omgivningen i någon mening ”påver-
kar” tänkandets struktur och innehåll. Genom ett mycket komplicerat sam-
spel mellan individen och hans sociala miljö utbildas hos varje människa ett 
perspektiv eller ett sätt att betrakta och uppleva världen på. Connolly be-
skriver det som ”the implicit interpretive scheme the individual brings to 
inquiry; it is the culturally rooted lens through which we observe and with 
which we interpret our observations”.61 Denna kulturellt betingade ”lins” 
påverkar självfallet den tolkning av den sociala och politiska situationen en 
individ tvingas göra, när han skall fatta ett politiskt viktigt beslut. Den gör 
att hans varseblivning eller perception av verkligheten blir selektiv. Redan 
det uppenbara faktum att de fenomen som omger oss är oräkneliga nödvän-
diggör självfallet någon form av urval. I en beslutssituation måste tolkning-
en också för det mesta baseras på ytterst bräckliga informationer. Man kan 
inte ha absolut säker kunskap om hur exempelvis andra stater kommer att 
reagera i en internationell konflikt. Ens omdöme måste grundas på sanno-
likhetsberäkningar. Här lämnas alltså ett ganska stort utrymme åt det relati-
va godtycket. Hypotesen är att aktörerna gör sig en sådan bild av omvärl-
den, som stöder de värderingar och verklighetsuppfattningar, som redan är 
integrerade beståndsdelar i deras perspektiv. I Karl Mannheims efterföljd 
betonar Connolly med emfas att the perspective ... orients the investigator to 
the political environment in ways that tend to protect high-level commit-
ments from destruction”. ”Important beliefs which cannot be tested in the 
given situation by well-designed empirical procedures are ’tested’ instead 
by ascertaining their degree of congruence with beliefs and values to which 
the adherents are already deeply committed.” Han formulerar också proble-
met så att ”the concepts we employ to organize and explain the political 
environment are sliced and shaded in ways that allow us to retain commit-
ments and values already developed”.62 Den begreppsuppsättning, som ak-
törerna i exempelvis en utrikespolitisk beslutssituation använder, när de 
strukturerar omgivningen, tenderar således att fästa uppmärksamheten en-
dast på sådana drag, som befäster redan accepterade värderingsmönster och 
empi- 

61 W. E. Connolly, Political Science & Ideology, s. 91 ff (cit. s. 103). 
62 Ibid., s. 108, s. 1 ff (cit. s. 3) och s. 110. 
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riska hypoteser. Faktorer, som är ägnade att undergräva eller försvaga det 
perspektiv man redan bär på, fördunklas eller skjuts åt sidan.63 

Därmed är det också antytt på vilket sätt perspektivet påverkar den bild 
man gör sig av verkligheten. Språket är den förmedlande länken. Språket, 
begreppsuppsättningarna, styr tolkningen av omgivningen samtidigt som det 
är format av omgivningen. Minst tre fall av perspektivpåverkan kan urskil-
jas: 

1. Olika tankeinriktningar använder olika begreppsuppsättningar för 
att beskriva verkligheten varigenom ett segment av verkligheten 
kanske behandlas mycket ingående av den ena men ignoreras helt 
av den andra. 

2. Skilda begreppsuppsättningar gör att man uppfattar olika aspekter 
hos en och samma sektion av verkligheten. 

3. Trots att man beskriver samma sektion av verkligheten i samma 
termer, tillmäter man den olika vikt vid den slutliga argument-
sammanvägningen.64 

Tanken att aktörerna under påverkan av sina perspektiv är selektiva på 
ett alldeles bestämt sätt i sin syn på omvärlden är det centrala i de resone-
mang, som nyss förts. Man skulle kunna påstå, att perspektiven fyller sam-
ma urvals- och klassificeringsfunktion för aktörerna som modellen, teorira-
men eller klassifikationsschemat fyller för forskaren, som studerar dessa 
aktörers uttalanden. Skillnaden är, att perspektivet i de flesta fall är omedve-
tet for aktörerna, medan forskaren i många fall är medveten om sin be-
greppsapparat.65 Jag har hypotetiskt utgått från denna tanke på perspekti-
vens funktion och åtminstone i några fall sökt visa, att motiveringarna inom 
de sändarorienterade, mottagarorienterade, sändar–mottagarorienterade, sän-
dar–omgivningsorienterade, mottagar–omgivningsorienterade och normori-
enterade kategorierna är utformade på ett sådant sätt, att del tycks ligga mer 
eller mindre klart utformade perspektiv bakom. Jag skall emellertid försöka 
tränga ännu djupare och söka besvara den betydligt mera svåråtkomliga men 
viktiga frågan hur själva perspektiven faktiskt har sett ut. Åtminstone i nå-
gon mån tror jag mig kunna kartlägga, vilka åskådningar det var aktörerna 
ville stärka eller skydda genom den speciella inriktning de gav åt sin argu-
mentering i unionsfrågan. 

63 Ibid., s. 110 ff. 
64 Ibid., s. 104 ff och s. 111. Samma tankegång utvecklas av G. Myrdal i Objektivi-
tetsproblemet i samhällsforskningen, s. 20 ff. 
65 Denna synpunkt återfinns t. ex. hos C. A. McClelland, a.a., s. 20 ff. 
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Jag skall således söka belägga fall, där handlingsrekommendationer eller 
argument har dels en partistrategisk funktion, dels en ”perspektivfunktion”. 
Detta underlättas om undersökningen läggs upp på ett visst sätt. Jag har 
övervägt en ahistorisk, en historisk och en komparativ uppläggning. 

Vid en ahistorisk uppläggning ”fryser” man diskussionen och bortser 
från tidsdimensionen. Idéernas uppbyggnad och sakliga innehåll ställs i 
centrum för intresset. Forskaren kan tolka och precisera, undersöka logisk 
konsekvens och hållbarhet. En ahistorisk uppläggning lämpar sig således 
alldeles utmärkt för den, som önskar bedriva innehållslig idéanalys. 

Självfallet kan man bedriva även relationell idéanalys ahistoriskt. Om 
man ämnar undersöka exempelvis funktionella samband mellan idéer och 
samhälle erbjuder emellertid en historisk uppläggning stora möjligheter. Här 
återknyter jag till mina tidigare resonemang om syftet med politisk idéana-
lys. Huvudpoängen med att sätta in den debatt man studerar i ett längre tids-
perspektiv måste väl vara att man härigenom kan relativisera en idéstruktur 
eller vissa delar av den och påvisa vilka funktioner idéstrukturen eller dess 
delar fyller. Man kan fastställa i vad mån politiska grupper – hur de nu defi-
nieras – under en längre tidsrymd intagit samma ståndpunkter och motiverat 
dem med samma argument eller i vilken utsträckning ståndpunkterna och 
argumenten växlat i takt med förändringar i samhällsstrukturen och den hi-
storiska situationen. Man kan då avgöra, om det för olika grupper varit fråga 
om oföränderligt principiella uppfattningar om det problem man studerar 
eller om inställningarna förändrats. Kan man påvisa det senare, har man 
åstadkommit vad som kan kallas en relativisering av idéstrukturen i förhål-
lande till gruppen i fråga. Man kan då anta, att idéstrukturen varit en funk-
tion av något annat. Man kan kanske få fram, att den fungerat som någon 
sorts maskering för t. ex. partistrategiska syften eller för ett djupare liggande 
perspektiv.66 

Det finns emellertid en annan, inom svensk statskunskap föga uppmärk-
sammad möjlighet att få fram handlingsrekommendationers och argument- 

66 På detta sätt har Carl Arvid Hessler utnyttjat ett långt tidsperspektiv i Statskyrkodebatten 
(Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 44). Han har visat att angrep-
pen mot statskyrkotanken på 1880-talet kom från radikala liberaler och socialister, medan 
de konservativa tog den i försvar. Under 1960-talet kom försvaret för statskyrkotanken bl. 
a. från många socialdemokrater, under det att konservativa högkyrkomän angrep den. 
Statskyrkoidealet har alltså inte ingått som något väsentligt element i vare sig ”vänsterns” 
eller ”högerns” ideologi. Det har värderats utifrån andra, mer grundläggande perspektiv. Se 
också C. A. Hessler, Dagens socialdemokrati och morgondagens kyrka. 



 

63 

uppsättningars eventuella relativitet. I stället för att vidga synfältet i tiden 
vidgar man det i rummet I stället för att studera en debatt inom ett land un-
der en längre tidsperiod, riktar man uppmärksamheten mot de politiska 
grupperna inom två eller flera länder och söker fixera deras inställning till 
ett gemensamt, kontroversiellt problem under en ganska begränsad tids-
rymd.67 De variationer i den allmänpolitiska situationen, som man i det förra 
fallet får fram genom ett långt tidsperspektiv, får man i det senare fallet 
fram genom att det rör sig om två eller flera länder, som befinner sig i skilda 
utgångslägen i den konflikt det gäller och som har olika social, ekonomisk 
och politisk miljö. Låt mig illustrera detta med ett exempel från avhandling-
en. Jag kommer att visa, att det i Norge var venstre som var nationalistiskt, 
medan det i Sverige var högergrupper, som arbetade med nationalistiska 
paroller. Nationalismen blir härmed relativiserad i förhållande till höger–
vänster på den politiska skalan. Det visar, att nationalismen inte kan vara 
något grundläggande inslag vare sig i den konservativa eller radikala ideo-
login. Den är ett medel för något annat, djupare liggande syfte. 

Att studera politisk argumentering kring ett gemensamt problem i ett 
flernationellt komparativt sammanhang och med hänsyn till förändringar 
över tid torde vara en av den relationella idéanalysens mest fascinerande 
framtidsuppgifter. Ett sådant studium skulle kunna resultera i en generell, 
empirisk teori om ideologins funktioner i det politiska eller det sociala sy-
stemet. Ur en sådan synvinkel borde den ideala undersökningen av unions-
debatten kombinera en historisk och en komparativ uppläggning. Man skul-
le kunna studera debatten från exempelvis ståthållarstriden 1859 fram till 
upplösningen 1905 och behandla alla politiska riktningar både i Norge och i 
Sverige. En sådan studie kan emellertid inte genomföras av en ensam fors-
kare. Jag har tvingats välja och stannat för en komparativ uppläggning. På 
det sättet hoppas jag lättare kunna visa att en del ståndpunkter och argument 
har en partistrategisk funktion. Jag hoppas också kunna belysa den andra 
funktionella hypotesen, att aktörerna i vissa fall gör sig en bild av omvärl-
den, som stöder och förstärker deras mera grundläggande åskådning. 

67 Det bästa svenska exemplet på en idéanalytisk undersökning, som bygger på material 
från flera olika länder, torde vara Hans F. Peterssons förut nämnda studie Power and Inter-
national Order. Peterssons framställning vilar på bland annat tyskt, franskt, italienskt, brit-
tiskt, ryskt och amerikanskt material. Han har dock inte valt att göra en flernationell studie i 
den meningen, att han hållit isär de olika länderna och gjort jämförelser ländervis. Han har i 
stället intresserat sig för den logiska strukturen hos fyra s. k. ”tankeskolor”. Materialet har 
därför oavsett ursprungsland ordnats in i dessa ”tankeskolor”. 
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4. Sammanfattning av analysmodellen 
För att skapa överblick skall jag nu sammanfatta en del av mina föregående 
resonemang i en modellskiss. Modellen ger en bild av de överväganden, 
som varje aktör i idealfallet enligt min mening gör, innan han bestämmer sig 
för vilken handlingsrekommendation han skall stödja i unionsfrågan. Resul-
tatet framgår av figur 9. 

Modellen är uppbyggd kring de i början av detta kapitel gjorda distink-
tionerna mellan debattens aktörer, argument och objekt.68 Den skall läsas på 
följande sätt. Den idealtypiske aktören försöker göra sig en föreställning om 
hur olika rekommendationer till handling kan tänkas påverka sändaren – det 
egna landet, mottagaren, förhållandena mellan sändaren och mottagaren 
samt relationerna mellan sändaren respektive mottagaren å ena sidan och 
staterna i omgivningen å den andra. Han söker också värdera vad han kom-
mer fram till. Han söker vidare utröna, om de rekommendationer som är 
aktuella strider mot eller är förenliga med föreliggande normsystem. Han 
söker värdera resultatet. Han bemödar sig också om att ta reda på och värde-
ra de partistrategiska effekter, som de olika tänkbara rekommendationerna 
kan komma att få på valarenan, den parlamentariska arenan och partiernas 
inre arenor både i sändar- och mottagarlandet. I alla dessa fall betraktar han 
omvärlden utifrån sitt perspektiv, vilket ”snedvrider” den bild han gör sig av 
verkligheten. På grundval av alla dessa överväganden bestämmer sig den 
idealtypiske aktören sedan för en bestämd rekommendation till handling. 

Syftet med undersökningen är med andra ord att så långt källmaterialet 
bär analysera unionsdebatten enligt denna modell för att klarlägga vilka 
överväganden det var, som låg bakom de olika aktörernas rekommendatio-
ner till handling. 

68 Se ovan s. 37. 
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Figur 9. Modell av den idealtypiske aktörens överväganden för att komma fram till en rekommendation till handling i unionsfrågan. 
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III. Källmaterial 

Eftersom avhandlingen är en studie i hur man argumenterat, bygger den i 
första hand på vad som yttrades i den offentliga debatten. Jag har gått ige-
nom samtliga statschefs- och regeringsdeklarationer, allt stortings- och riks-
dagstryck samt en mängd debattskrifter och referat av offentliga tal.69 Vikti-
gast har dock pressmaterialet varit. Både i Sverige och Norge fanns det be-
tydligt flera tidningar vid sekelskiftet än i våra dagar. I Stockholm utgavs 
exempelvis tio stora sex- eller sjudagarstidningar, medan det idag finns bara 
fyra. Ett urval har alltså blivit nödvändigt. Härvid har jag sökt jämka ihop 
flera olika synpunkter. Först har jag velat åstadkomma en någorlunda rimlig 
fördelning mellan konservativa, liberala och socialdemokratiska tidningar. 
De liberala och konservativa åsiktsriktningarna hade i stort sett lika stor 
andel av den totala pressen. De har därför blivit representerade med ungefär 
lika stort antal tidningar. Socialdemokratin har haft en ganska obetydlig 
press. Dess utomparlamentariska styrka har dock ansetts motivera, att den 
representeras med ungefär 113 av de båda andra riktningarnas antal tidning-
ar.70 

Vid valet av enskilda tidningar inom varje åsiktsgrupp har huvudstads-
tidningarna bedömts spela en så central roll i debatten, att nästan alla tagits 
med. Härutöver har jag sökt åstadkomma en viss geografisk spridning sam-
tidigt som jag velat ha med så politiskt betydelsefulla tidningar som möjligt. 
Det senare har jag fått ett grovt mått på genom att uppskatta hur tidningarna 
bedömde varandra i ledare och i pressgrannar. Resultatet framgår av källför-
teckningen. 

69 Praktiskt taget allt, som uttalades offentligt från statsorganens sida, finns tryckt i J. V. 
Heibergs stora dokumentsamling Unionens opløsning 1905. På enstaka punkter komplette-
ras den av F. Hougen, Norge i 1905 och K. Nordlund, Den svensk-norska krisen, Aktstyck-
en jämte historik. 
70 I Sverige: 12 st konservativa, 14 st liberala och 4 socialdemokratiska tidningar; i Norge: 
7 konservativa och moderata, 8 venstre och 3 socialdemokratiska tidningar. För genom-
gången av det svenska pressmaterialet har jag kunnat utnyttja Wilhelm Ridderstads och 
Rudolf Kjelléns klippsamlingar, UUB, och Axel Raphaels klippsamling, AA. Beträffande 
Morgenbladet har jag konsekvent hänvisat till Halvor Storms dokumentutgåva Nils Vogt, 
”Morgenbladet” og unionsopløsningen, Artikler og brev 1903–1905, I–III. 
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Den bild av den offentliga debatten man på detta sätt erhåller, har jag 
emellertid på åtskilliga punkter kunnat nyansera och fördjupa genom att 
studera protokoll, anteckningar, koncept till anföranden och andra kvarlevor 
från överläggningar bakom lyckta dörrar. En liten, men ganska central del 
av detta nästan överväldigande rika material är publicerat.71 Den har jag 
också utnyttjat i avhandlingen. Det allra mesta är dock fortfarande otryckt. 
Kvaliteten på det som bevarats varierar mycket. Alltför sällan rör det sig om 
samtida, utförliga dagboksanteckningar med egna analyser. För det mesta 
finner man endast lapidariska andra- och tredjehandsuppgifter från möten 
och sammanträffanden utan egna reflexioner. Jag har dock gått igenom allt 
otryckt material i offentliga bibliotek och arkiv, som kan antas belysa le-
dande politikers tankar om unionskonflikten. Med all säkerhet har jag där-
med fångat upp det mesta av intresse.72 På Universitetsbiblioteket i Oslo 
förvaras nämligen en unik samling av ledande svenska och i ännu större 
utsträckning norska politikers efterlämnade papper, som jag fått tillstånd att 
använda. Dokumenten föreligger i original eller som fotostatkopior och är 
insamlade med stor grundlighet av framlidne professorn i historia, Jacob 
Stenersen Worm-Müller. Denne planerade att skriva ett stort upplagt verk 
om unionsupplösningen, men projektet blev aldrig förverkligat.73 

71 Utgivna är De stenogrfiske referater fra de hemmelige møter i stortinget i 1905, några 
dokument som belyser arbetet i hemliga utskottet i J. Weibull, ”Kronprins Gustaf”, Scandia 
1960, Bil. 1–4 samt A. Wåhlstrand, Karlstadkonferensen 1905, Protokoll och aktstycken. 
Publicerade är vidare dagböcker av F. Hagerup och J. Schøning (belyser stämningen inom 
Hagerups ministär), E. Hagerup Bull (Michelsens ministär), J. Castberg (utförliga referat 
från venstremöten och från specialkommitténs möten) samt Nansen (även tal och brev). På 
svensk sida finns utgivna t. ex. Edvard von Krusenstjernas Minnesanteckningar (från möten 
i särskilda utskottet), Gottfrid Billings Anteckningar från riksdagar och kyrkomöten och 
Lars Tingstens Hågkomster. 
72 Det viktigaste undantaget är Michelsens samling, som förvaras på Chr. Michelsens insti-
tutt for videnskap og åndsfrihet i Bergen. Den utnyttjas för närvarande av en norsk statsve-
tare och är därmed enligt institutets bestämmelser inte tillgänglig för andra forskare. 
73 Jag vill i detta sammanhang tacka disponent Jacob H. Worm-Müller, Oslo och ledningen 
för Universitetsbiblioteket i Oslo för att de välvilligt gett mig tillstånd att utnyttja detta rika 
material. I samlingen finns t. ex. Dagbog 1904–05 av statsrådet i Hagerups ministär, Johan 
Mellbye, Minder og optegnelser fra året l905 av specialkommitténs sekreterare, Adolf Pe-
dersen, Dagbog av stortingsman Mikal Bjørnaali, Erindringsbok av stortingsman Iver 
Svendsbøe, Dagbøker 1903–1909 av stortingsman Didrik Anton Brynildsen, Dagbok 1902–
1906 av stortingsman Ivar Tveiten och Dagbok fra 1905 av Thore Myrvang. – I samband 
härmed kan också nämnas Dagbog 1905 av statsrådet i Michelsens ministär, Harald 
Bothner, Priv. 130, NRA. 
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Från riksdagens särskilda utskott, det s.k. ”unionsutskottet”, föreligger 
ett mycket utförligt diskussionsprotokoll, som fördes av utskottets huvud-
sekreterare, professor Sam. Clason. Det är skrivet med en alldeles speciell 
sorts stenografi, som fallit i glömska och som därför ansågs nära nog omöj-
lig att forcera. Efter många års arbete har dock Arne Wåhlstrand och en 
medhjälpare till honom lyckats åstadkomma en fullständig tolkning. Jag 
torde vara den förste, som haft möjlighet att utnyttja detta centrala primär-
material i dess helhet.74 

För en resonerande översikt över det svenska otryckta materialet hänvi-
sas till Arne Wåhlstrands undersökning 1905 års ministärkriser (Wåhlstrand 
1905:9 ff). 

74 Originalprotokollen finns i vol. 149, S. Clasons samling, RA. – Jag vill rikta ett tack till 
rektor Arne Wåhlstrand, Göteborg, för den generositet han visat mig genom att låta mig ta 
del av detta unika material. 
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IV. Unionskonflikten i forskningen 

Ett flertal forskare har genom åren ställt och sökt lösa problem med anknyt-
ning till unionens sista decennier. Min infallsvinkel skiljer sig dock på avgö-
rande punkter från mina föregångares. För att belysa detta skall jag ställa 
min egen totalkonception av ämnet i relation till de synsätt, som väglett 
mina föregångare. Genomgången av de nyare, mera centrala verken inom 
ämnesområdet75 kommer därför att utgå ifrån de tre drag, som i främsta 
rummet karakteriserar min uppläggning. De kan formuleras så här: ett kom-
parativt grepp omfattande ej blott hela den politiska skalan från höger till 
vänster i Sverige utan även motsvarande åsiktsriktningar i Norge; koncent-
ration på argument och argumentationsmönster; försök att visa att en del 
inslag i unionsdebatten hade dels en perspektivfunktion, dels olika partistra-
tegiska funktioner samt att unionsfrågan därför inte bör ses isolerad utan 
måste sättas in i ett större inrikespolitiskt sammanhang. 

Först skall jag i korthet beröra några arbeten, som har en helt annan in-
riktning än föreliggande undersökning. Det är Folke Lindbergs studier av 
det diplomatiska spelet i samband med unionskriserna före och efter sekel-
skiftet samt under upplösningen 1905. I Den svenska utrikespolitikens histo-
ria 1872–1914 (1958:155 ff) tecknar han en bild av i första hand Danmarks 
och de europeiska stormakternas politik under våren och sommaren 1905. 
Han beskriver också hur de svenska och norska regeringarna sökte påverka 
makterna för sin sak. Särskilt uppehåller han sig vid den diplomatiska akti-
viteten under förhandlingarna i Karlstad samt i den norska tronföljdsfrågan. 
I Scandinavia in Great Power Politics 1905–1907 och i essaysamlingen 
Kunglig utrikespolitik behandlar han ännu utförligare Storbritanniens och 
Tysklands nordiska politik under unionsupplösningen (Lindberg 1950:196–
230; Lindberg 1958:3 ff; även Lindberg 1949:304 ff). Liknande omgiv-
ningsorienterade perspektiv har även Sune Jungar anlagt i sin bok Ryssland 
och den svensk-norska unionens upplösning. Han analyserar den finländska 
och 

75 För en översikt över praktiskt taget allt som skrivits om unionsupplösningen fram till 
mitten av 1950-talet, se K. Haukaas, Litteraturen om 1905, Ein bibliografi. 
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den ryska debatten om unionens upplösning, samtidigt som han ger en bild 
av Rysslands diplomatiska aktivitet under krismånaderna (Jungar 
1969:85 ff, 92 ff, 115 ff). Genom Lindbergs och Jungars insatser har det 
diplomatiska spelet kring unionsupplösningen blivit så väl utforskat, att jag 
valt att avstå från att lägga någon sådan aspekt på ämnet. 

Flera forskare har studerat unionspolitiken ur en mer renodlat svensk el-
ler norsk synvinkel.  

I sitt arbete Inför unionsupplösningen 1905, Konsulatfrågan, har Jörgen 
Weibull huvudsakligen inriktat sig på att i detalj studera diskussionerna 
inom 1902 års konsulatkommitté och de därpå följande svensk-norska reger-
ingsförhandlingar, som avbröts i februari 1905. Att han valt att belysa en så 
begränsad sektor av problemet, hänger samman med den utomordentligt 
stränga källkritiska metod han velat tillämpa. I sin polemiska skrift Källkri-
tik i modern historia diskuterar Weibull riskerna med ”den mängd av käll-
material – och ofta nära samtida källmaterial av till synes högt värde som 
föreligger i modern historia... Den stora mängden av brev och dagböcker, 
depescher och tidningar skymmer ofta och har i många framställningar av 
Sveriges moderna historia rent av undanträngt aktstyckena, kvarlevorna från 
själva händelseförloppet. Det är dock”, deklarerar Weibull bestämt, ”dessa 
senare – och om möjligt uteslutande dessa – historikern har att lägga till 
grund för sin rekonstruktion” (Weibull 1964:1 ff). 

Weibull har därför medvetet placerat de bevarade aktstyckena från själ-
va förhandlingarna i centrum för sin undersökning. Dem har han komplette-
rat med ”förarbeten, koncept och promemorier bevarade från olika stadier 
av en frågas behandling” samt ”anteckningar och rättelser i text och margi-
nal, som deltagarna i frågans behandling gjort på dessa koncept och prome-
morier” (Weibull 1964:13 f och s. 21 f cit.; Weibull 1962:177 och 182). I 
linje med denna rigorösa metoduppfattning har Weibull kommit att genom-
föra en detaljerad precisionsanalys av de ståndpunkter, som en handfull stra-
tegiskt placerade personer i båda länderna intog till problem som dessa: hur 
skulle en fristående konsulatorganisation rent tekniskt förenas med status 
quo i fråga om utrikesstyrelse och diplomati; vilken form borde avtalen om 
de norska särkonsulernas ställning få för att de inte ensidigt skulle kunna 
upphävas eller förändras; hur skulle den existerande diplomatiska gemen-
skapen fastslås, intill dess en ändring av utrikesminis- 
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terns och beskickningarnas ställning kunde företas efter båda ländernas sam-
tycke? (Weibull 1962:177 ff). Han har också utsatt regeringarnas preliminä-
ra överenskommelse från mars 1903, den s. k. kommunikén, för intensiv 
granskning utifrån vad som faktiskt står skrivet i själva dokumentet, samt 
diskuterat Boströms löftesbrott mot bakgrund av vad denne enligt primär-
materialet yttrat under förhandlingarnas gång. 

Det är i främsta rummet de rena rekommendationerna till handling, som 
Weibull på detta sätt in i detalj kommit att belysa. Däremot har han inte gått 
in på hur de motiverats. Det har hans källkritiska uppfattning i betydande 
utsträckning lagt hinder i vägen för. Han har ju byggt sin framställning ute-
slutande på kvarlevor från överläggningar eller förberedelser för sådana 
överläggningar. Riksdags- och stortingsdebatter, broschyrer, tidningsledare, 
artiklar i press och tidskrifter, offentliga tal, allt detta har han velat hålla 
utanför sin rekonstruktion. Därigenom har han medvetet avskärmat sig från 
det material, som kan väntas ge de mest elaborerade och genomtänkta ideo-
logiska motiveringarna och resonemangen (Weibull 1964:15). Ibland citerar 
dock Weibull tidningsuttalanden men blott för att få en lös inramning till 
förhandlingarna (se Weibull 1962:42 ff, 77 ff och 96 ff). 

Jörgen Weibull har således betraktat konsulatproblemet från såväl 
svenska som norska utgångspunkter. Hans arbete är dock ingen studie av 
linjerna i den svensk-norska unionsdebatten. Följaktligen har han heller inte 
haft någon anledning att undersöka aktörernas partistrategiska överväganden 
eller deras grundläggande perspektiv. Konsulatfrågan är överhuvudtaget inte 
insatt i något större in- eller utrikespolitiskt sammanhang, vilket känns som 
en allvarlig brist. Weibulls studie karakteriseras bäst som en analys av kon-
sulatfrågan sui generis, en genomträngande undersökning av hur en handfull 
direkt inblandade svenskar och norrmän ställde sig till konsulatsakens 
många tekniska detaljer och specialproblem. 

Arne Wåhlstrands avhandling 1905 års ministärkriser är, som framgår 
av titeln, upplagd som en studie av den svenska regeringsfrågan. Han har 
velat ge svar på spörsmålen, varför enskilda ministrar och hela regeringar 
avgått samt hur nya statsråd och ministärer tillsatts. Han har föresatt sig att 
klarlägga ”de inre sammanhangen” i de tre stora regeringskriser, som inträf-
fade i Sverige under unionsbrottets år (Wåhlstrand 1941:5). 

Med en sådan målsättning är det naturligt att koncentrera sig på det tak- 
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tiska spelet bakom lyckta dörrar. Genom att utnyttja ett omfattande otryckt 
källmaterial har också Wåhlstrand med stor kronologisk precision kunnat 
följa överläggningar och underhandskontakter mellan kungafamiljen och 
ledande politiker samt mellan de senare inbördes om möjliga regeringskoali-
tioner och ministerlistor (Wåhlstrand 1941:17–30 ministären Ramstedt; s. 
151–215 ministären Lundeberg; och s. 245–310 ministären Staaff). Den 
offentliga debatten i broschyrer, press och riksdag behandlas mera spora-
diskt och endast i den mån den uttrycker åsikter eller önskemål om reger-
ingarnas sammansättning och åtgärder (Wåhlstrand 1941:17 ff, 30 ff, 6 f, 
74 ff, 136 ff, 164, 225 ff, 242 f och 310 ff). 

Konflikten med Norge berörs ofta, och under perioden mellan den nors-
ka uppsägelsen av unionskontraktet den 7 juni och ministären Ramstedts fall 
i slutet av juli dominerar den framställningen. Den är dock underordnad 
huvudproblemet, regeringsfrågan, och behandlas i allt väsentligt utifrån 
aspekten, vilken roll den spelat för regeringsdemissioner och regeringstill-
sättningar (Wåhlstrand 1941:2–113; se även 1 ff, 33 ff och 231 ff). Det är i 
det sammanhanget huvudsakligen ståndpunkterna i unionsfrågan, som in-
tresserat Wåhlstrand, ej hur de olika ställningstagandena motiverats (se t. ex. 
Wåhlstrand 1941:74 ff och 81 ff). 

Någon samlad analys av de svenska ståndpunkterna och argumenten i 
unionsfrågan 1905 har Wåhlstrand således inte haft någon anledning att 
göra inom ramen för sin undersökning av regeringsproblemet. 

”Ett parti och en fråga”, så lyder rubriken på det inledande kapitlet i Stig 
Hadenius avhandling Fosterländsk unionspolitik, Majoritetspartiet, reger-
ingen och unionsfrågan 1888–1899. Därmed har Hadenius velat markera 
den begränsningen, att han valt att betrakta unionsproblemet ur ett enda par-
tis, första kammarens konservativa majoritetspartis, synvinkel. Den del av 
det svenska politiska spektrum, som legat mer åt vänster, i viss mån första 
kammarens minoritetsparti men främst grupperingarna i andra kammaren, 
har han alltså medvetet utelämnat. 

Det är ingen analys av argument och ideologiska utläggningar, som Ha-
denius valt att göra. Han har intresserat sig för det politiskt taktiska spelet. 
Han har undersökt under vilka omständigheter majoritetspartiet fick sitt uni-
onsprogram, han har sökt klarlägga motsättningarna i förhållande till kolle-
gan i första kammaren, det frihandelsvänliga minoritetspartiet, och han har 
följt det interna spelet inom majoritetspartiet självt. Framför allt har dock 
Hadenius koncentrerat sig på relationerna mellan majoritetspartiets ledande 
män, en Oscar Alin och en Christian Lundeberg, och regeringen, 
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särskilt statsminister Erik Gustaf Boström. Samspelet mellan regering och 
kungahus utreds också noga, liksom majoritetspartiets ansträngningar att 
påverka allmänna opinionen för sin sak genom möteskampanjer med tal och 
resolutioner, artiklar i dagspressen och broschyrer. I det sammanhanget be-
tonar Hadenius att unionsspörsmålet hade, för att använda mitt analysspråk, 
en vidare partistrategisk innebörd. Det var ägnat att stärka sammanhållning-
en inom det protektionistiska partiet. Han antyder också, utan att göra någon 
mera ingående analys, att unionsfrågan kom att inta en central plats vid be-
kämpandet av de radikala. Den gav en möjlighet att vädja till den foster-
ländska självkänslan; man skulle slå vakt kring Sveriges rätt inom unionen. 
Det var en stor taktisk fördel att inte endast behöva säga nej till rösträttskra-
ven utan också kunna mana till uppslutning kring Sveriges intressen mot 
Norge (Hadenius 1964:153). ”Då man i första kammaren stred för Sveriges 
rätt inom unionen var det i lika hög grad en kamp mot radikalerna inom lan-
det som mot de norska kraven på ökad självständighet”, skriver Hadenius i 
sin sammanfattning. ”Majoritetspartiets unionspolitik bör således sättas in i 
ett större sammanhang: i kampen mot radikalismen”, summerar han (Hade-
nius 1964:388–390). 

Hadenius avhandling har således ingen komparativ uppläggning, och 
den är inte koncentrerad på argumenteringen. Däremot har han betonat, att 
unionsfrågan hade en viss partistrategisk betydelse. Han har dock inte be-
skrivit och analyserat de mekanismer, som gjorde att den särskilt på valare-
nan kunde utnyttjas för partistrategiska syften. Ännu mindre har han närma-
re skildrat den inrikespolitik, som den kunde befrämja. Därmed har han en-
dast tangerat det partistrategiska problemet och problemet med det större 
inrikespolitiska saInmanhanget.  

I en historik över norska stortinget har Rolf Danielsen uppmärksammat 
unionsfrågans partistrategiska betydelse. De radikala kraven på förändringar 
i utrikesledning och konsulatväsen hade en partisammanhållande funktion 
inom venstre. Dessutom bidrog de till partiets framgångar vid de allmänna 
valen. ”Ved nærmest å monopolisere appellen til norsk nasjonalisme hadde 
Venstre”, understryker Danielsen, ”sikret seg et trumfkort som sannsynlig-
vis var av avgjørende betydning for oppnåelsen av det flertall i nasjonalfor-
samlingen som partiet etter fire på hverandre følgende valg kunne dispone-
re” (Danielsen 1964:358 ff, 360 cit.; jfr Seip 1963:78 ff). 
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I samma historik samt i den lilla uppsatsen Samlingspartiet og unionen 
har Danielsen också studerat samlingsrörelsen inför 1903 års stortingsval. 
Som ingen annan har Danielsen här satt in unionsfrågan i ett större sam-
manhang, satt den i samband med ekonomiska och sociala motsättningar i 
Norge. 

Vid sekelskiftet hade en rad partikonstituerande motsättningar av demo-
kratisk och författningspolitisk art tonats ner eller eliminerats ur norsk poli-
tik, framhåller Danielsen. I stället trädde sociala, ekonomiska och närings-
politiska problem i förgrunden. Företrädare för näringslivet reste krav på 
högre tullar och offentligt stöd till näringarna men i övrigt sträng sparsamhet 
med statsutgifterna. Den växande arbetarrörelsen och socialradikala kretsar 
inom venstre fordrade däremot en mera aktiv skattepolitik och social re-
formpolitik. I det läget uppstod både bland mera konservativa inom venstre 
och inom høire ett önskemål om en ny politisk samling för näringslivets 
intresse och mot den anstormande socialradikalismen. Det främsta hindret 
för ett dylikt borgerligt samgående var motsättningarna i unionsfrågan (Da-
nielsen 1961–1962:304 ff; Danielsen 1964:361 ff). 

Inför valen 1903 lyckades emellertid høirepartiet och en utbrytargrupp 
ur venstre, kallad de liberale, jämka ihop sina ståndpunkter till ett gemen-
samt förhandlingsprogram i konsulatfrågan. Resultatet blev en glänsande 
seger. Det unionspolitiska samgåendet hade banat väg för en inre borgerlig 
samling för en ny näringsvänlig politik och mot socialism och sociallibera-
lism (Danielsen 1961–62:308 ff och Danielsen 1964:370 ff). 

När konsulatförhandlingarna strandade i februari 1905, blev venstres ak-
tionspolitik den enda möjligheten att få bort konsulatfrågan som inrikespoli-
tiskt stridsämne. För att bevara den antiradikala fronten kom större delen av 
høire att ansluta sig till den förut så nedsablade aktionslinjen. Danielsen har 
ytterst få belägg för denna tes och betonar att saken ”er ennå langt fra ut-
forsket” (Danielsen 1964:377). Han konkluderar dock: ”Unionen måtte falle 
fordi den ... var blitt en hindring for en samling av de konservative krefter i 
Norge” (Danielsen 1961–62:319). 

I ett par fall har unionsfrågan studerats ur en mera idéhistorisk och ar-
gumentationsanalytisk synvinkel. Dessa undersökningar har emellertid varit 
inriktade på enskilda personer eller ganska begränsade grupper inom ett 
dera av de båda länderna. Så har Gunnar Christie Wasberg i sin avhandling 
Forsvarstanke og suverenitetsprinsipp behandlat en av forskningen dittills 
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ganska förbisedd grupp inom høire, som han kallar kretsen kring Aftenpos-
ten. Tidningens redaktionella unionspolitiska linje står i centrum, komplette-
rad med uttalanden av redaktör Fredrik Bætzmann och medarbetare som 
Yngvar Nielsen, Bredo Morgenstierne och Kristian Winterhjelm. 

Tyngdpunkten har lagts på 90-talet, men även utvecklingen har ägnats 
ett relativt stort utrymme Avhandlingen går ej närmare in på 1905 års debatt 
utan slutar i mars detta år, då Aftenposten gör sin helomvändning i konsulat-
frågan (Wasberg 1963). I sin avhandling om Harald Hjärne och konserva-
tismen har Nils Elvander (1961) tagit upp unionsfrågan till behandling i ett 
kapitel med rubriken ”konservativ unionsdebatt”. Tyngdpunkten ligger även 
i denna framställning på diskussionen under 80- och 90-talen, medan tiden 
efter sekelskiftet fått en obetydlig plats. Harald Hjärnes skrifter och uttalan-
den står självfallet i förgrunden vid olika tidpunktet jämförs emellertid 
andra samtida ledande konservativa unionsideologer hävdat. De ställs i rela-
tion till uttalanden av Hans Forssell och framför allt de mera ultrakonserva-
tivt orienterade Oscar Alin och Rudolf Kjellén (197–247). Någon gång, hu-
vudsakligen för 90-talet, hänvisar Elvander också till tidningar (185 ff). 
Skildringen av unionsbrottets år kretsar dock, på ett enstaka undantag när, 
uteslutande kring Hjärne och Kjellén (247 ff). 

Det är brytningen mellan en ultrakonservativ och en moderatkonservativ 
unionsuppfattning som den kommer fram hos ett fåtal ledande ideologer 
som Elvander spårat upp och kartlagt på ett klargörande sätt. I en samman-
fattning berör han flyktigt unionsfrågans vidare inrikespolitiska betydelse 
för de konservativa. Vissa tecken tyder på, anser han, ”att protektionistparti-
ets ledare använde unionsfrågan som ett medel att vända folkets uppmärk-
samhet från inrikespolitiska reformkrav för att på så sätt rädda de härskande 
klassernas maktställning”. Med något annat än indicier har han dock i stort 
sett inte lyckats stödja sin hypotes. Han tycks snarast tro, att den är nästan 
omöjlig att bevisa. ”Ett säkert svar på den frågan lär väl aldrig kunna ges”, 
förmodar han. 

Många forskare har således behandlat olika aspekter av unionsproblemet 
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under föreningens två sista levnadsdecennier. Ett par av dem har också stu-
derat men inom begränsade grupper antingen i Sverige eller Norge. Ingen 
har genomfört någon studie av ståndpunkter och argumentation över hela 
det politiska fältet ens för ett av unionsländerna, än mindre konfronterat 
argumentationsmönstren med deras motsvarighet i det andra landet. En så-
dan komparativ undersökning kan därför sägas fylla en lucka i litteraturen. 
Genom att se debatten i ett sådant större samlat sammanhang hoppas jag 
kunna kasta ljus över hittills försummade aspekter på unionsproblemet och 
revidera eller fördjupa redan vunna insikter. Dessutom är det ett steg bort 
från den ensidigt nationella orientering, som hittills präglat nästan allt som 
skrivits i detta ämne. 

Uppslaget att studera unionsdebatten ur en partistrategisk synvinkel för 
att få tillfälle att sätta in den i ett större inrikespolitiskt sammanhang är inte 
helt oprövat. Det har åtminstone antytts vad gäller 90-talsprotektionisternas 
i Sverige och utförts något mera ingående beträffande särskilt samlingspar-
tiet i Norge. Hur inrikespolitiska förhållanden påverkat unionsupplösningen 
är dock fortfarande, som Danielsen påpekat, i huvudsak outforskat. Det är 
således ej blott för att belysa det generelllt statsvetenskapliga problemet om 
sambanden mellan idéer och samhälle, som det är befogat att konsekvent 
söka sätta in samtliga politiska meningsriktningars inlägg i unionsdebatten i 
ett vidare, inrikespolitiskt sammanhang. Det är befogat även från en rent 
historisk forskningssynpunkt. 
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V. Den norska debatten om ensidig norsk konsu-
lataktion 

1. Separata konsulatväsen 
Bör Norge verkligen upprätta en egen separat konsulatstyrelse med egna 
representanter runt om i världens handelsstäder och industricentra? Hur pass 
fristående från den gemensamme utrikesministern och den samfällda diplo-
matin bör en dylik institution i så fall bli? Det är den norska debatten kring 
dessa sakfrågor, som detta kapitel skall ge en bild av. De flesta försvararna 
av konsulataktion visar sig som väntat ha ett entydigt svar till hands. Allde-
les övervägande skäl talar enligt deras mening för att Norge måste inrätta en 
egen konsulatorganisation med så självständig ställning gentemot utrikessty-
relsen som möjligt. 

a. Sändar–mottagarorienterad argumentering 
I sina pläderingar för eget konsulatväsen hänvisar de som försvarar aktion 
på konsulatfrågan till tre av de sex grundläggande argumenttyper, som pre-
senterats ovan i klassifikationsträdet i figur 6: den sändarorienterade, den 
mottagarorienterade och den sändar–mottagarorienterade. Av dispositions-
tekniska skäl börjar jag med den senare, den som är orienterad mot relatio-
nerna mellan sändaren och mottagaren. Då får jag tillfälle att redan inled-
ningsvis behandla synen på den bestående unionen samt förslagen att för-
ändra den, vilket är av grundläggande betydelse för den fortsatta argument-
genomgången. Dessa argument är uteslutande inriktade på de följder en tu-
delning kan tänkas få för unionen.  

Ingen visar så tydligt som den legendariske historikern och venstreman-
nen Johan Ernst Sars vad ett självständigt norskt konsulatväsen kommer att 
betyda för den svensk-norska föreningen. 

Enligt Sars har Norge två vägar att välja emellan i sin unionspolitik. Den 
ena leder fram till någon form av likställighet inom ramen för en realunion, 
den andra till vad han kallar självständighet. Det föreligger en klar skillnad 
mellan dem, poängterar han. I en institutionell gemenskap mellan länder av 
så olika styrka som Norge och Sverige skall nämligen ”det sterkeste altid 
faa ledelsen, om end rigernes formelle ligeberettigelse er noksaa klart og be- 
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stemt fastslaaet”. Norge bör därför aldrig finna sig i någon uppgörelse på 
realunionell grund. Om Sverige stöder ett realunionsprogram, bör Norge 
stödja ett avvecklingsprogram. Med sin linje försöker svenskarna nämligen 
åstadkomma en maktutvidgning, ”medens det, som er maalet for vor linje, 
er at faa gjennemført vor ret og opfylde vor pligt mod os selv som en 
særskilt nationalitet, som har sine særskilte opgaver at løse”. 

Sars medger att konsulatsaken i sig själv kan synas oansenlig. Den blir 
dock stor, hävdar han med bestämdhet, ”ifølge den sammenhæng, hvori den 
nu staar”. Att alla norska partier samlat sig om den, uppfattar Sars i själva 
verket som ”det store vendepunkt i unionens historie”. I motsättning till 
svenskarnas realunionsprogram, som börjar med att fastslå gemenskapen i 
ländernas utrikesstyrelse och leder fram mot unionsparlament och svensk-
norsk helstat, har Norge valt en politik, som börjar med ”oprettelse af 
særskilt norsk konsulatvæsen og fører konsekvent videre fremover til unio-
nens ... indskrænkning til en blot og bar personalunion”. ”Parti staar ikke 
længer mod parti, men folk mod folk.” 

Norge måste alltså sätta in all sin kraft på att driva igenom konsulat-
saken, då den ”falder sammen med vor selvstendigheds sag i det hele. Vi 
laegger ikke skjul paa denne sammenhæng”, inskärper Sars. ”Vi ... erkjen-
der uden omsvøb, at oprettelse af særskilt norsk konsulatvæsen er det første 
skridt ind paa en vei, som er den stik modsatte af den, hvorpaa svensk 
unionsopfatning viser ind, og at det er just derfor vi har samlet os om denne 
sag og holder fast ved den.”76 

Upprättandet av eget konsulatväsen uppfattas således av Sars och andra 
försvarare av konsulataktion som t. ex. docenten i rättsvetenskap Nikolaus 
Gjelsvik, författaren Arne Garborg samt venstretidningarna Dagbladet i 
Kristiania och Bergens Tidende i Bergen såsom ett steg i riktning mot före-
ningens omvandling till en personalunion. Vad detta mera bestämt innebär 
och hur det motiveras, framgår av en annan artikel i tidskriften Samtiden, 
författad av den blivande statsministern i Stockholm, venstremannen Jørgen 
Løvland. 

Vad som är fastlagt i Norges grundlov och i riksakten, den enda traktat 
vari unionsförhållandet juridiskt regleras, är enligt Løvland ”alene en perso-
nalunion om fælles kongehus og forsvarsalliance. Intet mere.” Vid sidan 

76 Sars 1905:129 ff; även Gjelsvik, ”Den nye tid og dei nye menn”, 17de Mai 14/3. 
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härav har det uppstått ”et eiendommeligt fællesskab i udenrigsstyre, diplo-
mati og konsulatvæsen, idet den norske konge mod betaling benytter de 
svenske organer ogsaa for norske sager.” Men denna gemenskap, hävdar 
den framstående venstrepolitikern i enlighet med gängse uppfattning inom 
sitt parti, beror uteslutande på norsk tolerans. ”Det er dette tolererede fæl-
lesskab, som giver unionen et falskt udseende af en realunion, og som lader 
de to riger fremtræde for udlandet som helstat eller fællesrige. Det er dette 
fællesskab udenfor unionen og rigsakten, som Norge arbeider paa at afvik-
le.” Norrmännen har börjat med konsulatsaken, och den hoppas Løvland 
skall kunna genomföras. Sedan får Norge fortsätta med att avveckla ”det 
tolererede fællesskab i udenrigsvæsenet”. Det är nämligen enligt Løvland 
uppenbart, att Norge även här har ”statsretslig adgang” till att upprätta egna 
organ. Sverige har inga befogenheter att motsätta sig detta, eftersom det inte 
ingår i den författningsmässiga unionen.77 

Kravet på personalunion med försvarsallians, med andra ord den variant 
av avvecklingsprogram som i fortsättningen kommer att betecknas som per-
sonalunionsprogrammet,78 förutsätter således inga förändringar i själva riks-
akten. ”Det har været og er alle norske partiers politik lojalt at holde rigsak-
ten, enten vi liker unionen eller ikke,” försäkrar Løvland i ett brev till Af-
tonbladet i Stockholm (Løvland ”Ett bref från hr Løvland”, AB 23/2). 

I övrigt är man relativt ointresserad av att mera konkret ange, hur man 
tänker sig att personalunionen skall utformas. Løvland berör i förbigående 
kungahusets framtida ställning. Det måste vara svårt att ifråga om språk, 
tänkesätt, umgänge och intresse tillhöra två nationer, skriver han. ”Konger-
nes ophold i Norge faar saa let karakteren af et bes[ø]g i Kristiania, ligesom 
i Marstrand eller en anden by. Skulde han residere i Kristiania, m[aa]tte jo 
bl. a. det diplomatiske korps følge ham.” Løvland vill dock inte närmare 
ange vad absolut likställighet måste innebära för det gemen- 

77 Løvland 1905:65 ff; även Dagbl 10/2; BeT 2/3, 7/4 och 27/4; A. Garborg, ”Storsvens-
ken”, 17de Mai 21/3; Dens., ”Spursmåle Norig”; Gjelsvik, ”Den nye tid og dei nye menn”. 
78 Termen ”avvecklingsprogram” betecknar i denna avhandling dels program, som syftar 
till unionens fullständiga upplösning, dels program, som innehåller krav på personalunion 
med försvarsallians. Termen ”personalunionsprogram” reserveras för det senare. Termen 
”realunionsprogram” betecknar reformförslag, som åtminstone vill bevara gemensam utri-
kespolitik i någon form. Termen ”likställighetsprogram” slutligen kan beteckna såväl per-
sonal- som realunionsprogram i de fall de innehåller kravet, att länderna skall vara likställ-
da med varandra. 
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samma kungahusets del. Han vågar dock utlova, att Norge kommer att hålla 
fast vid personalunionen, trots att den har många nackdelar. Visserligen kan 
den utvecklas, men själva sakförhållandet kommer inte att röras, slutar den 
blivande statsministern. (Løvland ”Ett bref från hr Løvland”). 

Någon form av bibehållen försvarsallians tycks ingå i personalunion-
sprogramrnet. Egendomligt nog diskuterar varken Løvland eller någon an-
nan av dess uttolkare vad försvarssamarbetet egentligen skall innebära. Man 
tar således inte ställning till det från svensk sida resta kravet på ökade nors-
ka bidrag till det gemensamma försvaret (se kap. VI:l:a). Däremot säger 
man alldeles klart ifrån, att man vill ha egen norsk utrikesminister och egen 
norsk diplomati.79 Den utvägen vill även regeringen Michelsen hålla öppen 
(Heiberg J V 1906:190; även Weibull 1960:196; Koht 1946–49:300 f). 

Innebär nu denna institutionella boskillnad att Norge också skall driva 
sin egen utrikespolitik? Tänker man sig verkligen, att Iänderna skall vara 
förenade i personalunion med försvarsallians men samtidigt kunna föra oli-
ka utrikespolitik? Dessa frågor besvaras aldrig. Ingenting tyder dock på att 
man tänkt sig exempelvis överläggningar mellan utrikesledningarna för att 
enas om någon gemensam linje. De få uttalanden, som berör problemet, går 
i motsatt riktning. Tidningen Dagbladet (7/4) kräver ”saglig udskiftning af 
de udenrigske anliggender” samt ”ophævelse af misbrugen med sammensat 
og ministerielt statsraad”. 

Det som främst utmärker den sändar–mottagarorienterade argumente-
ringen för upprättande av eget konsulatväsen är således, att frågan i första 
hand ses som ett led i en långsiktig omvandling av föreningen till en föga 
preciserad personalunion med försvarsförbund. Motiveringarna härför är i 
huvudsak två. För det första innebär det, att den nuvarande faktiska realuni-
onen förvandlas till vad den enligt riksakten egentligen skall vara, nämligen 
just personalunion med försvarsallians. För det andra sägs det betyda norsk 
självständighet. Men om man strävar efter norsk självständighet, var- 

79 Bothner, Dagbog 1905, 25/3, Priv. 130, NRA; Wrangel, Storthingserindringer 4/2 Brat-
lie, Ms fol. 2738, Worm-Müllers samling, UBO; BeT 3/5; Dagbl 14/2, 13/4; Garborg ”Fri-
dom och fred”, 17de Mai 7/2; Heiberg G 1923:199). 
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för nöjer man sig då med att först kräva eget konsulatväsen och sedan egen 
utrikesstyrelse blott för att till sist ändå hamna i ett så egenartat förbund som 
personalunion med försvarsallians? Är personalunion med försvarsallians 
verkligen ett trovärdigt unionsideal för konsulataktionsförsvararna? Är det 
verkligen endast dit man önskar komma med sin konsulataktion? Nej, man 
anger själv också ett annat alternativt slutmål. Om det visar sig, att Norges 
fulla självständighet inte kan förverkligas inom ramen för en personalunion, 
måste unionen upplösas helt (Sars 1905:132). Men, frågar man sig, vore det 
inte naturligare, att folk som säger sig vilja uppnå norsk självständighet 
fordrade att unionen upplöstes omedelbart? Så förefaller det, men ändå tar 
de som försvarar aktion på konsulatfrågan avstånd från tanken, att Norge 
skall börja driva en sådan linje i unionspolitiken.80 Här tycks deras agerande 
ha varit inkonsekvent. Det kan nämligen inte råda något tvivel om att de, 
som drev konsulataktionsprogrammet allra hårdast, samtidigt också var de 
ivrigaste motståndarna till unionen med Sverige. ”Der lader sig ikke paavise 
en eneste fordel, unionen har bragt Norge”, ansåg Løvland. De flesta, även 
högermännen, skulle ha kunnat instämma i Henrik Wergelands lilla vers: 

Det er det beste  
forbindelsen å løse mellem heste, 
som trekker dårlig sammen 
Amen (citerad efter Mgbl 2/6). 

Hur kunde det komma sig att dessa övertygade separatister föredrog aktion 
på konsulatfrågan framför att gå direkt på unionens upplösning? Kunde 
konsulataktionen även på kort sikt möjligen leda fram till resultat, som bätt-
re överensstämde med deras negativa uppfattning om samarbetet med Sve-
rige än personalunion med försvarsallians? Var måhända konsulataktions-
försvararnas agerande inte alls så inkonsekvent som det kan förefalla? Innan 
dessa frågor kan besvaras, skall jag visa, att de verkligen var klara motstån-
dare till den bestående unionen.  

 

Genomgången av konsulataktionsförsvararnas syn på unionen kan 
lämpligen börja med föreningens för- och nackdelar från försvarssynpunkt. 
Det var i detta avseende, som unionen traditionellt hade bedömts vara mest 
värdefull 

80 Nansen 1905:306, 314 f; BeT 21/3; Mgbl 29/4; VeP 1/3; ØB 11/2, 25/2; Dagbl 712, 
1012; 17de Mai 9/2; VG 14/2. 
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för Norge. Sedan föreningen ingåtts hade de med jämna mellanrum åter-
kommande krigen och konflikterna med Sverige avlösts av en period av 
relativt fredligt samliv grannländerna emellan. Därutöver hade förbundet 
också ansetts skänka ökad trygghet mot angrepp från utomskandinaviska 
makter. Men erbjöd unionen, sådan den för ögonblicket såg ut, verkligen 
någon garanti mot ett svenskt överfall? 

Konsulataktionsförsvararna var benägna att besvara den frågan nekande. 
Särskilt negativa var medlemmarna av den grupp inom det traditionellt uni-
onsvänliga høirepartiet, som relativt snabbt gått över till en principiell ak-
tionslinje. ”Naar et dogme falder, falder det tungt”, så beskrev redaktör Nils 
Vogt i den konservativa kristianiatidningen Morgenbladet med en kärnfull 
formulering omsvängningen (Det norske studentersamfunds skrift, s.43). 

Ordföranden i Det norske studentersamfund, Michael Hansson, som po-
litiskt ansågs stå den ”ungkonservativa” kretsen kring Morgenbladet nära, 
gav vid ett stort opinionsmöte i samfundet den 4 februari ett klart uttryck för 
denna inställning. Det var, framhöll han, särskilt ett förhållande, ”som har 
berørt alle unionsvenner paa denne side af Kjølen smerteligere end noget 
andet, som har rokket ved unionens grundpiller, knækket tilliden til den og 
til vort nabofolks brodersind”. Det var, att man inte längre kunde känna sig 
säker på svenskarnas avsikter. Redan i barndomen hade det präntats in i alla 
norrmän, att unionen säkrade freden i Norden. Nu tvingades emellertid var 
man inse, att detta var en illusion. Hansson hänvisade till situationen 1895, 
då mäktiga krafter i Sverige gjorde förberedelser för att med vapenmakt 
framtvinga en revision. Men det var inte bara då situationen spetsat till sig. 
När konsulatförhandlingarna för två år sedan höll på att stranda ”hvorledes 
sneg da ikke rygterne sig atter fra hus til hus over hele landet, saa ingen 
mand turde se det nye aar i møde med glad fortrøstning”? 

Nu ville inte Hansson påstå att svenska folket i gemen närde krigiska av-
sikter mot Norge. Men medvetenheten om att nationen räknade mäktiga 
krafter, som inte stod främmande för tvångstanken, var tillräcklig för att 
norrmännen skulle känna sig otrygga i sitt eget hus. Det har öppnat våra 
ögon för otryggheten, ja faran i unionen, summerade Michael Hansson. (Det 
norske studenteramfunds skrift s. 37 ff; se även Mgbl 2/2 och 4/2). 

Unionen hade således inte åstadkommit det goda samförstånd mellan 
Sverige och Norge, som åtskilliga hade hoppats på. Den hade tvärtom utsått 
misstro och hat. Detta hade i sin tur lett till ökade militära rustningsbördor. 
Det senare var en negativ synpunkt på föreningen, som kunnat återfinnas 
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endast i socialdemokratisk press. Venstretidningarna och venstremännen i 
stortinget, som ju tagit initiativet till gränsfästningarna, teg på denna punkt 
liksom konsulataktionsförsvarande konservativa och moderata tidningar och 
politiker. Härmed står vi för första gången under denna argumentgenom-
gång inför det faktum, att det har förelegat om inte åsiktsmotsättningar så 
dock tyngdpunktsskillnader inom konsulataktionsförsvararnas egna led. 

Tidningen Arbeidet i Bergen citerade resolutionstexten från socialdemo-
kratiska landsmötet 1898: ”Og de forsvarsrustninger som dette unionelle 
misforhold har bragt med sig, tyngder allerede paa landet med en saadan 
byrde, at de ikke uden at lamme vor evne til en videre samfundsudvikling, 
kan længer fortsættes” (Arb 10/2). ”Det værste” med unionen var enligt So-
cial-Demokratens uppfattning, att man i båda länderna använde unionsstri-
den som förevändning för rustningar. ”Det lar sig ikke negte at unionsfor-
holdet var skyld i de vanvittige rustninger under det Blehrske ministerium, 
rustninger som vi den dag idag føler følgerne af. Og lignende sprang har 
været gjort i Sverige.” 

Men än värre skulle det bli. Social-Demokraten kunde inte tro annat än 
”at militerbudgettet iaar vil bli bevilget rundeligere end ifjor, og det, som vil 
føre hertil, er de omstændigheder, konsulatsagen er kommet i. – Paa denne 
maade”, fortsatte tidningen, ”blir unionsforholdet en mare som trykker paa 
begge folk og som maskinpolitikere og militærgalne eventyrere udnytter til 
sin fordel”. Därför hade de breda lagren av befolkningen på båda sidor om 
Kölen ett gemensamt intresse av att konsulatfrågan blev löst så fort som 
möjligt. ”Og ro blir her ikke paa vor halvø før den union, vi nu kjender, er 
væk. Det har været det konsulære og diplomatiske fællesskab som er urkil-
den til alle forviklinger”, slog Social-Demokraten fast. (7/1, även 2/2). 

Men om nu unionen inte längre gav någon säker garanti för fred och 
samförstånd mellan Norge och Sverige utan i stället födde vansinniga rust-
ningar, kunde ändå inte de båda ländernas samlade försvarspotential fylla 
den funktionen att avskräcka stormakter från att angripa Skandinavien? Och 
om en intervention trots detta ändå kom till stånd, kunde man då inte tack 
vare det unionella försvarsförbundet lättare avvärja anfallet? 

Den första av dessa frågor diskuterades överhuvudtaget aldrig av konsu-
lataktionsförsvararna. Den senare besvarade man med ett ganska klart nej. 

Den diskussion, som under årtiondena närmast före unionsupplösningen 
hade förts på svensk botten om den unionella försvarsgemenskapens möjlig- 
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heter att avvärja ett stormaktsangrepp, hade ofta utgått från den s. k. lant-
värnsparagrafen i norska grundloven. Den löd ordagrant: ”Landværnet og de 
øvrige norske tropper, som ikke till linje-tropper kunne henregnes, maa ald-
rig bruges udenfor Norges grændser.” (Kongeriget Norges grundlov, s. 9 
(NG § 25)). Lantvärnet kunde med andra ord aldrig kommenderas till 
tjänstgöring utomlands. Medan hela den svenska krigsmakten i princip kun-
de brukas till att värna norsk mark, innehöll grundloven således en bestäm-
melse, som ovillkorligen lade hinder i vägen för en viss del av de norska 
stridskrafterna att användas till att skydda svenskt territorium. 

Till en början hade denna lantvärnsklausul saknat reell betydelse. 
Tyngdpunkten hade legat på de unionella linjetrupperna, under det att lant-
värnet varit obetydligt och saknat all militärisk organisation. Med tiden hade 
dock enligt svensk uppfattning förhållandena ändrat sig radikalt (Clason 
1898:29 ff; se även [Kjellén] 1892:28 f). 

År 1885 antog stortinget en värnpliktslag, som gällde ännu vid tiden för 
unionsupplösningen 20 år senare. Här fick den av venstre lanserade tanken, 
att tonvikten måste läggas på det nationella försvaret, ett konkret uttryck. 
Lagen delade in armén i tre uppbåd, linje, lantvärn och landstorm. Värnplik-
ten utvidgades från 10 till 13 årsklasser. Av dem tilldelades linjen, den del 
av armén, som fick dirigeras utanför landets gränser, blott fem mot tidigare 
sju. Lantvärn och landstorm erhöll däremot vardera fyra mot tidigare till-
sammans tre. Proportionen sju mot tre till linjens favör förvandlades sålunda 
till fem mot åtta till dess nackdel. Dessutom minskades linjens övningstid 
från 140 till 102 dagar per värnpliktig. Förändringarna innebar, om man ser 
till det sammanlagda antalet tjänstedagar, att linjens andel av den totala 
krigsmakten till lands minskade från 71 till 37 % medan övriga trupper i 
motsvarande grad ökade sin från 29 till 63 % (Clason 1898:160 f; se även 
[Kjellén]1892:24 f). Den andel av den samlade norska armén, som kunde 
användas till Sveriges försvar, var därmed reducerad till blott obetydligt mer 
än en tredjedel. I skarp kontrast till detta stod de svenska bestämmelserna, 
att alla lantförsvarskrafter fick brukas till att värna norskt territorium och 
norsk egendom. 

På detta sätt kan det svenska missnöjet med lantvärnsparagrafen fram-
ställas. 

Norska konsulataktionsförsvarare kunde inte dela denna svenska syn på 
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lantvärnsparagrafen och härordningen av år 1885. Tydligast framgår det av 
en ledare i Morgenbladet från april 1905. 

Att linjen genom försvarsreformen reducerats från 71 till 37 % av den 
totala norska krigsmakten, det erkände Morgenbladet villigt. Anklagelsen 
att den försvagats, inte bara proportionellt utan även i absoluta tal, förbigick 
tidningen med tystnad. Den riktade i stället uppmärksamheten på ett annat, i 
Sverige mindre observerat, förhållande. Genom nyordningen kunde Norge i 
en tidigare helt okänd utsträckning faktiskt undvara sina linjetrupper på 
hemmafronten. De blev i betydligt högre grad än förr disponibla för und-
sättningsuppdrag på svenskt territorium.  

Före 1885 var linjen det enda organiserade uppbåd Norge ägde. Lant-
värnet bestod blott av ett mindre antal kompanier utan någon organisation i 
bataljoner eller högre enheter. Under sådana omständigheter kunde Norge, 
påstod Morgenbladet, trots alla förpliktelser aldrig använda hela linjen till 
Sveriges försvar. Norge hade tvingats behålla en ansenlig del av linjeavdel-
ningarna inom sina egna gränser. 

Genom 1885 års reform blev lantvärnet i stånd att överta ansvaret för det 
egna landets säkerhet. Linjen blev helt frigjord för uppgiften att försvara 
gemensamma intressen på svensk mark. I detta avseende innebar således 
1885 års försvarsomläggning en reell förstärkning av Norges unionella för-
svarskontingent, menade Morgenbladet. Med nuvarande arméorganisation 
kunde Norge säkerligen skicka en proportionellt sett lika stor styrka till Sve-
riges hjälp som Sverige någonsin till Norges. Sverige hade ju ingen motsva-
righet till Norges organiserade lantvärn och var därför tvingat att behålla en 
väsentlig del av sin armé hemma för eget försvar. ”Det sanne forhold blir 
derfor nok”, underströk Morgenbladet med en viss skärpa, ”at Sverige tross 
forpliktelsen til med hele sin armé å hjelpe til ved Norges forsvar foreløbig 
iallfall hverken kan eller vil sende ut av landet til direkte forsvar av Norge 
en stort større styrke enn den vi kan og vil sende inn til Sverige til direkte 
støtte av dette land.”81 

Härordningsreformen av år 1885 hade således inte minskat de försvars-
styrkor Norge i realiteten skulle kunna awara för Sveriges försvar utan ökat 
dem. Norge uppfyllde nog sina försvarsförpliktelser, tycktes Morgenbladet 
mena, men hur var det med Sverige? Det andra tema, som tidningen här 
kom in på att Sverige av rent militära och möjligen också politiska skäl nog 
inte kunde eller skulle avdela så stor del av sin armé till Norges försvar, 

81 Mgbl 11/4. Se även VG 2/4, 10/5. För en mer positiv bedömning av unionen ur försvars-
synpunkt, se BeA 11/3. 
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återkom ofta i konsulataktionsförsvararnas agitation mot unionen. Särskilt 
enträget varnade Verdens Gang sina landsmän för att låta sig invaggas i 
falska förhoppningar om svenskt bistånd vid en eventuell konflikt. 

Verdens Gang gavs ut i Kristiania och redigerades av den bekante publi-
cisten Ola Thommessen. Länge betraktades tidningen som venstres ledande 
organ. 1903 bröt den emellertid med partilinjen och gav sitt stöd åt den poli-
tik, som utbrytargruppen de liberale började driva. Tidningen förordade, att 
man i samarbete med høire och de moderate skulle söka lösa konsulatfrågan 
i samförstånd med Sverige. Detta förutsatte ett visst mått av förtroende för 
den svenska statsledningen, något som helt försvunnit vid ingången av år 
1905. Det senare framgår av Verdens Gangs behandling av några svenska 
pressuttalanden om Sveriges inställning till Norge efter en eventuell skils-
mässa. De gick i korthet ut på att Sverige i det läget inte skulle röra ett 
finger för att undsätta Norge, om Ryssland sökte tillägna sig Finnmarken. 
Men om det nu var så likgiltigt för Sverige om Norge styckades efter en 
unionsupplösning, måste norrmännen ovillkorligen fråga sig, vilket värde 
unionen egentligen skulle få i prövningens stund. Om Sverige inte hade nå-
got rationellt intresse av att försvara Norge – och mycket tydde enligt Ver-
dens Gang på att de ledande kretsarna i Sverige bedömde saken så – gav 
unionen föga garanti för att Sverige skulle verksamt bistå Norge vid ett 
överfall. Då kan vi bara vänta oss, förmodade tidningen, att man högst mot-
villigt skickar oss hjälp, kanske för sent eller otillräckligt. Det svenska egen-
intresset kan rentav hindra kungen från att överhuvudtaget skicka svenska 
trupper till vår undsättning. Då står vi där ”værgeløse og forraadte, fordi vi 
har ladet os indvysse i falske forestillninger og stolet paa sikkerheder, hvor 
der ingen er.” (VG 31/1). 

Dagen efter tog Verdens Gang upp en annan fråga. Vad skulle hända 
med Norge, om de Förenade rikena förlorade ett krig mot en gemensam 
yttre fiende? Tidningen fruktade det allra värsta. Den storsvenska tanke-
gången gick helt enkelt ut på att Norge var bra att ha som ”et vel afsætteligt 
løsøre, naar kreditorerne bliver for paagaaende ... Russerne vil have Fin-
marken. Lad dem i tilfælde faa det; det koster os ingenting, interesserer os 
ikke. Naar man forfølges af ulvene, kaster man sine hunde eller sine smaa 
bærn for at vinde tid. Finmarken passer saa godt til det brug ... Sverige har 
brug for Norge bare som umyndig, som barn i slæden til at kaste ud, om 
Sverige skulde blive for kringsat”, antog Verdens Gang i sin tolkning av det 
storsvenska tänkesättet. (VG 1/2; även Garborg ”Storsvensken”). 
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Som stöd för resonemanget om ”barnet i släden” mobiliserade Verdens 
Gang den norska historiens lärdomar. Unionen med Danmark hade lämnat 
avskräckande spår i norska sinnen. I medvetande om att den hade Norge i 
bakfickan inlät sig den danska utrikesledningen på äventyr, som den eljest 
kanske hade aktat sig för. ”Fik det seir”, skrev Verdens Gang, ”blev det 
Danmarks fordel. Led der nederlag, var det bare at give et stykke af Norge 
... Vi værgede med held vore egne grænser, men ved fredsopgjøret tabte vi 
vore landskaber, fordi Danmark ikke havde været saa heldig paa sin kant.” 
På så sätt gick Bohuslän, Jämtland, Härjedalen samt Särna och Idre socknar 
förlorade för Norge, det måste ha varit innebörden av Verdens Gangs reso-
nemang. ”Tilsist lod man hele landet i stikken ved traktaten i Kiel, idet man 
dog forsynligvis beholdt vore gamle bilande vesterpaa for den danske kro-
ne.” Island, Grönland och Färöarna, dessa urgamla norska besittningar, dem 
hade Danmark – det var uppenbarligen innehållet i Verdens Gangs ord – 
övertagit genom Kielavtalet.82 

Verdens Gang menade tydligen, att den dåvarande unionen kunde få 
samma olyckliga konsekvenser för Norge. 

 

En källa till om möjligt djupare missnöje än utformningen av det unio-
nella försvarssamarbetet var organisationen av den gemensamma utrikessty-
relsen. De som försvarade konsulataktion ogillade, att centralmyndigheten 
var permanent förlagd till Stockholm; att utrikesministern alltid var svensk 
och uteslutande stod under svensk konstitutionell kontroll; att alla viktiga 
diplomatiska poster – i London, Berlin, Wien och S:t Petersburg – var besat-
ta med svenskar;83 att främmande stater hade sina beskickningar enbart i 
Stockholm.84 

Men missnöjet riktade sig ej uteslutande mot utrikesförvaltningens orga-
nisatoriska uppbyggnad och den personalpolitik, som svenska regeringen 
bedrev. Man framhöll dessutom, att den utrikespolitik, som faktiskt förts 
och fördes, var förkastlig. 

Bland konsulataktionsförsvararna ansåg man, att den svenska politiken 
utåt ägde två särskilt framträdande egenskaper. Dels var den opålitlig och 
föga ordhållig, dels taktlös, risktagande eller rentav äventyrlig. Den förra 
egenskapen utvecklades av bl. a Verdens Gang. Under århundraden av nära 

82 VG 1/2; se även Garborg, ”Storsvensken”; Dagbl 18/2; De stenografiske referater fra de 
hemmelige møter, s. 33 f. 
83 BeT 13/4; Mgbl 21/1, 31/3. 
84 BeT 13/4. 
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kontakt med Ryssland hade svenskarna lärt sig att tillämpa tsardiplomatins 
mest komprometterande karaktärsdrag, ”mangelen paa ordholdenhed og den 
snedige evne til at finde paaskud til at bryde indgangne forpligtelser”. Ver-
dens Gang erinrade om Ludvig Manderströms löften till Danmark före 
dansk-tyska kriget 1863–1864 och motviljan mot att uppfylla dem, när kri-
get väl bröt ut. (VG 9/1). 

Främst hade dock de ”ryska” metoderna visat sig i Sveriges förbindelser 
med Norge. Tidningen pekade bl. a. på Karl XV:s brutna löfte i ståthållar-
frågan 1859 och nu senast löftesbrottet beträffande kommunikén (VG 7/1). 

Den andra karakteristiska egenskapen för svensk utrikespolitik, draget 
av taktlöshet, risktagande och äventyrlighet, framhävdes framför allt av 
Morgenbladet och Verdens Gang. Den förra erinrade om statsminister Gus-
taf Åkerhielms ord ”å tala svenska åt øster og vester”. Tidningen kunde inte 
påminna sig, att en norrman i ansvarig ställning någonsin gjort sig skyldig 
till en motsvarande taktlöshet gentemot den mäktige grannen i öster. Samma 
tidning förde också den svenska allmänhetens brist på balans inför ryktena 
om de ryska sågfilarna på tal. (Mgbl 29/1). 

Särskilt upprörda var emellertid Morgenbladet och Verdens Gang över 
den svenska pressens antiryska propaganda med anledning av tsarens finska 
politik. De landsförvisade finländarna höll ett tag på att göra Stockholm till 
högkvarter för sin agitation. Det var riskabelt för de Förenade rikena. Utri-
kesminister Lagerheim insåg faran och varnade för oförsiktiga uttalanden. 
Mot honom restes då ”en forenet storsvensk og finsk agitation”, som ledde 
till hans fall (VG 1/2). 

Allt detta gjorde att man inte kunde se ”nogen betryggende garanti for 
vår utenrikspolitikks sikkerhet og taktfullhet, når den blot blir bevart under 
svensk ledelse” (Mgbl 29/1; även 14/2). 

Ett tredje utmärkande drag för den svenska utrikespolitiken var, att den 
ofta direkt motarbetat Norges intressen i utlandet. Den hade aldrig uppträtt 
till förmån för Norge genom att rätta till ”skadelige forvrængninger af uni-
onsforholdet og protestere mod aabenbare usandheder om Norge”. Tvärtom 
ansåg man sig ha anledning att tro ”at dette diplomati, som Norge er med at 
betale, ved enhver given lejlighed trykker Norge ned og direkte op- 
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retholder misforstaaelsen af vor stilling og vore krav”. (VG 9/4; även 
Bothner, Dagbog 1905, 28/4, Priv. 130, NRA). 

Men varpå berodde då denna bristande ordhållighet, denna taktlöshet 
och äventyrlighet, detta motarbetande av Norges unionella intressen i utlan-
det? Verdens Gang pekade på den stora klyftan mellan regeringen och folket 
i Sverige. Precis som i Ryssland var regeringen i Sverige något annat än 
folket. ”Altfor store dele af det svenske folk er udestængt fra indflydelse paa 
regjeringen”. De kretsar varifrån den hämtades hade enligt Verdens Gang 
sina egna politiska metoder från gammal tid. De var inte i överensstämmelse 
med det svenska folkets flertal, ty om det fick tillfälle att göra sin stämma 
hörd, skulle man snart uppnå fullt samförstånd i unionen. Men, slutade Ver-
dens Gang, ”at den svenske regjering er anderledes end det svenske folk, 
ligesom den russiske er modsat det russiske folk, sætter unionen paa spil ved 
at fordærve tilliden”. Det odemokratiska svenska statsskicket bar skulden 
för de negativa dragen i svensk utrikespolitik. (VG 9/1; även Mgbl 29/1). 

 

Försvararna av konsulataktion hade således en mycket negativ bild av 
unionen i försvars- och utrikespolitiskt avseende. Härtill fogades ytterligare 
en sak: att unionen skadat den norska inrikespolitiken. Denna synpunkt 
tryckte konservativa försvarare av konsulataktion särskilt hårt på. Även 
inom socialdemokraternas led hördes ibland liknande tongångar. I den rena 
venstrepressen och bland venstres ledande män i storting och regering var 
däremot tystnaden total på denna punkt. Eftersom de konservativa och soci-
aldemokraterna hade helt väsensskilda skadeverkningar i åtanke, kan konsu-
lataktionslägret i sin inställning till just detta argument sägas ha varit delat i 
tre grupper. 

De inrikespolitiska olägenheterna med unionen ansågs vara av åtminsto-
ne tre olika slag. För det första upptog de ständigt återkommande unions-
striderna rent allmänt folkets och de styrandes uppmärksamhet i sådan grad, 
att de inrikespolitiska problemen hamnade i skymundan. Unionsstriden ger 
oss inte tid att sköta våra egna affärer, betonade Michael Hansson i Studen-
tersamfundet. ”Hvem har tid til ... at bekymre sig om kirke- og skolestriden? 
Hvem tænker paa maalsagen? Mon ikke ... offentlige og kommunale institu-
tioner trænger til at reformeres? Og er socialismen ikke bleven en magt i 
vort samfund næsten uden at vi har anet det?” 

Men på det ekonomiska området väntar oss ännu svårare uppgifter, fort-
satte Hansson. Frågan om folkförsäkring var ännu olöst. Statsfinanserna 
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krävde den största uppmärksamhet, skatteförhållandena måste revideras. ”I 
nær sagt alle grene af vort næringsliv er der plads for reformer og frem-
skridt, som den alt opslugende unionstrætte nu hverken giver syn for eller 
tid til”, konstaterade Michael Hansson beklagande.85 

Från socialdemokratisk sida fördes en parallell argumentation, men här 
menade man självfallet, att en socialistisk samhällsomvandling förhindra-
des. Det arbetande folket hade inte längre råd att låta unionskäbblet fortsät-
ta, ansåg Arbeidet i en ledare. ”Alle indre anliggender, alle tanker paa den 
sociale omvandling som det er socialdemokratiets opgave at gjennemføre, 
stilles fuldstændig i skyggen af unionskjævlet”.86 

För det andra hade unionsstriderna sedan 1880-talet fått omkring ett 
halvt dussin norska regeringar på fall. Att det i sin tur haft en allmänt nega-
tiv inverkan på inrikespolitiken, var såväl socialdemokratiska som konserva-
tiva tidningar ense om (BeA 13/5; Mgbl 1/3, 8/3; SocDem 3/3).  

Till sist hade unionen och unionstvisterna enligt konservativa konsulat-
aktionsförsvarares mening förhindrat en inre utveckling i konservativ rikt-
ning och starkt gynnat en radikal. Det konservativa Bergens Aftenblad po-
ängterade, att ”unionspolitikens skuffelser nu i 15 aar i den grad forstyret 
vor indre politik, at det ikke længer er muligt at overse, at vi forkommes ved 
en fortsættelse i samme spor”. Sedan 90-talets början hade unionsstriderna 
fällt utslaget i fem allmänna val. ”Den direkte skat, den almindelige kom-
munale stemmeret, den almindelige statsborgerlige stemmeret er baaret frem 
paa den unionelle agitation”, konstaterade Bergens Aftenblad resignerat 
(BeA 13/5). 

Michael Hansson förde ett liknande resonemang. På ett undantag när har 
høire, betonade han, gått från nederlag till nederlag ”og grunden hertil har 
sandelig ikke været den at dette parti har slaaet kjede til vern om grundloven 
og de faa garantier vor forfatning frembød mod et vilkaarligt klasseher-
redømme”. Ingen betvivlar, ”at det tidligere radikale parti har kunnet føre 
sin hele række af reformer igjennem ikke paa grund af reformernes eget 
værd eller deres skikkethed for norske forhold, men alene ved hjælp af ... 
unionen ... Storsvenske røster, der lød til os over grændsen, svenske over-
greb, planer om tvangsrevision m. v. har atter og atter ydet høires 

85 Det norske studentersamfunds skrift, s. 40; även Samhold 17/3. 
86 Arb 11/2; se även SocDem 7/1, 2/2; NyT 4/2. Att Arbeiderpartiets styrelse hyste denna 
uppfattning framgår av ett brev från Carl Jeppesen till Branting den 25/2, vol. 3, Brantings 
samling, AA. 
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modstandere en fortrinlig støtte ogsaa i den indre politik ... Men en gang 
maa selv de oprigtigste norske unionsvenners taalmodighed have en ende ... 
Derfor bør det ikke forundre, om man nu faar se det konservative parti i 
forreste række blandt vore partier, naar de inden kort eller længe kræver 
unionens opløsning.” (Det norske studentersamfunds skrift s. 35 f). 

På vilket sätt hade då det radikala venstrepartiets reformer kunnat bäras 
fram av den unionella agitationen? På vilket sätt hade talet om storsvenska 
övergrepp kunnat gynna venstres inre reformpolitik? Frågorna skall besva-
ras mera ingående senare (se kap V:2:b), men redan de citerade uttalandena 
ger vissa ledtrådar. Det var unionsvänligheten, som legat høire i fatet. Det 
radikala partiet hade från sina utgångspunkter kunnat slunga ut appeller om 
ensidig aktion för att befria landet från den svenska överhöghetens ok, men 
en sådan konfliktorienterad politik hade høire inte kunnat ansluta sig till. 
Trots att høiremännen ansåg, att det var deras unionspolitik, som bäst tillva-
ratog landets intressen, hade de kommit att utmålas som ”svenskvänliga” 
och ”onationella”, medan venstremännen framställt sig själva som ”natio-
nellt” inriktade. Denna propaganda hade vunnit gehör hos de norska väljar-
na och lett till seger efter seger för venstre. Som följd härav hade partiet 
kunnat genomdriva allmän rösträtt till stortinget och till kommunala full-
mäktigeförsamlingar samt införa direkt beskattning. 

Den teknik som venstre använde sig av i unionsfrågan kan betecknas 
som nationalistisk. Den kännetecknades av att partiet påstod, att dess egna 
rekommendationer till handling och dess eget faktiska agerande i unionsfrå-
gan uttryckte det sanna fosterländska intresset i motsats till høires rekom-
mendationer och handlingar, vilka stämplades som mindre nationella eller 
ofosterländska. Den reella grunden för denna propaganda var, att venstre i 
större utsträckning än de andra partierna var inriktat på nationell självhäv-
delse och fullständig separation från Sverige. Framför allt var dock partiet i 
högre grad än andra benäget att tillgripa ensidig norsk aktion, benäget att 
föreslå en mot Sverige mer konfliktorienterad politik för att förverkliga sin 
unionspolitiska målsättning. 

Föreställningen om att den samförståndsinriktade attityden mot Sverige 
inverkade negativt på den inrikespolitiska utvecklingen i Norge var ett vä-
sentligt argument för den stora konservativa grupp, som började orientera 
sig bort från den traditionella unionsvänligheten. Det får man klart för sig 
genom att studera Morgenbladets ställningstagande. Morgenbladet var vid 
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sidan av Aftenposten den ledande konservativa tidningen i huvudstaden. Det 
är allmänt omvittnat, att Morgenbladet gick i spetsen för den negativa syn 
på unionen, som började vinna terräng inom høire på vintern och våren 
1905. Och den motivering, som tidningen själv förde fram som huvudskäl 
för sin omsvängning, tog fasta på just høires inrikespolitiska ställning. 
”Hvad der i disse dage foregår rundt om i de tusen hjem”, skrev den i mitten 
av januari, ”er ... intet mindre enn en strømkæntring i unionsopfatningen, en 
løsning av unionen i tusen ærlige sinn ... Det er de stille i landet, som nu 
vakner til reaksjon ... Atter og atter ... ganske av sig selv stiger de bitre vers-
linjer op i oss: Den pakt, vi nu forpestes i”. Svårast är det för oss gamla hö-
germän, fortsatte ledarskribenten. ”I årrekker har vi stått som maktesløse 
tilskuere ved den utvikling, våre indre forhold, takket være unionen, har 
gjennemgått. Farten har vært upåklagelig, for å bruke et bekjent stikord, 
men retningen efter vår mening alt annet enn heldig.” Men intet har vi kun-
nat uträtta, klagade skribenten. ”Hver gang det har sett ut, som om vinden 
skulde snu sig, har våre venstreledere bare behøvd å synge i kor: Sverige! se 
til Sverige! – og ufravikelig er statsskibet glidd inn i den gamle kurs. Takket 
være unionen har vi i våre indre forhold fatt alt det, vi ikke vilde ha,” slutade 
tidningen (Mgbl 16/1).  

”I dette øieblikk reiser sig atter som et isfjell mellem de to folk”, kom-
menterade Morgenbladet med en berömd formulering underrättelsen om 
konsulatförhandlingarnas sammanbrott ett par veckor senare. Den tillade: 
”Dermed er fra norsk side uttømt den sum af opofrelser, som Norge, og sær-
lig det norske Høire, for det unionelle samholds skyld har underkastet sig, 
og som i den indre politikk har kostet oss så mange altfor store ofre” (Mgbl 
2/2). 

Att unionskampen hindrade en konservativ och gynnade en radikal re-
formpolitik har för Morgenbladet uppenbarligen varit det avgörande skälet 
mot att hålla fast vid unionen.87 

 

Den långa utredningen av konsulataktionsförsvararnas sändar–mottagar-
orienterade argumentering kan nu sammanfattas på följande sätt. Det karak-
teristiska för deras resonemang har varit, att de velat se tillkomsten av en 

87 I socialdemokratisk press fanns ingen motsvarande argumentation mot unionen. Av Jep-
pesens brev till Branting den 25/2 framgår dock, att man inom partistyrelsen och Social-
Demokratens redaktion var medveten om att venstres monopolanspråk på fosterlandssinne 
skadade den socialdemokratiska saken. Se vol. 3, Brantings samling, AA. 
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fristående norsk konsulatinstitution som ett steg i riktning mot inrättandet av 
en egen norsk utrikesstyrelse och egen norsk diplomati. Den till synes gans-
ka obetydliga konsulatreformen har sålunda betraktats som ett led i en om-
vandling av den bestående realunionen till en personalunion med försvarsal-
lians. Detta har i sin tur påståtts vara ett steg i riktning mot norsk självstän-
dighet. Samtidigt som man sagt detta, har man vägrat gå med på att Norge 
sätter unionens upplösning på dagordningen. Men om man verkligen velat 
befrämja Norges självständighet, varför har man då inte accepterat före-
ningens upplösning som norskt unionsprogram? Varför har man i stället 
drivit konsulatfrågan, som ändå bara tycks leda till personalunion med för-
svarsallians? Konsulataktionsförsvararnas agerande kan förefalla inkonse-
kvent på denna punkt. De har nämligen haft en kritisk inställning till unio-
nen, inte minst just i försvarshänseende. Någon garanti mot ett svenskt över-
fall har den inte längre bedömts vara mot bakgrund av bl. a. de svenska pla-
nerna på tvångsrevision år 1895. I stället för att utgöra en fredsfaktor mellan 
länderna har unionen enligt ett par socialdemokratiska tidningar gett upphov 
till ökade rustningar både i Sverige och Norge. Ej heller är man övertygad 
om att försvarsförbundet skall göra det lättare att avvärja eventuella militära 
stormaktsingripanden. Av en del svenska tidningsuttalanden att döma ligger 
det inte i Sveriges nationella intresse att försvara Norge vid exempelvis ett 
ryskt anfall mot Finnmarken. Kanske kommer svenska hjälpsändningar att 
skickas för sent eller rentav helt utebli. Genom sin blotta existens kan såle-
des försvarsförbundet invagga norrmännen i en säkerhet, som i själva verket 
saknar all reell grund. Men värst av allt anses det dock vara, att Sverige efter 
ett förlorat krig kan komma att köpa sig fred på Norges bekostnad. Kanske 
överlåter svenskarna norska landområden till den segrande fienden för att få 
behålla sina egna. Så hade ju Norge flera gånger behandlats under förening-
en med Danmark, och Sverige kunde mycket väl tänkas följa Danmarks 
svekfulla exempel. 

Den svenska dominansen inom utrikesledning och diplomati har konsu-
lataktionsförsvararna självfallet också varit missnöjda över. Dessutom har 
den svenska utrikespolitiken ansetts vara såväl allmänt opålitlig som taktlös 
och risktagande, särskilt gentemot Ryssland. Vidare befarar man, att den 
svenska diplomatin konsekvent ger utländska regeringar en felaktig bild av 
Norges ställning i unionen. 

Sist men inte minst har unionen också skadat den norska inrikespoliti-
ken. De ständigt återkommande unionsstriderna har dragit bort uppmärk-
samheten från de inrikespolitiska problemen. Enligt konservativa aktions-
försvarare försvåras härigenom en konservativ reformpolitik, medan social-
demo- 
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kratiska konsulataktionsförsvarare på motsvarande sätt hävdar, att en socia-
listisk samhällsomvandling försenas eller förhindras. Vidare har unionspoli-
tiken tvingat en hel rad regeringar på fall, vilket haft en allmänt störande 
inverkan på inrikespolitiken. För det tredje har konservativa konsulatak-
tionsförsvarare poängterat, att unionstvisterna starkt befrämjat en inrikespo-
litisk utveckling i radikal riktning. Venstre har framställt Høires traditionella 
unionsvänlighet som ”onationell” och ”onorsk”, vilket lett till stora radikala 
segrar vid de allmänna valen. Tack vare denna unionella agitation har ven-
stre kunnat införa en rad radikala reformer som allmän rösträtt och direkt 
beskattning. 

Så kvarstår problemet beträffande konsulataktionsförsvararnas sändar–
mottagarorienterade argumentering: varför har man rekommenderat konsu-
lataktion i stället för unionsupplösning, fastän man varit mycket negativt 
inställd till unionen och fastän man gjort klart, att konsulatfrågans lösning 
på sin höjd endast skulle bana väg för en personalunion med försvarsallians? 

 

Redan i februari har det stått klart, att en majoritet av stortingsmännen 
och de flesta ledande tidningarna stödde tanken på någon form av ensidig 
aktion på konsulatfrågan. Som deciderade motståndare till aktion framträdde 
i första hand kung Oscar, kronprins Gustaf och andra medlemmar av kunga-
huset. I övrigt kom motståndet nästan enbart från högerhåll. I spetsen gick 
självfallet Francis Hagerup. Han fick stöd av några av ministrarna i sin egen 
regering, däribland Sigurd Ibsen, försvarsminister Oscar Strugstad, finans-
minister Birger Kildal och jordbruksminister Johan Mellbye. I stortinget 
fanns också en liten grupp av högermän, som gick på motståndslinjen där-
ibland specialkommitténs ordförande, amtman Nicolai Prebensen och lag-
tingspresident Johan Thorne. Vid den slutliga omröstningen i odelstinget 
den 18 maj röstade förutom Hagerup skeppsredare Jørgen Knudsen, gross-
handlare Peter Collett Solberg, köpman Hans Hansen, amtman Albert Han-
sen samt lantbrukaren H. Berg mot aktion.  

I pressen leddes motståndet mot konsulataktion av Norges största tid-
ning, Aftenposten i Kristiania. Den redigerades av Samuel Frederik Bætz-
mann i politiskt konservativ anda. Konservativ och aktionsfientlig var också 
Trondhjems Adresseavis, där Johan Christian Høitomt var både ägare och 
redaktör (Aftenp 7/2, 9/2, 15/2, 23/2; TrAdr 2/2, 9/2, 18/2, 26/2). Inte förrän 
det blev uppenbart, att de båda tidningarna hade en överväldigande stor-
tingsmajoritet emot sig, föll de till föga och gick över till korta laglinjen 
(Aftenp 8/3, 15/3, 4/4; TrAdr 7/4, 8/4, 12/5). Morgenbladets hållning till 
aktionspolitiken var till en 
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början ganska odeciderad och avvaktande.88 I mitten av februari gick dock 
den stora konservativa kristianiatidningen in för konsulataktion i någon 
form och efter specialkommitténs preliminära uttalande i början av mars slöt 
den upp bakom korta laglinjen (Mgbl 15/2, 17/2, 1/3, 4/3, 7/3, 12/3). Bland 
konsulataktionsmotståndarna märks i övrigt Aftenpostens korrespondent i 
Stockholm, Kristian Winterhjelm, juristprofessorn Bredo Morgenstierne, 
historieprofessorn Yngvar Nielsen, förre statsministern Gregers Gram samt 
Bjørnstjerne Bjørnson. Den senare, som ju länge varit venstres härold i uni-
onskampen, bröt 1903 med sitt gamla parti och sällade sig till dem, som 
stödde förhandlingspolitiken. Den linjen fullföljde han på våren 1905. 

Hur ställde sig då dessa konsulataktionsmotståndare till tanken på en 
egen, norsk konsulatorganisation? I princip godtog man den, men med ett 
mycket bestämt förbehåll. Konsulatskilsmässan fick under inga omständigl-
leter bli ett led i en mera allmän utskiftning av den återstående unionsge-
menskapen. Tvärtom måste genomförandet ske på ett sådant sätt, att unio-
nen förstärktes. Frågan om eget norskt konsulatväsen måste därför samord-
nas med en allmän revision av alla unionsbestämmelser.89 

Konsulataktionsmotståndarnas invändning mot Sars och Løvlands sän-
dar–mottagarorienterade motivering låg således inte på den deskriptiva ni-
vån. De sökte t. ex. inte visa, att konsulatväsendets uppdelning rent faktiskt 
inte skulle leda till personalunion med försvarsallians. Deras motargumente-
ring låg på värderingsplanet. De önskade helt enkelt inte se personalunions-
programmet förverkligat. De ville i stället realisera vad som i fortsättningen 
kommer att kallas realunionsprogrammet, det program som Sars så obeting-
at tagit avstånd från, nationellt oberoende inom en stärkt realunion baserad 
på absolut likställighet mellan länderna. Norge måste få en ställning i unio-
nen, som anstår ”en helt suveræn, med Sverige fuldt ligestillet, stat”, beto-
nade den gamle unionsvännen och medlemmen av 1895 års uni- 

88 Mgbl 4/2, 13/2. Till Hagerup lär red. Vogt ha sagt i mitten av februari, att han var emot 
konsulataktion, Hagerup 1951:32. 
89 Inspiration till att på det sätt som här kommer att ske omedelbart konfrontera argument 
för och argument mot med varandra har jag hämtat från Næss 1961:84 ff. Intressanta till-
lämpningar på svenskt material har gjorts av Tord Simonsson i Kyrkomötet argumenterar, 
Kritisk analys av argumenttyper i diskussionerna vid 1957 och 1959 års kyrkomöten om 
”Kvinnas behörighet till prästerlig tjänst”, s. 181 ff och 189 ff och av Ruin 1968:33, 36 ff 
och 88 ff. 
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onskommitté, Frits Hansen.90 Ingenting tyder på att Hansen eller någon an-
nan anhängare av realunionsprogrammet känt samma oro som Sars över att 
det större Sverige alltid skulle komma att dominera över det mindre Norge, 
även om länderna var formellt helt likställda. Som garanti för likställighet 
fordrades dock något mer än enbart löften från svensk sida. Han krävde en 
omredigering av föreningsakten. Den måste formuleras så, ”at den i alle 
former tydeligt tilkjendegiver sig som to fuldt suveræne staters traktat om 
visse foreningspunkter, udover hvilke der intet fællesskab er, langt mindre 
nogen enhed” (TrAdr 13/1). Det måste bli fullt klart, skrev Aftenpostens 
stockholmskorrespondent Kristian Winterhjelm i en av sina många artiklar, 
”at unionen er af folkeretslig, ikke statsretslig karakter”.91 Det var således ett 
statsförbund man ville upprätta och kodifiera, ingen förbundsstat. Uppen-
barligen ville man förmå Sverige att överge alla rester av den alinska sko-
lans uppfattning, att föreningen var grundad på svensk överhöghet och att 
grundlov och riksakt båda var inomstatliga, statsrättsliga dokument.92 Å 
andra sidan var detta ett ingrepp i föreningsdokumenten, som personaluni-
onsprogrammets förkämpar inte kunde försona sig med. De ville ju endast 
reducera den existerande gemenskapen till vad den borde vara enligt då gäl-
lande text i riksakten. Om någon förändring i den skrivna föreningsakten var 
det från deras sida aldrig tal. 

Blott sporadiskt och ofullständigt yppade realunionsprogrammets tales-
män något om sina funderingar kring en framtida förenings utseende. 

I likhet med förespråkarna för personalunionsprogrammet sade man sig 
vilja slå vakt om det gemensamma kungahuset. Man uttryckte dock aldrig 
någon bestämd uppfattning om vilken maktställning det borde inta (Win-
terhjelm ”Lad os ikke skilles”; Hansen ”Skal vi skilles?”; TrAdr 13/1). Där-
emot krävde den ledande konservativa tidningen i Hedmark, Hamar Stiftsti-
dende, att dynastin måste bli mera nationell. Det finns ingen motvilja i Nor-
ge mot de kungliga som individer, försäkrade den konservativa tidningen. 
Men ”de kongelige personer er komne til os som gjester. Det kongelige 
hus’s børn er først og fremst opdragne til svensker. I Sverige er de voxet 

90 Hansen ”Skal vi skilles”, Aftenp 24/2 nr 107; se även Winterhjelm ”lad oss ikke skilles”, 
Aftenp 9/2 nr 78; Gram ”Valget”, Aftenp 3/3 nr 123. 
91 Winterhjelm ”Klare Papirer”, Aftenp 14/5 nr 271; se även Dens. ”Situationen”, Aftenp 
11/4 nr 206 samt TrAdr 31/3. 
92 Lydrikesteorin utvecklas närmare i kap. VI:2:a. För en utförlig behandling, se Vedung 
1966:19 ff. 
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op; bagefter maatte de lære at være nordmænd, læere vort sprog, vort tæn-
kesæt, lære, at ogsaa her er deres hjem”. Hamar Stiftstidende kände på sig, 
att kungahuset trots den goda viljan inte hade lyckats bli nationellt. Därför 
måste en kommande uppgörelse ta ställning till den kanske viktigaste frågan 
av alla, den om ”kongehusets nationalisering” (HaSt 29/4). 

I fråga om kritiken av kungadömet tycks således realunions- och perso-
nalunionsprogrammen ha varit nästan identiska.  

Tanken att försvarsförbundet borde bibehållas hade ju varit ett väsentligt 
led i avvecklingspolitiken. Någon diskussion om militärgemenskapens kon-
kreta utformning hade dock inte förts. För en del anhängare av realunions-
programmet stod det däremot klart, att bestämmelserna rörande de båda 
ländernas ömsesidiga försvarsförpliktelser måste underkastas en betydande 
revidering. Länderna måste ”paatage sig gjensidige forpligtelser til samtidigt 
forsvar af halvøen”, skrev Trondhjems Adresseavis.93 Kristian Winterhjelm 
påstod sig vara motståndare till vad han kallade ”samrøring” med Sverige på 
försvarets område. Däremot anbefallde han ”kontraktmæssig” förpliktelse 
att försvara halvön med båda ländernas ”samlede” kraft (Winterhjelm, ”Si-
tuationen”). På ett eller annat sätt borde man därför gå Sverige till mötes 
vad gällde ordningen av lantvärnsparagrafen, underströk han (Winterhjem 
”Norsk program”, Aftenp 5/5 nr 252). Tydligen har Winterhjelm känt sig 
otillfredsställd över den totala avsaknaden av föreskrifter angående unions-
ländernas ömsesidiga försvarsförpliktelser. Därför har han föreslagit, att 
ländernas plikt att försvara varandra skall kodifieras i ett kontrakt. Han har 
alltså velat utvidga den traktatbundna gemensamheten, en sak som ju perso-
nalunionens supportrar aldrig kunde förmås ens att reflektera över. Hans 
inställning har förmodligen delats av Adresseavisen. 

Winterhjelm förklarade sig också villig att revidera lantvärnsparagrafen. 
Han hade synbarligen satt sig i sinnet att tillmötesgå svenska krav på bättre 
balans vad avsåg försvarsförpliktelserna. Formuleringen att det nya för-
svarskontraktet borde omfatta båda staternas ”samlede” kraft tyder på att 
han var beredd att rentav upphäva lantvärnsklausulen helt.  

Vad ledningen av utrikesstyrelsen beträffar höll man i princip fast vid 
høires gamla program. Man besjälades av en önskan att bevara någon form 
av gemensam utrikespolitik. ”Fælles politik udad saaledes bestemt, at ikke 
det ene rige uden det andet riges kontrol kunde fremkalde forviklinger”, så 

93 TrAdr 13/4 cit. och 13/1; se även M, ”Opgjør til fred og forstaaelse”, Aftenp 21/2 nr 100. 
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formulerade Winterhjelm sin målsättning (Winterhjelm ”Situationen”; se 
även BeA 7/4, som inte helt gett upp tanken på ”et rigsaktfæstet fælles 
udenrigsstyre”). Organisatoriskt ville man inte binda sig för någon bestämd 
formel. Gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man, föreföll dock 
flera unionsvänner mest tilltalande (TrAdr 7/4; Gram, ”Valget”; Winterh-
jelm, ”Situationen”). Då kunde det samfällda kompetensområdets storlek 
bibehållas oförändrat. Gemensam utrikesminister förutsatte nämligen, att 
samtliga utrikesärenden, ”de rent praktiske hverdagssager saavelsom de 
virkelig politiske”, sorterade under en person, som varken var svensk eller 
norsk utan unionell ämbetsman (TrAdr 31/3). Men såväl Adresseavisen och 
Aftenposten som Hamar Stiftstidende kunde tänka sig en lösning längs den 
s. k. unionskanslerslinjen med två utrikesministerier och en unionskansler i 
spetsen för utrikespolitiken (TrAdr 31/3, 8/4; Aftenp 13/4 nr 211; HaSt 
15/4; Winterhjelm, ”Situationen”; Dens., ”Norsk program”). I motsats till en 
anordning med gemensam utrikesminister skulle det innebära en minskning 
av det antal ärenden, som avgjordes samfällt. Man tänkte sig en uppdelning 
av utrikesfrågorna efter en föga preciserad distinktion mellan ekonomi och 
politik. Angelägenheter rörande handel, skeppsfart, konsulatväsen och an-
nan praktisk samfärdsel borde skötas självständigt av varje lands utrikesde-
partement. Men så snart, som Trondhjems Adresseavis uttryckte det, ”rent 
politiske spørgsmaal meldte sig i hvilketsomhelst anliggende, maatte der 
være sørget for, at en enhedlig og fælles optræden af landene straks indtra-
adte, idet en unionelt udstyret unionskansler, norsk eller svensk mand og 
ansvarlig for begge lande, da foredrog saadanne sager for kongen i et unio-
nelt sammensat statsraad” (TrAdr 31/3; HaSt 15/4). Däremot tog man expli-
cit avstånd från eller tvekade inför personalunionsprogrammets krav på två 
utrikesministrar utan unionskansler.94 

Konsulataktionsmotståndarnas framtidsversion av unionen var således 
principiellt annorlunda beskaffad än konsulataktionsförsvararnas. De senare 
ville steg för steg avveckla samfälligheten och förvandla föreningen till vad 
den 

94 Hagerup 1951:126; TrAdr 31/3; Høitomt, ”Fra Redaktør Høitomt”, Nid 12/4; Gram 
”Valget”. Ang. kronprins Gustafs inställning se Udkast til en Tale, 19/2 och stencilerat 
koncept till uttalande, odat. men sannolikt skrivet omkr. 20/2, vol. 76, Gustaf V:s arkiv, 
BFA; Heiberg J V 1906:30 och Nordlund 1905:72 f. Prins Carls syn framgår av hans brev 
till kronprins Gustaf, 26/2, vol. 42, Gustaf V:s arkiv, BFA. – Frågan om utrikesministerns 
ansvar diskuterades knappast alls. Se dock Winterhjelm, ”Fra vor korrespondent i Stock-
holm”, Aftenp 31/3 och TrAdr 31/3. 
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enligt deras tolkning av riksakten borde vara: en personalunion med någon 
sorts försvarsgemenskap. Det innebar bland annat, att varje land skulle ha 
sin egen utrikesminister och sin egen utrikesförvaltning. En del konsulatak-
tionsmotståndare ville däremot bygga upp en fastare realunion på likställig-
hetens grund. De var beredda att gå med på utökad försvarsgemenskap. 
Framför allt tog de avstånd från egen norsk utrikesminister och förordade i 
stället en anordning med gemensam utrikesminister eller en unionskansler 
jämte två nationella utrikesministrar. Allt detta kunde omöjligen tolkas in i 
den existerande riksakten utan måste klart kodifieras i en ny föreningstrak-
tat. En delning av konsulatväsendet kunde accepteras endast om den blev ett 
led i förverkligandet av detta realunionsprogram. 

 

Bakom konsulataktionsförsvararnas personalunionsprogram har ju, som 
nyss påvisats, legat en så negativ syn på unionen, att den snarast pekat mot 
unionens upplösning. Otvivelaktigt har konsulataktionsmotståndarnas real-
unionslinje haft en motsvarande positiv inställning till föreningen som förut-
sättning. En upplösning framstår som ”et stort tab for vort folk”, skrev ex-
empelvis Bredo Morgenstierne i en tidningsartikel (Morgenstierne, ”De 
norske unionsvenner”, Aftenp 2/3 nr 122). Tyvärr konkretiserade man yt-
terst sällan, vilka egenskaper hos unionen man uppskattade. När saken nå-
gon gång fördes på tal, var det försvarsynpunkterna som dominerade. Man 
medgav visserligen, att föreningen lett till svåra slitningar mellan Sverige 
och Norge, men det fick inte undanskymma det väsentliga faktum, att den 
ändå åstadkommit yttre fred mellan den skandinaviska halvöns båda folk.95 
Sitt största värde hade dock unionen som värn mot utomskandinaviska fien-
der. Vi har all anledning ”at skatte unionens værdi som betryggelse af 
halvøens forsvarsevne”, ansåg t. ex. Trondhjems Adresseavis.96 

För befolkningen i de nordligaste landsdelarna var unionen, framhöll en 
anonym artikelförfattare i Trondhjems Adresseavis, av särskilt stort värde. 
Som förhållandena i Europa nu en gång var, måste ”den forøgede tryghed i 
landsforsvaret, som det er unionens mening at skaffe os ... væsentlig blive 
en betryggelse af det nordlige Norges forsvar”. Nordnorge var mest hotat 
och minst skyddat. Men om man i provinsiell självgodhet har uppfattningen, 
att det inte är någon vital olycka att förlora vad venstrepolitikern Gunnar 
Knudsen betecknat som ”en afkrog”, då får ”den alvorlige tanke 

95 TrAdr 2/2. Dock Ibsen enligt Castberg 1953:235. 
96 TrAdr 18/4 (cit.) och 2/2; BeA 5/1; Hagerup 1951:52, överstelöjtnant Morgenstierne, 
generallöjtnant H. P. Lorange; Heiberg J V 1906:29 f, kronprins Gustaf. 
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om forsvaret af landet efter dets nedarvede grænser ikke ... den vegt, som 
den vel burde have i overveielserne.” (TrAdr 8/2). 

Samme skribent diskuterade också det ”stødende” påståendet, att Sveri-
ge behövde ha Norge som avsättbart lösöre vid ett fredsslut efter ett eventu-
ellt förlorat krig. Att styras från Stockholm eller Kristiania betydde nog ing-
en skillnad i detta avseende, fruktade han. ”Om man tænker sig unionen 
opløst, og det udelukkende var diplomater i Kristiania, som efter en ulykke-
lig krig skulde underhandle om fred med fienden, mon ikke da den nordlige 
del af landet blev barnet, som maatte ud af slæden? Eller skulde man antage, 
at en provins mellem Svinesund og Jæderen snarere blev tilbudt fienden 
som fredsprisen?” Den anonyme skribenten, vars artikel stod på ledarplats i 
Adresseavisen, befarade tydligen det värsta för Nordnorges del (TrAdr 8/2).  

Men argumenteringen lämnar knappast något svar på frågan, varför det 
enbart är på konservativt håll, som man fortfarande håller fast vid unionen. 
Varför är det just en konservativ politiker, som på nyåret 1905 ber bönen: 
”Gud give os alle ... unionsfølelse”?97 Varför är det en konservativ grupp, 
som betonar unionens värde från försvarssynpunkt? Man skulle väl kunna 
tänka sig, att venstre och socialdemokratin velat bevara unionen för att slip-
pa lägga ner så mycket pengar på försvaret. Men nu var det alltså en konser-
vativ grupp, som försvarade unionen. Varför?  

Konsulataktionsmotståndarna själva lämnar inget svar. En grovt formu-
lerad hypotes, som jag inte kunnat finna några nämnvärda direkta belägg 
för, utgår från vad som är känt om høires ideologi, unionens karaktär samt 
Sveriges och Norges statsskick och samhällsstruktur. Förutom den allmänna 
förpliktelsen till gemensamt försvar var kungens person och den svenska 
utrikes- och konsulatstyrelsen de enda band, som höll länderna samman. 
Utrikesstyrelsen stod fortfarande under viss kunglig påverkan och inflytan-
det från riksdagen var ringa. Sverige var vid denna tid ett ganska oligarkiskt 
och monarkiskt styrt land i jämförelse med det liberal-demokratiska Norge. 
En förening med detta starka monarkiska inslag och där det relativt ”kon-
servativa” Sverige var motpart måste rimligen ha tett sig mera tilltalande för 
høiregrupper, som ju ändå försvarat kungamaktens privilegier i Norge mot 
parlamentarism och allmän rösträtt, än för venstregrupper, som drivit ige-
nom den liberala demokratin. 

97 Hagerup 1951:20; jordbruksminister Kildal till Hagerup. 
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b. Sändar- och mottagarorienterad argumentering 
Vid sidan av de sändar–mottagarorienterade resonemang, vars uppbyggnad 
jag nyss analyserat, har också sändar- och mottagarorienterade tankegångar 
utnyttjats som argument för och mot rekommendationen, att Norge bör upp-
rätta eget konsulatväsen. De har tagit fasta på de omedelbart och oförmedla-
de återverkningar en fortsatt konsulatgemenskap respektive en tudelning 
kommer att få för Norges och Sveriges del. Konkret uttryckt tar de ställning 
till konsulatreformens ekonomiskt merkantila sida. Påståenden om att den 
måste få positiv ekonomisk betydelse för Norge spelar en viss roll i aktions-
regeringens officiella uttalanden. I de inre cirklarnas interna debatt, sådan 
den avspeglar sig i hemliga protokoll, brev och dagböcker, lyser emellertid 
sådana tankegångar nästan helt med sin frånvaro. Även i pressen tillmäts de 
en påfallande liten betydelse. I den debatt, som trots allt förekommer i tid-
ningarna, framträder dock, liksom i den nyss berörda frågan om inställning-
en till unionen, en motsättning inom konsulataktionsförsvararnas egna led. 
Frontlinjen löper här mellan socialdemokratiska tidningar å ena sidan och 
pressorgan och personer, som står venstre eller den aktionsförsvarande de-
len av høire nära å den andra. De förra reagerar skeptiskt eller avvisande på 
de ekonomiskt merkantila motiveringarna, under det att de senare är mera 
välvilligt inställda till dem.  

Regeringens synsätt framgår av en inlaga från handels- och industride-
partementet, framlagd inför kungen i konseljen den 27 maj. Norges mariti-
ma och kommersiella intressen kräver, inskärper man inledningsvis, att lan-
det skaffar sig en nationell konsulatstyrelse. Det hänger samman med den 
internationella utvecklingen. Den allt skarpare konkurrensen på världsmark-
naden har fött krav på offentligt stöd till handel, industri och skeppsfart bl. 
a. genom den konsulära institutionen. Flera främmande stater har därför, 
konstaterar ministären, gjort betydande uppoffringar för att reformera sitt 
konsulatväsen. Det mest framträdande draget hos dessa reformer är, att man 
sökt utveckla konsulatorganisationerna i ”national fagmæssig retning”. Man 
har insett nödvändigheten av att viktigare poster bekläds av konsuler, som 
skickats ut från hemlandet. 

Om Norge skall kunna tillvarata sina intressen lika framgångsrikt som 
andra länder anser regeringen, att gemenskapen med Sverige måste upphöra. 
Sverige och Norge har nämligen i flera avseenden ”konkurrerende maritime, 
kommercielle og industrielle interesser”. Sedan Sverige 1895 annullerat 
mellanrikslagen, tävlar de båda rikena på samma sätt med varandra som 
med varje annat land. För den norska aktionsregeringen ligger det i öppen 
dag, 
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att ingen konsul är i stånd att ”tilfredsstillende ... varetage begge landes tarv, 
hvor disse konkurrerer indbyrdes”. För att konsulatkåren skall kunna bli ett 
tidsenligt organ för näringslivet fordras, konkluderar regeringen sin sändar-
orienterade motivering, såväl att konsulerna är befriade från plikter mot ett 
konkurrerande land, som att de är förtrogna med det egna landets ”nærings-
veie, hjælpekilder og udviklingsmuligheder”98 

De föga systematiska, ekonomiskt merkantila resonemang, som förs i 
press- och broschyrdebatten, är något mera synpunktsrika än regeringens 
officiella deklarationer. De kan sammanfattas på följande sätt.  

Norges handel och sjöfart har, hävdar man, under de senaste decennierna 
genomgått en kraftig utveckling. Norska flaggan vajar nu över en handels-
flotta, som är tre gånger så omfattande som Sveriges och den fjärde i storlek 
i världen. Det har skapat ökad norsk medvetenhet om de många problem 
som rör utrikeshandeln (Nansen 1905:62; Nansen 1942:320). Man har fått 
upp ögonen för att broderländerna är arga rivaler på världsmarknaden. Deras 
råvaror och industriprodukter är nämligen i huvudsak identiska och måste 
säljas till samma kunder (Nansen 1942:320; se även Arctander, ”Egne kon-
suler i Norge”). 

Slitningarna i samarbetet har ökat, framhåller man, sedan Sverige i slutet 
av 1880-talet gått över till ett system med skyddstullar, under det att Norge i 
stort sett hållit fast vid frihandeln. År 1895 rev svenskarna vidare upp mel-
lanrikslagen, varigenom tullpolitiken utsträcktes till att gälla även den dit-
tills tullfria handeln över Kölen. ”Den toldfrihed, som indtil da bestod mel-
lem de to lande, var”, skriver en av de mest aktiva målsmännen för de eko-
nomiskt merkantila synpunkterna, Fridtjof Nansen, ”uden tvil det sterkeste 
reale band dem imellem”. ”Ved dens opsigelse blev livsnerven i de to landes 
kommercielle og industrielle samliv overklippet”. Det förde med sig, att 
handelstraktater, som tidigare kunde ingås gemensamt, måste träffas av var-
je land för sig. Under tiden har emellertid konsulatväsendet fortfarit att vara 
gemensamt, ja Norges inflytande över det har rentav ansenligt försvagats 
(Nansen 1905:63 cit.; Nansen 1942:320; 17de Mai 28/3). I sin skrift Norge 
og foreningen med Sverige samt i ett par berömda artiklar, publicerade i 
engelska Times, sätter Fridtjof Nansen in den svenska grundlagsändringen 
år 1885 i detta sammanhang. Han hävdar att 

98 Heiberg J V 1906:200 f, se även s. 189 och s. 192. För stortingsdebatten se Heiberg J V 
1906:156, 175 och 178; även Arctander, ”Egne konsuler i Norge”, Dagbl 18/3; Mgbl 29/l. 



103 

den svenske utrikesministern, som ju sedan 1858 också haft hand om konsu-
latväsendet, då kom att hamna under den svenska riksdagens inflytande. 
Tyngdpunkten i ländernas utrikesstyrelse – och konsulatväsen – kom däref-
ter att klart väga över till svensk favör.99 

Alla dessa ensidigt genomförda svenska åtgärder har gjort gemensam-
hetskonsulns ställning allt ömtåligare. De stridande intressena ställde honom 
oavbrutet inför valet mellan att ingenting göra eller att främja det ena lan-
dets angelägenheter på det andras bekostnad. ”Og med en svensk utenriks-
minister ... var det å befrykte”, skriver Nansen, ”at bekostningen gikk ut 
over Norge”.100 

Ett par livaktiga aktionstidningar har emellertid fällt betydligt fränare 
omdömen om konsulatväsendets svenskorientering än den framstående po-
larforskaren. Det gäller bl. a. skeppsredare/statsminister Christian Michel-
sens eget privata dagblad, Morgenavisen i Bergen. ”Fælleskonsulerne ... kan 
være svenske eksportagenter, hvis vigtigste opgave det er at trænge Norge 
ud af konkurrancen med Sverige paa det udenlandske marked”, skriver den 
anklagande. Den gemensamhetskonsul, som på sin tid under loppet av ett 
par år lyckades manövrera ut de norska tändstickorna från den indiska 
marknaden till förmån för de svenska, hade varit sekreterare i den svenska 
exportföreningen. Detta visar, summerar Morgenavisen, ”fællesskabets vel-
signelser for Norges vedkommende” (Mgavisen 7/4, se även Intell 13/3 och 
VG 17/3). 

De svenskfödda konsulerna saknar också, betonar en av stortingsven-
stres mera bemärkta personligheter, handelsminister Sophus Arctander, i 
alItför stor utsträckning praktisk kunskap om den internationella sjöfartens 
speciella problem. De bevakar med andra ord de livsviktiga norska sjöfarts-
intressena mycket dåligt. Det beror bl. a. på att konsulatposterna – mera förr 
än nu – används som försörjningsinrättningar för ”misslykkede svenske di-
plomater eller ... yndlinger ved hoffet og i Stockholms societet”. Ibland har 
norska sjökaptener, berättar Arctander, tvingats söka bistånd hos brittiske 
eller amerikanske konsuln i stället för hos ”den fine levemand, der residerte 
i de forenede rigers konsulatkontor” (Arctander ”Egne konsuler i Norge”).  

 

Enigheten om de sändar- och mottagarorienterade synpunkternas bety-
delse 

99 Nansen 1905:64; Nansen 1942:321 f. Reformen beskrivs utförligt ovan s. 9. 
100 Nansen 1942:320; även 17de Mai 28/3 samt Arctander, ”Egne konsuler i Norge”. 
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har dock inte varit allmän bland konsulataktionsförsvararna. Som ovan an-
tytts har ett par socialdemokratiska tidningar inte varit övertygade om att 
egen konsulär förvaltning kommer att eliminera några ekonomiska olägen-
heter eller åstadkomma förbättringar. 

Först bör man observera, att medan regeringen, Fridtjof Nansen och 
Morgenavisen gjort sin analys i termer av Norges intressen, den norska han-
delns och sjöfartens behov, näringslivets krav o. s. v., skiljer de socialdemo-
kratiska tidningarna mellan vad som gynnar å ena sidan företagarna eller 
näringslivet och å andra sidan arbetarna eller folkets breda lager. Man struk-
turerar således samma verklighet med hjälp av olika begreppsuppsättningar, 
inte särskilt sofistikerat visserligen men ändå klart urskiljbart. 

Tidningen Arbeidet i Bergen tvivlar på att ens företagarna kan dra nytta 
av förändringen. Konsuler har överhuvudtaget inte så stor betydelse längre 
för ett lands näringsliv, hävdar den. Förr spelade de måhända en viss roll för 
näringsidkarna. Genom den kapitalistiska massproduktionen med dess trus-
ter, fartygslinjer och merkantilt utbildade representanter har de dock förlorat 
sina forna uppgifter. ”De store handelshuse, fabrikanterne og syndikater 
overlader det i vore dage sandelig ikke til en konsul at indarbeide deres va-
rer paa det fremmede marked”, intygar tidningen. ”Nei, de har sin egen re-
presentation, hvis opgave det er at indarbeide produkterne.” (Arb 12/1). 

Social-Demokraten, partiets huvudorgan, kommer fram till att det är 
”kun et faatal af forretningsmænd, som muligens kunde merke nogen for-
skjel ved den ene eller den anden ordning” (SocDem 7/1). Konsulatsaken är 
på sin höjd ”et merkantilt spørsmaal af kapitalistisk art”, ”en almindelig 
bourgeoisiesag, der i liden grad berører arbeiderne” (SocDem 18/2 cit. och 
9/3 cit). För folk i gemen har den, tycks Social-Demokraten mena, så liten 
betydelse, att Hagerup och Boström gärna kunde sätta sig på gränsen och 
dra krok om den. ”Hverken i Sverige eller Norge vilde man merke synderlig 
til, hvem som tabte. De økonomiske forhold blandt befolkningens brede lag 
vilde bli de samme, enten man har fælles- eller særkonsuler.” (SocDem 7/1). 

 

Motståndarna till konsulataktion är också – de få gånger ämnet överhu-
vudtaget diskuteras – ganska kallsinniga inför de ekonomiskt kommersiella 
argumenten. De bedömer inte som Social-Demokraten saken ur de breda 
lagrens synvinkel utan anlägger på samma sätt som exempelvis regeringen 
Mi- 
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chelsen ett mera nationellt eller nationalekonomiskt betraktelsesätt. De är 
ingalunda övertygade om att den bestående konsulatgemenskapen skadar 
landets ekonomi. ”Vi lider intet materielt tab, om vi endnu en tid har fælles 
konsuler med Sverige”, anser t. ex. Trondhjems Adresseavis (TrAdr 2/2). 

De praktiska fördelarna av en tudelning förmodas bli obetydliga, ja obe-
fintliga. Eget konsulatväsen är en sak ”som aldrig for høire ... havt eget 
værd”, påminner Francis Hagerup ett par högermän vid ett samtal i mitten 
av januari (Hagerup 1951:36). Ett nationellt konsulatväsen får ”ingen reel 
betydning ... for vor handel og skibsfart”, skriver høiremannen och lagtings-
presidenten Johan Thorne i ett brev till Hagerup. Tvärtom blir det ”kostbare-
re og mindre effektivt end det fælles”, anser han.101 

Samma synpunkter skymtar sporadiskt i pressdiskussionen. Kunniga 
näringsidkare påstår, framhåller en signaturskribent i Aftenposten, ”at kon-
sulatsagens realitet eller den virkelig praktiske nytte sammenlignes med 
’keiserens nye klæder’” (Z, ”Konsulatsagen”, Aftenp 25/2 nr 110.) Adresse-
avisen instämmer. Den skriver att egna norska konsuler kommer att ”paa-
føre staten forøgede udgifter, medens det kan stille sig mere usikkert, om 
den attraaede reform vil vise sig saa meget mere heldig for forretningslivet 
end den nuværende ordning”102 

c. Återblick 
Vid en tillbakablick på konsulataktionsförsvararnas argumentering för det 
egna norska konsulatväsendet ställs man ånyo inför frågan, vad de egentli-
gen ville uppnå med konsulatreformen. Var de ekonomiskt merkantila för-
delarna med eget konsulatväsen så avgörande, att de kunde rättfärdiga 14 
års bitter kamp? Nej, naturligtvis inte. Särskilt på venstrehåll satte man 
självfallet ett visst pris på de ekonomiska vinsterna. Inte ens här var dock 
entusiasmen större än att man ibland medgav, att frågan i sig själv var gans-
ka obetydlig. Att de ekonomiska motiven inte var avgörande för dem, som 
på allvar började driva konsulatfrågan omkring 1890, har övertygande visats 
av Boberg (1968:24 ff). I det socialdemokratiska lägret var man rätt likgil-
tig. Var då perso- 

101 Hagerup 1951:18; se även Heiberg J V 1905:162 samt Pedersen, Minder, 4/2, Ms. fol. 
2712: 2, Worm-Müllers samling, UBO. 
102 TrAdr 2/2; även Aftenp 7/2 nr 73 och Morgenstierne, ”De norske unionsvenner”. 
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nalunion med försvarsallians det åtråvärda mål, som konsulatdelningen 
skulle bana väg för? Självfallet skulle Norges självständighet i förhållande 
till Sverige öka i en sådan förening. Men även om man inser detta, gör ar-
gumenteringen för denna märkliga förbundstyp ett något konstlat och mot-
sägelsefullt intryck. Å ena sidan var man ytterst negativ mot unionen från 
försvarssynpunkt. Den kunde inte garantera fred ens mellan de förbundna 
staterna själva. I förhållande till omvärlden var den en ren fara för Norge, 
eftersom den gav Sverige möjlighet att låta Norge avträda sina landområ-
den, efter det att man förlorat ett krig. Å andra sidan sade man sig arbeta för 
att åtminstone en lös försvarsallians skulle bevaras inom ramen för en per-
sonalunion. Samtidigt som man påstod sig verka för Norges självständighet 
och dessutom redovisade en negativ uppfattning om unionen, avvisade man 
tanken att Norge skulle föra upp unionsupplösningen på dagordningen. In-
ställningen till unionen pekade mot att den borde upphävas, men samtidigt 
förordade man aktion på konsulatfrågan, fastän dess genomförande i bästa 
fall blott kunde leda till personalunion med försvarsallians.  

Nu måste man emellertid hålla i minnet, att konsulataktionen innehåller 
någonting utöver själva sakfrågan. Den innefattar också ett sätt att genomfö-
ra reformen på. Det var ju kring denna formfråga, som striden hade stått 
ända sedan 1891. Den mest avgörande händelsen i Norge under första halv-
året 1905 var ju att høire och de moderate accepterade ensidig norsk aktion 
som metod att lösa konsulatfrågan. Är det kanske så, att en granskning av 
argumenteringen på de två formnivåerna – för och mot ensidig norsk aktion 
respektive korta laglinjen – kan ge en förklaring till de motsättningar, som 
tycks existera på sakfrågenivån? Jag skall nu övergå till att pröva denna hy-
potes. 

2. Ensidig norsk aktion 
Vad har ansetts tala för och mot rekommendationen att upprätta en friståen-
de norsk konsulatorganisation genom någon form av ensidig aktion från 
norsk sida? Så kan den fråga formuleras, som skall besvaras i detta avsnitt. 
Ej heller på den här nivån förekommer alla de sju huvudargumenttyperna i 
argumentationsträden. Endast två av dem, den normorienterade och den 
partistrategiskt orienterade, kan beläggas i materialet.  

a. Normorienterad argumentering 
Försvararna av aktion på konsulatfrågan gör energiska ansträngningar att 
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visa, att konsulatärendet är en rent intern norsk angelägenhet, som kan avgö-
ras genom ensidiga norska beslut. Bevisen härför presenteras i två resone-
mang, som båda är normorienterade. De innehåller hänvisningar till ram-
normer av rättsregelkaraktär. Den första ramnormsorienterade tankegången 
utgår från vad jag i ett annat sammanhang kallat egalitetsteorins syn på uni-
onens tillkomst och allmänna innebörd.103 Den kan därför benämnas egali-
tetsmotiveringen för aktion på konsulatfrågan. Den antyds i specialkommit-
téns utlåtande och den finns med i aktionsregeringens och stortingets dekla-
rationer. Egalitetstanken har således legat till grund för statsmakternas offi-
ciella agerande. (Heiberg J V 1905:118 f, 189 och 209). Den utvecklas även 
i en rad andra sammanhang, t. o. m. av den vid sidan av kungahusets repre-
sentanter främste konsulataktionsmotståndaren, Francis Hagerup (Hagerup 
1951:25, 54). På denna punkt har enigheten mellan aktionens och förhand-
lingens män av allt att döma varit total. 

För egalitetsteorins målsmän är riksakten av år 1815 unionens enda gil-
tiga grundval. Den har karaktären av folkrättslig traktat mellan två fullt 
självständiga stater. All suveränitet, som Norge inte gett positivt avkall på i 
riksakten, har landet följaktligen behållit. ”Da rigsakten ikke med en stavel-
se nævner”, skriver Nikolaus Gjelsvik i en uppsats i tidskriften Samtiden, 
”at Norge har opgivet retten til egne konsuler eller at det skal have konsu-
latvæsen sammen med Sverige, saa er det klart, at Norge har ret til eget kon-
sulatvæsen ... Men har Norge først denne ret saa siger det sig selv, at eget 
konsulatvæsen kan oprettes ved kongelig norsk resolution eller ved norsk 
lov”.104 

 

Om egalitetsargumentet går ut på att det enda och grundläggande uni-
onsdokumentet inte innehåller någon bestämmelse om att konsulatväsendet 
skall vara gemensamt, så påstår grundlovsargumentet att norska konstitutio-
nen i princip positivt förutskickar, att landet skall ha egna konsuler. I sitt 
slutbetänkande utvecklar stortingets specialkommitté denna tankegång. 
Grundlagens paragrafer 22 och 92 nämner uttryckligen konsuler som norska 
äm- 

103 Angående egalitetsteorin se Vedung 1964:20 ff. 
104 Gjelsvik 1905:74; även Løvland, ”Stillingen og opgaverne”, Aftenp 8/2; Arctander, 
”Egne konsuler i Norge”; Aftenp 16/4, 11/5; Mgbl 2/3; Lbl 25/4, 27/4; VG 17/3, 28/5, 3/6; 
Mgavisen 14/4, 27/4; BeT 2/3, 7/4, 27/4; SocDem 9/3, 21/3 Stavangers fredsförenings ut-
talande. 
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betsmän, och dessa skall enligt paragraf 21 utses i norskt statsråd, hävdar 
den i allmänna ordalag. Specialkommittén bör ha avsett stadgandet i para-
graf 22 att ”statsministrene og de øvrige statsraadets medlemmer samt ... 
gesandter og konsuler ... kunne, uden foregaaende dom, afskediges af kon-
gen, efterat han derom har hørt statsraadets betænkning”. Paragraf 92 ställer 
upp en rad krav, som en person måste uppfylla för att bli norsk ämbetsman, 
men konsuler undantas från dessa regler. Grundloven förutsätter således 
uttryckligen, bör specialkommittén ha menat, att konsuler i princip är norska 
ämbetsmän, även om de inte behöver uppfylla de speciella kvalifikationer, 
som krävs för vanliga ämbetsinnehavare. Som norska ämbetsmän måste de 
enligt paragraf 21 utnämnas i norskt statsråd. 

Att denna tolkning är oantastlig söker man bevisa genom en utläggning 
av grundlagsfädernas intentioner. Den ursprungliga konstitutionen, som 
antogs på Eidsvold, innehöll paragrafer om norska konsuler. I de svenska 
kommissionärernas förslag till förändrad grundlov var konsulatsbestämmel-
serna liksom alla klausuler om sändebud och diplomatiska ärenden utrensa-
de. Men de återinsattes av det ”overordentlige” stortinget år 1814. Motive-
ringen var, att Norge som stat hade samma rätt till sändebud och konsuler 
som Sverige. Stortinget var, så kan detta historiska stödresonemang sam-
manfattas, medvetet om att det därmed slog fast principen om Norges rätt 
till eget konsulatväsen. Grundloven lade inga hinder i vägen för ensidig 
norsk aktion på konsulatfrågan.105 

 

Varken egalitets- eller grundlovsargumentet har någonsin blivit motsagt 
i norsk unionsdebatt under första halvåret 1905. Däremot har prominenta 
konsulataktionsmotståndare i en verkligt utslagsgivande situation sökt resa 
en normorienterad invändning mot aktionsförfarandet. Den stöder sig på 
texten i den gällande riksakten. Dess femte paragraf stadgar bl. a.: ”Saa ofte 
hos kongen i det norske statsraad ... gjenstande forhandles, som angaa begge 
riger, skulle tre medlemmer af det svenske statsraad ogsaa der have sæde og 
stemme” (Kongeriget Norges grundlov, s. 54). Ingen förnekar, att denna 
positivt formulerade rättsnorm fortfarande är giltig. Problemet är, om det 
aktuella stridsämnet, etablerandet av en särskild norsk konsulatinrättning, 
kan sägas, som den vaga termen lyder, ”angå” båda länderna. Kungen och 
kronprinsen – med Aften- 

105 Heiberg J V 1905:119 och 193. För utomparlamentarisk argumentering se Nansen 
1942:330; Lbl 27/4, 29/5; Mgavisen 27/4; VG 17/3, 28/5, 3/6; BeT 7/4, 27/4; Klaveness, 
”Hensynet til unionen”, Dagbl 3/6. 
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posten som modfälld och opålitlig vapendragare – anser det.106 De kräver, 
att ärendet skall behandlas i sammansatt norskt-svenskt statsråd. För tronens 
höga representanter är denna riksaktsmotivering den ena av två offentligt 
redovisade erinringar mot aktionspolitiken. Kung Oscar formulerar sin 
ståndpunkt under det avgörande statsrådsmötet den 27 maj. ”Den nuværen-
de ordning er oprettet”, framhåller han, ”som følge af beslutning i sammen-
sat statsraad”. Därför kan inte särskilt konsulatväsen beslutas vare sig för 
Sverige eller Norge ”førend sagen har været behandlet i samme konstitutio-
nelle former, overensstemmende med rigsaktens § 5”.107 

 

Uppfattningen att en institution, som upprättats i sammansatt statsråd, 
måste avskaffas inför samma forum, bemöttes av den norska statsrådsavdel-
ningen och specialkommittén.108 Mera utmejslade var dock några inlägg i 
pressen. Hela diskussionen är ett fint exempel på något för unionsdebatten 
mycket karakteristiskt: förekomsten av diametralt olika tolkningar av sam-
ma lagparagrafer, samma praxis och samma historiska skeenden.  

Klarast formulerade Verdens Gang motargumenteringen. Den angrep 
först den syn på konsulatgemenskapens tillkomst, som den tyckte sig spåra i 
motståndarnas inlägg. Den utgick från den gängse norska föreställningen, att 
samfällt konsulatväsen inte var omnämnt i riksakten och därför ej var något 
unionsvillkor, samt att grundloven talade om konsuler som norska ämbets-
män. Hur hade då den gemensamma konsulatorganisationen egentligen 
kommit till? Av kungens vaga uttalande kunde man få det intrycket, att den 
inrättats via beslut i sammansatt statsråd. En sådan verklighetsbild fann 
dock kristianiabladet helt felaktig. Redan 1815 bestämde svenska regering-
en, att de svenska konsulerna skulle representera även Norge. Beslutet fatta-
des i svenskt statsråd, utan att någon norsk minister tillkallades enligt § 5. 
”Paastanden om, att fællesskabet i konsulatvæsen er oprettet ved resolutio-
ner i sammensat statsraad er ... grebet helt ud af luften.” (VG 28/5; även 
Varden 18/4). 

Först sedan gemenskapen på ensidigt svenskt initiativ kommit till stånd 
och existerat en längre tid, hade Norge gått med på en närmare reglering. 
Senast hade det skett genom 1886 års konsulatförordning. Det steg, som då 

106 Aftenp 22/2 nr 102 och 28/2 nr 115. Tidningen intog en motsatt ståndpunkt den 16/4; 
även Hagerup 1961:124. 
107 Heiberg J V 1905:193 här citerat efter norska statsrådsavdelningens berättelse till rege-
ringen i Kristiania. Om kronprinsen se Heiberg J V 1905:29 f. Samma uppfattning hyste 
också prins Carl, se prins Carl t. kronprins Gustaf, 22/2, vol. 42, Gustaf V:s arkiv, BFA. 
108 Heiberg J V 1905:193. För specialkommittén se s.119 ff. 
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togs, innebar sålunda inte, att en konsulatsamfällighet kom till stånd. Det 
betydde blott, att det sedan lång tid tillbaka faktiskt existerande gemen-
skapsförhållandet reglerades. ”Det er ikke forordningen, som har skabt til-
standen, men tilstanden, som har skabt forordningen.” (VG 7/4 cit., 28/5 och 
3/6; även Dagbl 29/5). 

Vad betydde då Norges medverkan vid beslutet om 1886 års konsulat-
förordning? Var innebörden den, vilket indirekt kunde utläsas ur kung Os-
cars argumentering, att grundlovens påbud om norska regeringens suveräna 
rätt att av- och tillsätta konsuler satts ur spel? Verdens Gang besvarade frå-
gan nekande. Norge hade aldrig slutit någon juridiskt giltig traktat med Sve-
rige angående samfällt konsulatväsen. Beslutet 1886 hade formen av en 
kunglig förordning och ”ingensomhelst kongelig resolution enten i svensk, 
sammensat eller norsk statsraad kan sætte grundloven ud af kraft” (VG 
28/5). Förordningen innebar därför endast, att norrmännen samtyckte till 
faktiskt gemensamt konsulatväsen med svenskarna. Om Norge i lags form 
beslutade inrätta eget konsulatväsen, sköts den kungliga förordningen själv-
fallet åt sidan, slutade Verdens Gang sitt resonemang mot riksaktsargumen-
tet.109 

Med hjälp av egalitets- och grundlovsresonemangen hade alltså de som 
försvarade aktion på konsulatfrågan velat göra klart, att spörsmålet om att 
tillsätta norska särkonsuler juridiskt sett inte behövde avgöras i samråd med 
svenska statsmyndigheter. Från kungahusets sida hade man då rest riksakts-
argumentet, enligt vilket frågan måste sägas – i riksaktens mening – ”angå” 
även Sverige och alltså böra undergå samfälld behandling. ”Den nuvarande 
konsulatordningen” hade beslutats i sammansatt statsråd och måste därför 
juridiskt sett upplösas på samma sätt. Denna bevisning hade aktionsmännen 
sökt smula sönder. Enligt deras sätt att se hade gemenskapen kommit till 
stånd som följd av ensidiga svenska beslut. Visserligen hade den senare 
närmare reglerats i sammansatt statsråd, men det hade skett i form av en 
kunglig resolution, som inte kunde sätta grundlovens förutsättning om egna 
norska konsuler ur kraft. Kravet på svenskt medbestämmande hade följakt-
ligen inget som helst juridiskt giltigt underlag.  

 

Vid sidan av riksaktsargumentet sköt motståndarna till konsulataktion 

109 9 VG 17/3, 7/4, 28/5 och 3/6; även Nid 2/3, 6/3 Studenternes nationale forening; Mgavi-
sen 27/4; Aftenp 23/4; Lbl 27/4; Nansen 1942:318 f; Heiberg J V 1905:119 f; Arctander, 
”Egne konsuler i Norge”. – Man åberopade också praxis för att stödja sin tolkning. Se Mgbl 
29/3, 16/4, 20/4, 28/5; Heiberg J V 1905:121. 
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fram ytterligare en normorienterad invändning mot tanken på ensidig norsk 
aktion som lämplig unionspolitisk metod. Invändningen bör närmast klassi-
ficeras som partikulärnormsinriktad, eftersom den tog fasta på att varje ak-
tionsplan måste beslutas inte i strid med någon rättsregel utan i strid med 
vad som borde vara en grundläggande moralisk princip för varje makthavare 
i den norska demokratin: att folket i allmänt val borde få ta ställning till 
livsavgörande politiska problem. Den sittande stortingsmajoriteten hade 
ingetsomhelst mandat från väljarna att gå till aktion. Det gällde i varje fall 
høirepartiet, som i kampanjen 1903 gått fram under parollen ”bare forhand-
ling”. Om en så grundläggande nyorientering som att slå över från förhand-
ling till aktion måste folket få säga sin mening. Annars gjorde man, som en 
ivrig förespråkare för detta mandatargument, Trondhjems Adresseavis, ut-
tryckte sig, folket ”umyndigt i sine vigtigste livsspørgsmaal”.110 

Men den opinion, som kom till uttryck offentligt i stortinget, på folkmö-
ten och i pressen, stödde i en alldeles överväldigande utsträckning aktions-
programmet (se t. ex. Heiberg J V 1905:125 ff; jfr nedan s. ?00). Var det 
mot den bakgrunden verkligen nödvändigt att anordna allmänna val för att 
utröna folkets vilja? Var det inte på förhand givet, att röststödet för aktions-
parollen skulle bli lika förkrossande som det offentliga opinionsstödet?111 

I sitt stora tal mot aktionslinjen i odelstinget den 18 maj avvisar Francis 
Hagemp denna invändning. Han gör det i första hand av principiella skäl. 
Han kan inte finna att ”den udbredte og sterke folkemening ... i og for sig 
giver et tilstrækkeligt mandat til at tage de vidtrækkende skridt, som der her 
kan blive tale om ... Det er ikke foreneligt med grundloven at tillægge uan-
svarlige opinionsytringer i pressen, fra amtsting, fra folkemøder, fra valg-
korporationer eller andre politiske korporationer den vegt, at de skulde kun-
ne erstatte den meningsudtaleIse, det udtryk for folkets vilje, som ligger i 
udøvelsen under ansvar af den statsborgerlige stemmeret.” Ingen av de 
nämnda korporationerna är bemyndigad till något sådant. ”Det er en ny, og 
som det forekommer mig, lidet bifaldsværdig fremgangsmaade, at disse 
kommunale korporationer har gaaet udenfor sit omraade ved at vedtage lige-
frem politiske udtalelser.” (Heiberg 1905:159). 

Men konsulataktionsmotståndarnas argumentering ligger inte bara på det 

110 TrAdr 1/3; även Hagerup 1951:14, 26, 89; A. Pedersen, Minder, 4/2, 7/2 (H. Vogt, Fri-
sak, Thorne), Ms. fol. 2712:2, Worm-Müllers samling, UBO. Om Verdens Gangs vacklan 
se 11/1 och 11/2. 
111 Om begreppen röststöd och opinionsstöd se Sjöblom 1968:793. 
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normativa planet. Hagerup går också ner på en deskriptiv nivå och antyder, 
att ett val kanske inte skulle ge samma entydiga uppslutning bakom aktions-
linjen som de oansvariga opinionsyttringarna. Röststödet behöver inte bli 
lika omfattande som det offentliga opinionsstödet. Han finner det egendom-
ligt ”at disse meningsudtalelser er fremkommet, inden man endnu havde 
nogen fuld udredning af sagen, inden endnu specialkomiteens indstilling 
forelaa ... Jeg har for mit vedkommende ingen sikkerhed for”, understryker 
Hagerup, ”at disse beslutninger vilde være blevet de samme, hvis det, som 
direkte havde foreligget til udtalelse, havde været spørsmaalet, om man vil-
de give sin tilslutning til, at stortinget og regjeringen for at søge konsu-
latsagen gjennemført satte sig ud over rigsakt og grundlov, med alle de kon-
sekvenser, som deraf følger”.112 

Med ännu större kraft utvecklade Trondhjems Adresseavis tankegången, 
att starkt offentligt opinionsstöd inte behövde implicera lika starkt röststöd. 
Folkmötes- och pressopinionen återspeglade inte den verkliga folkvilja, som 
kom till uttryck i allmänt val. Det berodde på vad trönderavisen förargat 
betecknade som ”kristianiaherredømet i unionsdiskussionen” (TrAdr 14/2). 
Folkmeningen i huvudstaden var ”kunstig opagiteret”, menade den (TrAdr 
26/2). ”Disse skarer i Kristiania, som ... beruser sig i en vild forkyndelse af 
chauvinisme, agter efter sit eget sigende at paatvinge statsmagterne og de-
rigjennem hele landet sin vilje”. Men ”de ubeherskede chauvinistiske scener 
i hovedstaden giver vore nationale ønsker et falskt præg” (TrAdr 27/2). Ute 
i landet, bland arbetarna, i folkets breda lager hade den konservativa tid-
ningen tyckt sig förnimma, att stämningen var en annan. Där var man mot-
ståndare till en konsulatpolitik, som skulle leda till unionens upplösning. 
”Det arbeidende folk rundt omkring i landet vil ikke taale et lidet Paris, som 
laver omvæltninger og nye forfatningsforhold paa hele landets vegne” 
(TrAdr 27/2 cit., 6/2, 19/2, 26/2). ”De febersyge i Kristiania” måste ta hän-
syn till vad tidningen benämnde ”den virkelige folkevilje” och låta frågan 
avgöras av hela norska folket i allmänna val. Då skulle den unionspolitik, 
som tidningen själv företrädde, komma mer till sin rätt. (TrAdr 26/2 cit. och 
18/5; även Hagerup 1951:63, 150). 

 

Denna mandatargumentering bemöttes av konsulataktionsförsvararna på 

112 Hagerup 1951:153; Pedersen, Minder, 7/2, Ms. fol. 2712:2, Worm-Müllers samling, 
UBO. 
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fyra olika sätt. Det starkt aktivistiska och radikalliberala landsmålsorganet 
Den 17de Mai, som utgavs i Kristiania, anförde en närmast partikulär-
normsinriktad invändning. Rent principiellt borde utrikesärenden inte före-
läggas folket i val, hävdade det. I frågor av inrikespolitisk natur borde fol-
kets representanter följa de program varpå de gått till val. I angelägenheter, 
som rörde en stats relationer till främmande makter, måste däremot statsor-
ganen i princip ha ”frie hender til aa handla paa eiget ansvar, utan aa spyrja 
folket”. Folket skulle hålla skutan i jämvikt, ansåg Den 17de Mai, ”men det 
vert statsmennerne si sak aa finna leid, og maal og midlar, og den høvelege 
tid og maate”. När det gällde utrikespolitiska tvister var det nämligen omöj-
ligt för folket att veta, vilka vägar man borde välja, vilka medel man borde 
tillgripa och vilka risker man skulle ta för att nå målet. Det kunde bara den 
överblicka, som höll alla trådar i sin hand. Man kunde inte, tycktes Den 
17de Mai mena, i en valrörelse öppet redovisa alla skäl för att tillgripa en 
viss åtgärd. Då skulle motståndaren ges möjlighet att förbereda sig på det 
som borde komma överrumplande. 

Utrikesärenden var sålunda enligt det liberala målsaksbladet till en viss 
del av en så ömtålig natur, att de inte kunde offentligt föreläggas folket i val. 
Statsledningen måste här inom vissa gränser agera på eget ansvar utan att i 
detalj spörja efter folkets mening (17de Mai 28/l; se även 20/5).  

Det vanligaste bemötandet av mandatargumenteringen låg dock inte på 
det normativa utan på det deskriptiva planet. Man konstaterade att hela na-
tionen faktiskt stödde aktionstanken och redovisade därmed en annan verk-
lighetsuppfattning än konsulataktionsmotståndarna. Man hänvisade till det 
praktiskt taget enhälliga offentliga opinionsstöd, som kommit aktionspoliti-
ken till del. Vårt förslag har, betonade specialkommittén i sitt enhälliga slut-
betänkande, vunnit odelad anslutning över hela landet, ”en tilslutning, der 
har faaet sit udtryk ikke blot gjennem pressens samstemmige udtalelser, 
men gjennem beslutninger og resolutioner, vedtagne af foreninger og 
korporationer, af formandsskaber, herredsstyrer og amtsting”. Som ingen 
annan kunde kommittén ge tyngd åt sitt påstående genom att hänvisa till en 
stor mängd uttalanden, vilka åtföljde betänkandet i en bilaga. Den ansåg sig 
därför tryggt kunna slå fast, ”at det norske folk ikke siden 1814 har staaet 
saa samlet som nu”. (Heiberg J V 1905:122 cit. och 125 ff; VeP 20/5, 27/5; 
Nid 20/5). 

För det tredje påstods Francis Hagerup och Trondhjems Adresseavis 
missta sig, när de gjorde gällande, att det kraftiga opinionsstödet för aktion 
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sannolikt inte skulle motsvaras av samma överväldigande röststöd i ett all-
mänt vaI. Det hävdade i varje fall statsminister Christian Michelsen i sitt 
energiska bemötande av Hagerup under odelstingets slutdebatt om konsu-
latpolitiken den 18 maj. ”Aldrig har det norske folk staaet fastere og ens-
temmigere om en stor sag og aldrig har denne enstemmighed faaet klarere 
og mere utvetydige former.” Om blott folket hade haft konstitutionella möj-
ligheter att säga sin mening i ett val trodde regeringschefen, att det skulle ha 
slutit upp enhälligt bakom ministärens aktionsprogram. Att det kunde före-
ligga en motsättning mellan den opinion, som kom fram i den stora mäng-
den av resolutioner, skrivelser och adresser till regering och storting, och 
den opinion, som skulle manifestera sig i ett eventuellt reguljärt val, ansåg 
Christian Michelsen helt uteslutet.113 

Den fjärde argumentationslinjen innehöll också en beskrivning av ett 
verklighetsförhållande, till yttermera visso ett ganska komplicerat sådant. 
Den företräddes uteslutande av Den 17de Mai. Vad gällde utgången av ett 
allmänt val gav tidningen konsulataktionsmotståndarna i princip rätt: det 
behövde inte alls bli särskilt framgångsrikt för konsulataktionsförsvararna. 
Men var då statsledningen på väg att genomföra ett aktionsprogram, som 
folket i själva verket ogillade? Man väntar sig kanske, att en tidning, som 
företrädde en åsiktsriktning som genomdrivit den allmänna rösträtten, skulle 
svara ja på den frågan. Så icke Den 17de Mai. Den förklarade i stället, att 
den folkmening, som i ett spörsmål av stor nationell betydelse kom till ut-
tryck i ett allmänt val, inte alls avspeglade den egentliga folkviljan. Det var 
fel av Hagerup, Adresseavisen och för den delen också av Michelsen att 
sätta likhetstecken mellan folkets vilja och resultatet av ett allmänt val.  

En regering, som lade ner stor kraft på att hävda ”landsens rett og land-
sens ære”, kunde enligt Den 17de Mai vara säker på att få folket med sig. 
”Folkeviljen er altid i slike spursmaal paa den nationale sida”, bedyrade 
tidningen. Annorlunda blev det om den gick till val på saken. Då kom splitt-
ringstendenser fram. Det berodde på ”at ein spør folket um so sjølvsagde 
ting som dette: skal me krevja vaar rett? skal me med kraft driva vaare krav 
igjenom?” Ju oftare man ställde sådana frågor, desto mera kluvet blev fol-
ket. ”Naar det eine partiet spør, og vil ha ja til svar, so driv ein derved det 
andre partiet til ein strid for aa faa folk til aa svara nei.” Att gå till val på 
sådana frågor var enligt Den 17de Mais bestämda övertygelse att missbruka 
”folkeviljen” och folkestyret. Som stöd för sin ståndpunkt anförde den 

113 Heiberg J V 1905:161. Konungen i statsrådet saknade rätt att upplösa stortinget. Även 
under statsrådsmötet den 27 maj framhölls enigheten, Heiberg J V 1905:192 och 201 f; 
även Nansen 1942:310. 



115 

några exempel från brittisk politik. När det var fråga om betydande inrikes-
politiska problem, måste engelska statsmän böja sig för folkviljan. Men de 
har aldrig frågat: skall vi riskera ett krig med Frankrike i Fashodasaken? 
Skall vi våga ett krig med boerna om Sydafrika? Skall vi våga ett krig med 
Ryssland om Tibet? Om engelska statsmän hade gått till val på den sortens 
frågor, ”kan ein vera viss paa, at det vilde ha vore lett jamvel i England aa 
reisa ein storm mot slike tankar ute millom folket, so svaret kvar gong had-
de vorte eit nei”. Eller se på Frankrike, fortsatte tidningen. Om ett franskt 
parti satte Elsass-Lothringen på sitt program, skulle det förtalas så mycket 
under valet, ”so det kom knapt til aa møta paa tinget med ein einaste mann, 
endaa det visst ikkje er noko som franskmennerne brenn meir etter en aa faa 
att Elsas og Lothringen”. 

Hela norska folket önskade nu få slut på striden med Sverige. För att 
åstadkomma detta fick man dock inte, fortsatte Den 17de Mai sitt intrikata 
resonemang om folkets vilja, ”velta ansvaret over paa folket”. Folket kom-
mer nämligen att säga: ”der er ingen ting aa gjera”. Detta ”syrgjelege mis-
bruk av folkeviljen” gällde det nu att komma bort ifrån. ”Det finst ikkje den 
mann i landet som er i tvil um kvar folkeviljen er i denne sak, den folkevil-
jen som leikar i kvar manns barm. Men det er helder ingen som er i tvil um, 
at ein naar som helst kan skræma denne folkeviljen til gjenom vali aa gi eit 
svar som peikar stikk imot det som er den rette folkeviljen. – Aa spyrja fol-
keviljen i slike spursmaal vert soleis ikkie aa lyda folkeviljen; men aa svikta 
og forraada han”.114 

Från en synpunkt är det förvånande, att det var motståndarna till konsu-
lataktion som drev tanken på folkval. De representerade ju en politisk rikt-
ning, som aktivt bekämpat eller i varje fall förhållit sig kallsinnig till infö-
randet och därmed sannolikt även tillämpningen av den allmänna rösträtten. 
Varför krävde nu plötsligt just de, att folket måste få säga sin mening i all-
männa val? Varför var just de så angelägna om att få en folkligt förankrad 
unionspolitik? Det finns endast en förklaring. Önskan att fördröja eller för-
hindra aktionen måste ha varit så stark, att den fick dem att övervinna even-
tuell tveksamhet mot allmänna rösträttens verkningar. Men vad låg då i sin 
tur bakom denna önskan att få aktionspolitiken uppskjuten eller torpederad? 
Det är en fråga, som jag hoppas kunna besvara längre fram i undersökning-
en. 

114 17de Mai 28/1 cit., 4/2, 20/5; även Nansen 1942:310, ”Og hvis dere tror at det er norske 
velgere som er feige, blir det ikke da dobbelt plikt å handle straks for å hindre feigheten fra 
å komme til orde?” 
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Från samma synpunkt är det lika överraskande att se, hur försvararna av 
konsulataktion motsatte sig folkval. Större delen av dem var ju målsmän för 
rörelser, som drivit igenom allmänna rösträtten och därför knutit vissa för-
hoppningar till den. Nu kritiserade de häftigt förslaget att låta folket i all-
mänt val få ta ställning till unionspolitiken. Viljan att så snabbt som möjligt 
få en aktion till stånd måste ha varit starkare än omsorgen om demokratiska 
procedurer. Längst gick Den 17de Mai, representant för venstres yttersta 
flygel, i sin nitälskan för aktion. För att förhindra att avgörandet uppsköts 
till efter nästa val tog den rent principiellt avstånd från att folket borde få 
uttala sig i allmänna val om utrikespolitiska frågor. Dess iver att få till stånd 
aktion måste ha varit mycket stor.  

De båda gruppernas föreställningar om den del av verkligheten, som var 
relevant i detta sammanhang, d. v. s. folkopinionens inställning till aktions-
programmet, passade märkvärdigt väl ihop med deras argumentering på den 
normativa nivån. De tycks i viss utsträckning ha sett vad de önskade se. 
Bland konsulataktionsmotståndarna ansåg man således, att ett allmänt val 
skulle ge en helt annan bild av folkets uppfattning om aktionsprogrammet 
än den, som pressen och de olika korporationerna förmedlade. Den offentli-
ga opinionen var nämligen konstgjort uppagiterad av vissa chauvinistiska 
kretsar i Kristiania. Det fanns en klyfta mellan denna opinion och åsikterna 
hos gemene man, påstod man. Bland konsulataktionsförsvararna förnekade 
man detta och hävdade, att tidningarna och de olika uppropen och resolutio-
nerna gav en riktig bild av folkets massiva uppslutning bakom regeringen 
Michelsen och aktionslinjen. Själv trodde statsministern, att röststödet i ett 
allmänt val skulle bli lika överväldigande som det offentliga opinionsstödet. 
Det senare tvivlade Den 17de Mai starkt på, men samtidigt ansåg tidningen, 
att en folkmajoritet sympatiserade med aktionspolitiken. Ett allmänt val 
återspeglade nämligen inte den egentliga folkviljan. Dessa tankar, som man 
knappast väntar sig att återfinna i en radikal venstretidning, kompletterades 
med föreställningen, att den rätta folkviljan var den spontana känsla, som 
fanns i var mans barm. Den kunde inte utläsas ur några valresultat utan vi-
sade sig i form av omedelbar uppslutning kring en regering, som med kraft 
försvarade landets ära. 

För att folkets egentliga vilja skulle få ett avgörande inflytande över den 
officiella unionspolitiken förordade således Adresseavisen och Den 17de 
Mai diametralt motsatta strategier. Det konservativa trondheimsbladet kräv-
de, att folket i val skulle få bestämma, vilken väg regeringgen borde slå in 
på. Den radikala målsakstidningen agiterade däremot för att regeringen 
skulle ta ett kraftfullt initiativ, som ryckte folket med sig. ”Det var riksstyret 
som burde 
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skapa straumdrag etter seg, ein norsk og sterk straum som reiv alle med” 
(17de Mai 11/2 cit. och 7/2; se även Hagerup 1951:29). Ett närmare studium 
av den ”strömdragstaktik”, som Den 17de Mai här beskrev, ger ytterligare 
belägg för att man åtminstone i vissa venstrekretsar kunde tumma ganska 
mycket på sina demokratiska värderingar för att främja en aktion på konsu-
latfrågan. 

 

När det mot mitten av februari blev allmänt bekant, att den hagerupska 
regeringen förlamades av splittring, höjdes från tidningar och personer, som 
stod den radikala flygeln inom venstre nära, rop på en stark personlighet 
eller starka män, som utan fruktan kunde gripa rodret och med fast hand 
styra skutan mellan skären ut på öppet vatten. Vid sidan av Den 17de Mai 
agiterade venstretidningarna Dagbladet i Kristiania och Bergens Tidende för 
en ledare, som kunde rädda landet ur den unionspolitiska försumpningen. 
Det starkt aktivistiska flygbladet Strax, där bl. a. författarna Niels Kjær och 
Knut Hamsun, journalisten Jacob Worm-Müller samt teaterkritikern Sigurd 
Bødtker medarbetade, gick på samma linje liksom Fridtjof Hansen och för-
fattaren Gunnar Heiberg. Man kände, förefaller det, en viss beklämning in-
för de demokratiska procedurerna, inför ”alskens bygdepolitikk med kjøp og 
salg og stemmefiskeri”. Man önskade återuppväcka förmågan att ”tenke 
større”, d. v. s. nationellt. ”Det eneste som kan heve oss op fra denne poli-
tiske forsumpning”, skrev Fridtjof Nansen i en av sina många brandartiklar i 
Verdens Gang, ”er en virkelig alvorlig situasjon, hvori et avgjørende valg 
uten prutning må treffes. Hvad vi nu trenger er ikke folk som går rundt og 
teller stemmer ... men vi trenger MENN”.115 

Som ideal ställde man upp Vilhelm Christie, hjälten från 1814, eller Jo-
han Sverdrup eller rentav Otto von Bismarck. Bland de nu levande befanns 
blott Georg Stang och Fridtjof Nansen – ingen nämnde Michelsen i detta 
sammanhang – hålla måttet som nationens ledare.116 

Ett karakteristiskt drag hos dessa stora män var just deras sällsynta för-
måga att få de klentrogna över på sin sida. Förre försvarsministern Georg 
Stang 

115 Nansen 1942:308; även 17de Mai 28/1 ”President Christie spurde ikkje folket i 1814 ... 
Og ære vare han for det”, 7/2. 
116 17de Mai 28/1 Christie, 4/3 Christie och Sverdrup, 16/2 Stang, Nansen; Gjelsvik, ”Johan 
Sverdrup”, 17de Mai 9/2 Sverdrup, Bismarck; Dagbl 22/2 Nansen, 23/2 Stang; Heiberg J V 
1905:57 ff Stang, Nansen; BeT 25/2; Strax 1/3, s. 3 f Nansen, Sverdrup; 10/3, s. 9 dikt av 
Hamsun till Georg Stang, s. 12 Stang. – Inom stortingets venstreförening arbetade man hårt 
för att göra Stang till försvarsminister i Michelsens regering. Michelsen föredrog dock att 
ställa den radikale fästningsbyggaren åt sidan. Castberg 1953:257 ff. 
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var ingen politiker ”av dette vanlege norske slaget som gjeng rundt og tel 
paa knappane”, skrev Den 17de Mai uttrycksfullt. Han gick sin egen väg 
och ryckte de andra med sig. Under sin tid som försvarsminister ”fyrebudde 
han sakerne so godt, at han med rolege og saklege grunnar altid fekk fleirtal, 
jamvel naar han fraa fyrst av hadde fleirtalet imot seg. Der det kunde vera 
tvil, visste han aa finne rette leidi, og saag denne so klaart, at han ogso fekk 
andre til aa sjaa”.117 

De stora männen besatt också den pondus och auktoritet som fordrades 
för att entusiasmera och stålsätta anhängarna (Gjelsvik ”Johan Sverdrup”; 
17de Mai 4/3). Den mest prisvärda egenskapen var dock måhända deras 
moraliska styrka, deras mod att ta personligt ansvar för åtgärder som kunde 
bli ödesdigra. Den radikale venstremannen Nikolaus Gjelsvik såg med be-
undran upp till Bismarck. I sitt arbete för Tysklands enande hade järnkans-
lern den oerhörda moraliska djärvheten att ta ansvar för tre krig – mot Dan-
mark, Österrike och Frankrike (Gjelsvik ”Johan Sverdrup”). Den 17de Mai 
prisade Johan Sverdrups insats i kampen mot ”Vetotrollet”. Han hade haft 
starka krafter emot sig. Kungamakten, hela Sverige, den norska regeringen, 
armén, åtskilliga landsbygdsdistrikt, de största städerna med sin ”aandsmagt 
og pengemagt”, alla hade de varit hans fiender. Visserligen hade han haft 
stortingsmajoriteten och folkets flertal bakom sig. Men hans väpnade styrka 
var ytterst obetydlig. Det hade inte fattats hotelser av skilda slag från dem, 
som hade makten. Men Sverdrup lät sig inte rubbas. Vid avgörandet fällde 
han de berömda orden: ”Eg tek alt ansvar”. Han öppnade striden och han 
förde den till ett lyckligt slut. ”Maatte der i stortinget finnast eit fleirtal av 
menn gjenomglødde av den aand som brann i ... Johan Sverdrup”.118 

Den 17de Mai, Fridtjof Nansen, Gunnar Heiberg och Nikolaus Gjelsvik 
m. fl. stod allmänpolitiskt venstres radikala flygel nära, detta venstre, som 
drivit igenom parlamentarism och allmän rösträtt. När det gällde att åstad-
komma nationell samling kring aktionspolitiken tog emellertid gruppen av-
stånd från folkval och hävdade i stället, att en stark regering, ja t. o. m. en 
ledare eller en stark man skulle handla, varefter folket skulle sluta upp bak-
om ledningen. De fördömde en metod, som rimligen måste ha legat nära 

117 17de Mai 16/2; även Dagbl 22/2. – Att Den 17de Mai stod Georg Stang mycket nära 
framgår bl.a. av Stang t. Sars, 2/1, Ms. fol. 2/24:2, Worm-Müllers samling, UBO. 
118 17de Mai 4/3 cit. 16/2 Stang samt 28/1 och 4/3 Christie; Gjelsvik, ”Johan Sverdrup”; 
Heiberg G 1923:62 ff Stang. 
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deras demokratiska värderingar, och förordade en annan, som bör ha legat 
längre från dem. Förklaringen till detta måste vara, att de därmed ansåg sig 
gagna aktionspolitiken bäst. Därmed är vi tillbaka till frågan vad som egent-
ligen har legat bakom den norska aktionspolitiken. 

b. Partistrategiskt orienterad argumentering 
Vid sidan av de fyra ovan analyserade normorienterade argumenten före-
kom också partistrategiskt orienterade resonemang för och mot rekommen-
dationen att upprätta särskilt konsulatväsen genom ensidig norsk aktion. 
Man sökte bilda sig en uppfattning om vilka partistrategiska funktioner, som 
olika ställningstaganden kunde fylla i det politiska systemet i stort. Man 
spekulerade över vilka konsekvenser ett förkastande eller accepterande av 
aktionslinjen kunde få för partiernas ställning på valarenan under det när-
mast följande valet. Man sökte påvisa, hur detta i sin tur skulle kunna på-
verka styrkeförhållandena och samarbetet på den parlamentariska arenan, bl. 
a. möjligheterna att vinna eller behålla regeringsmakten. Man sökte också 
förutspå, hur ställningstagandet till aktionspolitiken skulle påverka partier-
nas inre sammanhållning samt partistrukturen i stort, d. v. s. partiernas inre 
arenor. Alla dessa partistrategiska överväganden kopplades sedan på ett 
mycket intimt sätt samman med stora inrikespolitiska problem och grund-
läggande ideologiska målsättningar. 

För att inte fullständigt sopas bort från den politiska vädjobanan vid 
1906 års stortingsval var det nödvändigt för høire och de moderate att över-
ge den förhandlingslinje de så troget hållit fast vid ända sedan 80-talet och 
stödja någon form av aktion på konsulatfrågan. I sin dagbok uppger Francis 
Hagerup, att flera ledande högermän och moderata i privata samtal med 
skärpa strukit under denna strategiska nödvändighet. Så tidigt som i början 
av januari framhöll de moderates ledare, Aasmund Vinje, att hvis der intet 
gjordes i konsulatsagen efter forhandlingenes bristen, vilde de konservative 
og moderate partier på Vestlandet blive feiet væk ved næste valg” (Hagerup 
Bull 1955:26; även s. 75). En månad senare rapporterade høirestortings-
mannen Edvard Hagerup Bull för statsministern, att särskilt västlänningarna 
oroade sig för utgången av nästa val. ”De vet de feies væk hvis de ikke fore-
tog noget”, berättade han (Hagerup Bull 1955:53; även s. 71). Några dagar 
efter konsulatförhandlingarnas strandande hade Hagerup ett samtal med 
høirepartiets generalsekreterare J. Martens. ”Denne mente”, 
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refererar Hagerup, ”at der var en sterk stemning for beslutning i konsulatsa-
gen straks, og partiets stilling ved næste valg vilde være fortvivlet, hvis der 
ikke kom nogen sadan.” Partiets äldste stortingsman, skeppsredare Jørgen 
Knudsen från Porsgrund, betraktade också, enligt Hagerups dagboksanteck-
ningar, ”den inden stortingets høire og moderate rådende stemning udeluk-
kende som udslag af frygt for udfaldet af næste valg” (Hagerup Bull 
1955:76 och s. 47; även Mellbye, Dagbog 1904–05, 22/2, Ms. fol. 2704, 
Worm-Müllers samling, UBO). 

I den offentliga debatten i press och på opinionsmöten befarade man på 
samma sätt, att partiernas röststöd på valarenan skulle minska katastrofalt, 
om de inte stödde någon sorts aktion. Vid ett möte i Studentersamfundet i 
slutet av februari yttrade høires förre generalsekreterare Thorstein Diesen: 
”Jeg er sikker paa, at de mænd som nu sætter sig ned for intet at gjøre, de vil 
ved næste valg af en mægtig folkebølge blive skyllet ud af det offentlige liv. 
Der er ingen plads for den regjering og det storting, som ikke i den nuvæ-
rende situation skjønner: Nu er handlingens tid” (Det norske studentersam-
funds skrift, s. 55 ; även Hansson 1945:173 ff). De konservativa represen-
tanterna får inte, skrev høiretidningen Ørebladet i Kristiania någon vecka 
senare, ”stille sig slig, at partiet blir vanmægtigt i norsk politik og ved næste 
valg feies helt væk” (ØB 7/3; även Mgbl 13/2, Lbl 11/2). 

Man menade alldeles uppenbart, att de två partierna måste stälIa sig på 
en aktionsståndpunkt för att venstre inte skulle kunna beskylla dem för na-
tionell opålitlighet och av den anledningen gå segrande fram vid valen. I 
brev till Hagerup utvecklade redaktör H. Oppedal i trondheimstidningen 
Dagsposten denna tankegång. ”Hvis vi nu intet foretar, intet beslutter i kon-
sulatsagen, hvad kan vi ikke derved udsætte os for? Vi har jo nu daglig 
prøver på hvad våre kraftpatrioter kan præstere i retning af letsindig rummel 
og chauvinistiske bravader. Lad denne armé af politiske indianere få frie 
tøiler, og vi vil inden seks måneder stå i en strømvirvel af nationalt vanvid, 
som intet kan redde os ud af”. Just av det här skälet, slutade Oppedal, ”fore-
kommer enhver aktionslinje mig mindre farlig end påny en passiv, afven-
tende holdning”. Hagerup sammanfattade i sin dagbok: ”Det viser, at det er 
hensynet til venstres stilling ved næste valg som særlig er bestemmende for 
samlingspartiets holdning”.119 

119 Hagerup Bull 1955:119 f. Dagsposten var liksom bl. a. Verdens Gang i Kristiania och 
Samhold i Gjøvik venstretidningar, som 1903 började stödja de liberales ”samlingspolitik”. 
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En ny bitter strid mellan partierna om en eventuell konsulataktion med 
åtföljande valnederlag för høire skulle omedelbart få återverkningar på den 
parlamentariska arenan. Mandatförlusterna skulle tvinga partiet att avsäga 
sig regeringsuppdraget. Detta skulle i sin tur få beklagliga konsekvenser för 
norsk inrikespolitik. Den nödvändiga sanering av statsfinanserna, som sam-
lingspartiet med høire i spetsen inlett efter valsegern 1903, skulle avbrytas. 
Ørebladet i Kristiania var den konservativa tidning, som mest envist tryckte 
på dessa inrikespolitiska följdverkningar av unionspolitiskt betingade mot-
gångar på valarenan. Under inga omständigheter ville den uppleva, att den 
nyss påbörjade, konservativt orienterade ekonomiska politiken blev avbru-
ten. Ingenting fick hindra ”det nødvendigste af alt her i landet: reduktion af 
statsudgifterne, der, som det korrekt hævdes i sidste valgprogram: har naaet 
en høide, som staar i misforhold til landets økonomiske evne”. Så smått 
hade man ”efter selvovervurderingens, svindelens og letsindighedens perio-
de begyndt at føre statshusholdningen og vort offentlige stel idethele tilbage 
til, hvad der er foreneligt med forsvarlig økonomi”. Man hade börjat ”ind-
skrænke sig og reducere”, enligt Ørebladet dock alltför ”ængstelig prøvende 
og forsigtig”. Men regeringen strävade ändå i rätt riktning. Den ville avskaf-
fa överflödiga ämbeten. ”Der maa ske en reduktion i vort funktionærvæsen. 
Det holder paa at spise vort ikke videre fede næringsliv op.” Men regeringen 
borde också söka minska arbetsstyrkorna vid de offentliga anläggningarna. 
De borde inrättas efter mönster av ”fornuftigt ledede private praktiske be-
drifter, hvor man ikke kan holde mandskab udover, hvad bedriften trænger.” 
(ØB 11/1; även 16/3). Då skulle statshushållningen föras tillbaka till ”hvad 
der stemmer med vore kaar, og hvad næringslivet rimelig kan bære”. Då 
skulle näringslivet, som dignade under ”uforholdsmæssige skattebyrder”, 
inte behöva påta sig nya pålagor. (ØB 16/3). 

För Ørebladet var det självklart, att man inte fick försumma näringslivet 
och statsfinanserna med hänvisning till det unionspolitiska ovädret. I själva 
verket var en god ekonomi en nödvändig förutsättning för att kunna driva en 
nationell politik. ”Af en forsvarlig statshusholdning og et med omhu og un-
der alles levende og vaagne interesse pleiet næringsliv afhænger ogsaa den 
politiske styrke til at sætte nationale krav igjennem.” (ØB 2/3). 

Men om den av samlingspartiet igångsatta ”näringsvänliga” ekonomiska 
politiken var en förutsättning för en nationell politik, så var också ett enigt – 
och därmed kraftfullt – uppträdande i den nationella frågan ett villkor 
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för att den ”näringsvänliga” ekonomiska politiken skulle kunna fortsätta. 
Ørebladet varnade enträget för en inre partikamp på unionspolitikens områ-
de. ”Selv om man kan synes, at den ene linje fortrinsvis er at foretrække 
fremfor den anden”, skrev tidningen, ”saa blir det under arbeidet mod det 
fælles maal en national pligt at lempe sig efter hverandre til undgaaelse af 
en oprivende partikamp; – thi en saadan er nu i enhver henseende det værs-
te, der kan times landet.” En sådan skulle ”drage bort fra næringslivet den 
opmærksomhed, den interesse, de kræfter, der efter den lange forsømmel-
sesperiode saa saart her trænges ... Den vil lægge en død haand over næ-
ringerne, over bestræbelserne for økonomisk gjenreisning. – Den vil holde 
de mænd, vi i første række trænger, ude”, slutade Ørebladet (ØB 2/3 och 
24/1). 

För Ørebladet existerade uppenbarligen endast två alternativ. Man kunde 
hålla fast vid en konservativ, förhandlingsinriktad unionspolitik, misslyckas 
på valarenan vid nästa val, försvagas på den parlamentariska arenan och 
förlora regeringsmakten samt på det inrikespolitiska fältet bereda marken 
för en ekonomisk misshushållning av radikalt märke. Man kunde också an-
passa sig efter venstres aktionspolitik i konsulatfrågan, undvika partistrid, 
valförlust och förlust av regeringsinnehavet samt behålla och fördjupa den 
sunda ekonomiska politik, som samlingspartiet lagt grunden för efter valse-
gern 1903. Ørebladet tvekade inte en sekund. Omsorgen om näringslivet 
och sunda statsfinanser vägde tyngre än de värden unionen representerade. 

I ett liknande stort inrikespolitiskt sammanhang satte också en anonym 
högerman in sitt partis unionspolitik. Det skedde i en artikel i Västlandets 
ledande konservativa tidning, Bergens Aftenblad. Artikelförfattaren tog sin 
utgångspunkt i norska högerns övertygelse om unionens nytta. Även om 
föreningen självfallet inte var alldeles oundgänglig för halvöns yttre försvar, 
så vägde ändå den ökade tryggheten tyngre än nackdelarna och obehagen. 
När de norska unionsvännerna skulle föra fram den uppfattningen för natio-
nen, mötte de emellertid svårigheter, som ”forsterkes af den nationale følel-
se”. Högermannen syftade naturligtvis på att vänstern kunde stämpla högern 
som ett onationellt, svensksinnat parti och härigenom kamma hem extra 
röster vid valen. 

Men nu hade inrikespolitiken blivit en verklig livsfråga för Norge, po-
ängterade den anonyme skribenten. Den gällde ingenting mindre än ”kamp 
mod socialismen, til hvilket parti det radikale venstre er henvist for sin exi-
stens”. Unionsfrågan hade tydligen stor partistrategisk betydelse i norsk 
politik, ty ”for venstre er unionstvisten nu det eneste haab til seir over de 
sam- 
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lede partier”. Med dessa ord ville högerskribenten uppenbarligen antyda, att 
en ny strid mellan vänstern och högern om unionspolitiken kunde leda till 
ett konservativt bakslag. Den skulle bana väg för vad han uppfattade som 
”socialiststyre” vilket vore ”omtrent det samme som økonomisk under-
gang”. Med hänsyn till alla dessa svårigheter kunde högern ”ikke sætte me-
get ind paa unionens interesse”. Man kunde inte förebrå högerpartiet, ”om 
det for sit vedkommende ogsaa tager hensyn til indre norsk politik og lader 
det unionelle seile sin egen sjø”. (BeA 5/1; även Hagerup 1951:43). 

Det var från konservativ synpunkt viktigare att rädda Norge undan so-
cialistregemente och ekonomisk ruin än att slå vakt om de värden, som uni-
onen stod för. Därför måste høirepartiet undvika nederlagsbringande valstrid 
med venstre på unionsfrågan eller m. a. o. anpassa sig till venstres aktions-
program. Detta var innebörden av högerpolitikerns partistrategiska resone-
mang. 

Morgenavisen i Bergen, som startats och finansierats av Christian Mi-
chelsen och som varit det främsta språkröret för samlingsrörelsen 1903, sök-
te påvisa, vilka olyckliga konsekvenser det kunde få för norsk inrikespolitik 
i ett ännu längre framtidsperspektiv, om högern ställde sig emot – som den 
karakteristiskt nog uttryckte sig – ”norsk vilje her i landet” och ”la sig bru-
ge” till att hindra genomförandet av konsulatsaken. ”Da er der ikke alene 
samarbeidet mellem de Liberale og Høire, som gaar istykker; der gaar mere 
– mere end der kanske i øieblikket lader sig overskue”. 

Morgenavisen gav en liten antydan om vad samlingen av år 1903 hade 
inneburit. Man hade enats om bl. a. ”en forsigtig fremskridtspolitik afpasset 
efter folkets økonomiske evne indad”. Regeringen hade också ”søgt at be-
grense udgiftsstigningen paa de fleste omraader og at indskænke udgifterne 
paa andre. Stortinget har i alt væsentligt fulgt regjeringen, og partikjævlet 
har været indskrænket til et minimum”. 

Om man kunde föra en nationell politik mot Sverige med enigheten i 
behåll, skulle banden mellan partierna stärkas, även om gränserna inte helt 
suddades ut. Valstriderna skulle fortsätta, men tidningen hoppades de skulle 
anta mer tilltalande former. Kanske den dagen inte var så avlägsen, ”da der i 
enkelte kredse ikke opstilles mere end en kandidat”. Om stora och skiljande 
frågor kom upp, hoppades Morgenavisen, att valmännen skulle ”tage saglige 
hensyn ved valget og ikke længere samle sig om de gamle partinavne”. När 
valstriden väl var över, väntade den sig gott samarbete mellan partierna. 
Även om nu Morgenavisen inte vågade tro, att partierna helt skulle smälta 
ihop, så såg den uppenbarligen fram emot en frontförändring 
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och en tyngdpunktsförskjutning i norsk politik. ”Naturligtvis vil der slænge 
igjen enkelte konservative elementer af den gamle skole, og der vil være 
endel hele og halve socialister; men tyngden af tingmændene vil kunne sam-
arbeide med løsningen af liberale borgerlige opgaver for øie.” Om konsulat-
saken löstes i enighetens tecken, hoppades Morgenavisen, att den gamla 
skiljelinjen mellan høire och venstre – som rått under striden om den libera-
la demokratin – skulle ersättas av gemensamt arbete i liberalt borgerlig anda 
mot en liten grupp gammalkonservativa och mot socialisterna. Det var tyd-
ligen den utvecklingen bergensbladet befarade skulle gå om intet, om høire 
vägrade stödja en konsulataktion.120 

För att undvika partistrategiska svårigheter, som skulle få mycket allvar-
liga inrikespolitiska konsekvenser, ansåg sig således många inom høire och 
de moderate tvungna att slå in på en mera konfliktinriktad linje och accepte-
ra ensidig norsk aktion som unionspolitisk metod. 

 

Även bland socialdemokratiska försvarare av konsulataktion framfördes 
ett partistrategiskt resonemang som motivering för att välja aktion på konsu-
latfrågan. 

I ett anförande på det svenska broderpartiets kongress i februari 1905 ut-
talade den norske gästdelegaten, arbeiderpartiets ledande man i stortinget 
Alfred Eriksen, att ”intet politisk parti, som har været mod konsulatsagen 
har kunnet bestaa”. Den hade hindrat socialdemokratin från att skapa ”nyt 
inhold i norsk politik”. Detta förhållande måste nu få ett slut. ”Af stærke 
taktiske grunde”, poängterade Eriksen, ”maatte vi nu ha konsulatsagen 
gjennemført.” (SocDem 20/2 cit. samt 3/3 och 26/4; NyT 28/1, 9/3). 

I kongressanförandet lämnade Alfred Eriksen ingen förklaring till varför 
unionssaken kunnat hindra socialdemokratin att ge nytt innehåll åt norsk 
politik. Det problemet tog han upp i andra sammanhang och det berördes 
också i ledare i den socialdemokratiska pressen. Socialdemokratin hade inte 
kunnat inse, att saken i sig själv hade något större värde. Den militära upp-
rustningen under det senaste decenniet, som motiverats med bl. a. behovet 
att sätta makt bakom de nationella kraven vid en ny unionskonflikt med 
Sverige, hade partiet också bestämt tagit avstånd ifrån. Av dessa skäl hade 
socialdemokraterna beskyllts för att brista i sitt nationella engagemang, ja, 

120 Mgavisen 6/3; även BeA 17/4 och OB 3/S, som trodde det skulle uppstå ett radikal-
socialistiskt och ett liberal-konservativt parti. För en mera ingående redogörelse för 
Morgenavisens tillkomst och politiska profil se Hambro 1952:7 ff och 25 ff. 
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påståtts vara fosterlandslösa. Agitationen hade lett till att de fått svårt att 
hävda sig på valarenan, trots att man haft allmän rösträtt sedan 1898. Där-
igenom hade de inte fått så stort inflytande på den parlamentariska arenan, 
att de kunnat gripa sig an med större uppgifter, nämligen att få bort nöden 
och eländet, att få det ljusare och bättre för arbetarna. Särskilt beklagligt var 
det, att man inte fått tillfälle att ta ett krafttag mot den stora arbetslösheten, 
avskaffa de indirekta skatterna och slå ned militarismen. Unionskonflikten 
hade kort sagt hindrat socialdemokratin från att länka norsk inrikespolitik i 
en mera socialreformatorisk eller socialistisk riktning (NyT sv 22/4 Eriksen, 
NyT 9/3; Arb 10/1, 12/1; SocDem 13/1 Eriksen). 

I den norska unionsdebatten inträffade alltså det anmärkningsvärda för-
hållandet, att man på högerhåll förordade aktion på konsulatfrågan för att 
konsolidera och stärka de konservativa eller borgerliga krafternas ställning 
och bättre kunna bekämpa socialismen, medan man bland socialdemokra-
terna stödde samma aktionspolitik för att undanröja ett hinder för partiets 
frammarsch och därmed föra Norge ett steg närmare en socialistisk sam-
hällsordning. 

Den partistrategiska argumenteringen visar, att man bör skilja mellan 
socialdemokratiska, konservativa och liberala konsulataktionsförsvarare. De 
förstnämnda hade, som nyss påvisats (se ovan s. 104), inte kunnat inse, att 
konsulatreformen skulle ge folkets breda lager några materiella fördelar. De 
var dessutom – vilket jag skall belysa utförligt senare – mycket betänksam-
ma inför venstres upprustningspolitik för att driva igenom de unionspolitis-
ka kraven. Även tyngre än dessa reservationer mot vägde den partistrategis-
ka argumenteringen för aktionspolitiken. Den avslöjade, att aktionsproble-
met hade ett nära samband med socialdemokraternas grundläggande värde-
system. Den hade omedelbar anknytning till deras politiska position och 
därmed indirekt till deras möjligheter att omsätta sina centrala värderingar i 
praktiskt politiskt handlande. Men socialdemokraterna tryckte också ganska 
hårt på partistrategiska överväganden i sina offentliga uttalanden. Det var 
sådana kalkyler Alfred Eriksen lagt tyngdpunkten på i sitt tal på de svenska 
socialdemokraternas partikongress: ”stærke taktiske grunde” talade för ak-
tion. 

Partistrategiska tankegångar var uppenbarligen mycket väsentliga även 
för konservativa konsulataktionsförsvarare. De klargjorde, vilket starkt indi-
rekt samband det fanns mellan aktionspolitiken och centrala politiska värde-
ringar. De visade, att aktionsfrågan hade omedelbar relevans för høires och 
de moderates ställning på valarenan och den parlamentariska arenan och 
följ- 
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aktligen medelbart för deras chanser att driva en konservativ eller moderat 
inrikespolitik. De åskådliggjorde också, att frågan hade mera långsiktig be-
tydelse genom att ett visst agerande kunde bana väg för en borgerlig block-
bildning. Men även i sina uttalanden tryckte konservativa konsulataktions-
försvarare hårt på den partistrategiska motiveringen. Här måste man ställa 
frågan, varför de så länge motarbetat aktion pa konsulatfrågan, när så starka 
partistrategiska skäl talade för aktion. Vad var det som avhållit dessa kon-
servativa försvarare av konsulataktion från att godta aktionslinjen t. ex. re-
dan på 1890-talet? Dessa spörsmål skall belysas vid den fortsatta argument-
genomgången. 

De liberala försvararna av aktion på konsulatfrågan var de enda, som 
inte redovisade några partistrategiska betänkligheter mot aktion. De tycks ha 
befunnit sig i den lyckliga situationen att kunna främja den handlingslinje de 
tyckte bäst om utan att behöva ta några partistrategiska hänsyn. Utan vidare 
identifierade de sin egen aktionsvänliga hållning med landets bästa (Varden 
14/2; BeT 4/3; 17de Mai 7/2, 9/2; Dagbl 10/2 ”venstres nationale politik”) 
och stämplade motståndarna som onationella, som ”hjemmesvensker” (Nid 
13/2, 20/5 ”det unationale høireparti”; BeT 10/2; Intell 7/1). I partistrate-
giskt syfte tillämpade de vad jag kallat en nationalistisk teknik (se ovan s. 
91). Bergens Tidende skrev: ”Det norske høire er ikke at lide paa, naar det 
gjælder nationale spørsmaal. Partiet har hverken følt eller tænkt eller talt 
nationalt. Led vort land nederlag og ydmygelse i unionspolitiken, saa juble-
de høire og festet, ti det var venstre som havde ført an” (BeT 4/3; även 
Bothner, Dagbog 1905, 23/2, Priv. 130, NRA). Att detta onationella høire-
parti skulle i grund besegras av de nationella venstrekraftema vid 1906 års 
val, om det kom att utkämpas om aktionspolitiken, det var man övertygad 
om. Då ”møtes vi ved Filippi efter næste valg”, skrev Jacob Schøning i sin 
dagbok. ”Da vil en veldig nasjonal bølge feie alt høyre bort” (Schøning 
1950:291; Castberg 1953:251; Intell 18/2, 3/3; Mgavisen 6/3; Nid 3/2, 3/3; 
Varden 17/2). 

De liberala aktionsförsvararna drev således med all kraft tesen, att deras 
unionspolitik var den enda sant nationella politiken. De eldade och hetsade 
de tveksamma att gå till aktion. Partistrategiska överväganden kunde inte 
förändra deras traditionellt starka böjelse för aktion. Det från värdesynpunkt 
bästa handlingsalternativet i unionsfrågan tycks ha stämt överens med det 
partistrategiskt ideala. Men därmed kvarstår frågan vilka värdesynpunk- 



127 

ter det var, som drev de liberala konsulataktionsförsvararna att med sådan 
kraft engagera sig för aktion. 

 

Trots att partistrategiska tankegångar uppenbarligen varit så betydelse-
fulla för inte minst konservativa aktionsförsvarares ställningstagande gjorde 
motståndarna till konsulataktion, som ju i de flesta fall utgjordes av høire-
män, inga större ansträngningar att bemöta dem. Av medvetet resta motar-
gument har endast ett par stycken kunnat påträffas. Den man, som anförde 
motståndet mot aktion på konsulatfrågan, høires ledare Francis Hagerup, var 
självfallet väl medveten om ”den chauvinistiske fare ved næste valg”. Han 
medgav, att venstreoppositionen mycket väl kunde tänkas ”mobilisere mas-
serne ved chauvinistiske slagord, ved overbud i nationalisme” och frambe-
svärja ”den chauvinistiske storm”. Han betvivlade inte, att det för ”den rent 
indre norske politik vil være en stor lykke at kunne komme helt ud af de 
unionspolitiske vanskeligheder”.121 Men samtidigt strök han vid något till-
fälle under ”at det værste ikke vilde være at ’feies væk’ ved valgene, men at 
pådrage sig et uafvælteligt ansvar ved at forspilde landets fremtid for at til-
fredsstille en oieblikkelig stemning”. Hagerup fruktade nämligen, att en 
aktion skulle leda till krig med Sverige, ja rentav ett militärt ingripande från 
någon stormakts sida.122 

Den andra motargumenteringen höll sig så att säga inom den partistrate-
giska orienteringens ram och tog fasta på att aktionspolitiken skulle få 
ogynnsamma partistrategiska återverkningar i Sverige. De konfliktinriktade 
storsvenskarnas positioner skulle stärkas, medan de samförståndsinriktade 
liberalernas och radikalernas ställningar i motsvarande grad skulle under-
grävas. ”Jo roligere og moderatere der handles i Norge”, skrev Trondhjems 
Adresseavis, ”desto sikrere er vi paa, at Norges venner i Sverige vil vokse 
saavel i antal som i indre styrke ligeoverfor det storsvenske parti, medens en 
udfordrende, eggende og tildels haanende optræden ligeoverfor Sverige er 
vel skikket til at styrke storsvenskerne og den regjering eller det regjerings-
medlem, som har forvoldt den beklagelige udgang paa forhandlingerne” 
(TrAdr 2/2). Vi måste akta oss, skrev en annan ”gammalkonservativ” kon-
sulataktionsmotståndare, Bredo Morgenstierne, ”ved vore ’linjer’ at spænde 
benene under det liberale Sverige, som er i jevn vext i politisk betydning, og 
som 

121 F. Hagerup, a.a. s. 15 f. Hagerup var också medveten om risken för att de liberale återfö-
renades med venstre, s. 17. 
122 Ibid., s. 47 (cit.) och 76. 
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har en stadig stigende forstaaelse af, at den gamle svenske modstands- og 
status-quo-politik maa opgives” (Morgenstierne 1955). 

Ett aktivistiskt uppträdande från norsk sida skulle försvaga de norskvän-
liga, mer samförståndsinriktade svenska liberalernas och radikalernas ställ-
ning samt i motsvarande grad stärka den boströmska regeringen och det 
norskfientliga, konfliktorienterade storsvenska partiet. Invändningen visar, 
att norska konsulataktionsmotståndare, som ju samtidigt var høiremän, i sina 
unionella strävanden efter samförstånd kände större samhörighet med 
svenska liberaler och radikaler än med svenska konservativa och moderata 
anhängare av den unionspolitiskt mera konfliktorienterade regeringen Bo-
ström. I detta begränsade avseende har det uppenbarligen förelegat en sorts 
informell, ohelig allians i unionspolitiken mellan, schematiskt uttryckt, 
norsk borgerlig höger och svensk borgerlig och socialistisk vänster. 

c. Återblick 
Vilka överväganden har legat bakom olika gruppers ställningstagande till 
problemet med aktion på konsulatfrågan? Det är ju den frågan, som denna 
undersöknings första huvuddel skall söka ge ett svar på. En översiktlig åter-
blick på argumenteringen kring ensidig norsk aktion som unionspolitisk 
metod ger vid handen, att de tre normorienterade resonemang, som kallats 
egalitets-, grundlovs- och riksaktsmotiveringarna, knappast ger några led-
trådar. De lagtexter, som de grundar sig på, har varit så pass mångtydiga och 
vaga, att de kunnat tolkas både på det ena och det andra sättet. Att man skju-
tit dessa argument i förgrunden i den offentliga debatten är uppenbart. Det 
ligger mycket i Jacob S. Worm-Müllers ord att ”unionspolitikken er sakfør-
ernes tapte paradis” (Worm-Müller 1954:62). Detta betyder dock knappast, 
att de varit på något sätt avgörande för valet av aktions- respektive antiak-
tionsståndpunkt. Resonemangen är nämligen inte relaterade till aktörernas 
centrala politiska värdesystem. Troligen har andra från värdesynpunkt mera 
väsentliga överväganden varit riktgivande och sedan har de normorienterade 
tolkningarna av rättsdokumenten fått anpassa sig efter detta. Det kommer att 
framgå ännu tydligare vid en jämförelse med den svenska diskussionen. 

Beträffande mandatargumenteringen kan man med större säkerhet säga, 
att den inte varit primär för ställningstagandet till konsulataktion. Att det 
sittande stortinget saknade väljarnas mandat att slå in på en aktionslinje och 



129 

att frågan därför borde avgöras av det storting, som sammanträdde efter 
1906 års val, kan knappast ha varit något avgörande skäl för konsulatak-
tionsmotståndarna. Anledningen härtill är, att denna argumentering förs 
fram av representanter för politiska riktningar, som gått emot införandet av 
den allmänna rösträtten och som därför rimligen fruktat dess verkningar. 
Deras krav, att stortingsmännen måste ha väljarnas mandat, bottnar därför 
knappast i någon demokratisk lidelse. Det är näppeligen några demokratiska 
värderingar, som drivit fram kritiken av aktionspolitiken. Snarare är det den 
kritiska inställningen till aktion, som drivit fram en demokratiskt färgad 
argumentering. Viljan att skjuta upp eller stoppa aktionen har varit så stark, 
att konsulataktionsmotståndarna rekommenderat att saken borde understäl-
las folkets avgörande i 1906 års stortingsval, trots att de knappast kan ha 
varit särskilt entusiastiska för demokratiska val i och för sig. Mandatargu-
menteringen kan inte ha spelat någon avgörande roll för ställningstagandet. 
Den torde ha varit sekundär i förhållande till andra motiveringar. Vilka des-
sa varit får den följande argumentgenomgången visa. 

Ej heller för liberala försvarare av konsulataktion kan mandatargumente-
ringen ha varit avgörande. Oviljan att låta folket i val avgöra vilken unions-
politik man skulle driva eller önskan om att en stark regering, starka män 
eller rentav en stark man skulle få handla och folket sedan sluta upp bakom 
ledningen, detta kan inte ha varit den viktigaste motiveringen för att välja 
aktionslinjen. Dessa tankegångar framfördes ju av företrädare för en rörelse, 
som drivit igenom parlamentarismen och den allmänna rösträtten. Snarare 
måste det vara så, att önskan om aktion varit så stark, att man gått emot 
mandatargumentet och önskat ett initiativ uppifrån, trots att detta måhända 
inte varit helt idealiskt utifrån aktörernas demokratiska värderingar. Men 
därmed är man tillbaka till grundfrågan, vad som kan ha legat bakom denna 
livliga önskan om aktion.  

De partistrategiska motiveringarna måste däremot ha vägt tungt både för 
socialdemokratiska och konservativa konsulataktionsförsvarare. För båda 
dessa grupper tycks den från allmän värdesynpunkt bästa handlingslinjen ha 
stått i en viss motsättning till den partistrategiskt mest gynnsamma. Härvid 
har de partistrategiska övervägandena fått bli avgörande. Deras framtid som 
parlamentariskt verksamma rörelser har stått på spel. För att kunna behålla 
något inflytande över landets styrelse via valarenan och den parlamentariska 
arenan har de varit tvungna att acceptera aktion. 

De liberala konsulataktionsförsvararna tycks däremot inte ha upplevt 
någon konflikt mellan allmänna värderingar och partistrategi. Den ur värde-
synvinkel bästa politiken har sammanfallit med den partistrategiskt mest 
för- 
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delaktiga. De kunde driva aktionspolitiken utan att bekymra sig om parti-
strategiska nackdelar. 

Konsulataktionsmotståndarna har insett att de kan lida ett svårt valneder-
lag 1906 om de går emot aktion. Trots detta har de motsatt sig aktion. Den 
kan leda till stormaktsingripande. Framför allt har de dock betonat, att den 
kan utlösa ett krig med Sverige eller i varje fall försvaga de norskvänliga 
krafterna i Sverige, vilket kommer att försvåra en framtida lösning av uni-
onsproblemen i samförstånd med grannlandet. Att bevara det goda samför-
ståndet med Sverige har bedömts mera väsentligt än partistrategiska olägen-
heter. Denna samförståndsinställning skall närmare belysas i följande av-
snitt. 

3. Korta laglinjen 
Återstår så att granska den norska argumenteringen på den mest specificera-
de aktionsnivån, för och mot rekommendationen att gå till aktion enligt kor-
ta laglinjen. Här förekom sändarorienterade, sändar–mottagarorienterade, 
sändar–omgivningsorienterade samt normorienterade argument.123 

a. Sändarorienterad argumentering 
En sändarorienterad motivering framfördes tillfälligtvis av framför allt soci-
aldemokratiska politiker och tidningsorgan. De sade sig stödja korta laglin-
jen, därför att den kunde påverka de konstitutionella förhållandena i Norge i 
positiv riktning. De uppfattade den som antimonarkisk i den meningen, att 
den hade udden riktad mot antingen den personliga kungamakten, mot dy-
nastin Bernadotte eller rentav mot monarkin överhuvudtaget. 

En absolut förutsättning för att korta laglinjeaktionen skulle fungera an-
timonarkiskt var, att kungen vägrade sanktionera konsulatlagen. Det var just 
detta, som en del socialdemokrater och radikala venstremän gick och hop-
pades på. De önskade alltså inte, att lagen skulle genomföras i normal ord-
ning. De var, det måste starkt understrykas, konfliktinriktade och ville, att 
kungamakten skulle göra aktivt motstånd mot den. Social-Demokraten såg 
fram mot en kunglig sanktionsvägran på konsulatlagen för att få tillfälle att 
”kue de absolutistiske tendenser hos Bernadotterne” (SocDem 10/3; även 
21/2 och 27/2 Nilssen; Varden 2/5). Det aktivistiska flygbladet 

123 De i föregående kapitel beskrivna resonemangen för och mot norsk aktion i allmänhet 
kom självfallet också till användning för och mot det speciella aktionsalternativ, som korta 
laglinjen utgjorde. Här behandlas dock endast motiveringar, som är särskilt inriktade på just 
den senare aktionsformen. 
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Strax vände sig däremot inte mot den personliga kungamakten utan mot 
huset Bernadotte. ”Denne fælles Bernadot paa to troner – denne janusregent 
med to ansigter, hvoraf det ene smiler mod øst og det andet truer mod vest – 
er en unaturlighed uden lige i den hele verden” (Strax 16/3, s. 16). Man 
hoppades kronprinsen skulle vägra sanktionera lagen ”for da er han ikke 
længer regent i Norge ... Med den største høflighed skal vi følge ham til 
Østbanestationen, – garden skal paradere, kadetterne skal stramme sig.” Och 
hurraropen skulle brusa efter stockholmståget. Så tänkte Sigurd Bødker, 
Niels Kjær och de andra ansvariga i straxredaktionen (Strax 16/3 s. 14). 

Tidningen Arbeidet gick ett steg längre. Den hoppades på sanktionsväg-
ran för att röja undan inte bara den personliga kungamakten eller huset Ber-
nadotte utan det monarkiska statsskicket överhuvudtaget. Samtidigt ville 
dock bergensbladet varna folk för att inbilla sig att en republikansk konstitu-
tion vore detsamma som en social omvälvning. ”Et kapitalistisk samfund er 
ligegodt kapitalistisk enten det heder kongedømme eller republik.” Vi ser ju, 
tillade tidningen, ”at udbytningen drives ligesaa godt – ja maaske bedre i 
America som i Rusland, i Frankrige som i Tyskland” (Arb 29/4; även BeT 
6/5). 

Men kunde det vara någon mening med att upprätta en republikansk 
ordning, om utsugningen fortsatte som förut? Jo, svarade Arbeidet, då låg i 
alla fall ”veien aaben for det arbeidende folk til at marschere frem og over-
tage forvaltningen af de værdier, som de selv har frembragt” (Arb 16/5).  

Arbeidet motiverade alltså sin anslutning till korta laglinjen med att den 
via sanktionsvägran skulle leda fram till en norsk republik. Därmed låg vä-
gen öppen för något ännu större, samhällets omdaning i socialistisk riktning. 

Vad gäller inställningen till dessa antimonarkiska resonemang förelåg en 
motsättning bland dem som stödde korta laglinjen. Det framgår tydligt om 
man jämför exempelvis det socialdemokratiska Arbeidets inställning till 
sanktion med den konservativa Aftenpostens.  

I mitten av maj anställde Aftenposten, som ju vid denna tidpunkt stödde 
aktionspolitiken, en betraktelse över kungahusets position i det norska fol-
kets medvetande. ”Kongstanken har ligget det i blodet, saa langt tilbage i 
tiden, som dets historie rækker”, försäkrade den. Det gällde också i nuläget. 
Den konservativa huvudstadstidningen ansåg, att det fanns full täckning för 
den gamla sångens ord ”’Gud og Kongen tro at være, det var nordmands 
vis’”. 
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Det norska folket hade alltid omfattat kungahuset och dess enskilda 
medlemmar med vördnad och kärlek. 

Tyvärr gick det rykten om att kungen ogillade det uppträdande, som 
norska folket enhälligt hade bestämt sig för i unionsfrågan. Aftenposten 
ville inte sätta någon tilltro till dem. ”Det er en i sit væsen ulogisk tanke, at 
kongen – nationens ypperste repræsentant, nationen inkorporeret i en enkelt 
person – kan staa i ett bestemt udtalt modsætningsforhold til hele det samle-
de folk.” Tidningen hoppades att motsättningen skulle bli ”af forbigaaende 
art”. Norrmännen önskade nämligen ”i sandhed ikke at staa i noget modsæt-
ningsforhold til sin konge. – Maatte det”, skrev tidningen till sist med hän-
syftning på det nära förestående sanktionsögonblicket, ”lykkes at fjerne alt, 
som kan gjøre forholdet kjøligt og uforstaaende, saa atter det gamle tillids-
fulde og hjertelige samliv mellem kongehus og folk kan finde sted” (Aftenp 
11/5 nr 265; även Mgbl 23/5). 

Genomgången visar, att den norska samlingen av den 6 mars gällde en 
enda sak: att Norge skulle driva konsulatfrågan enligt korta laglinjen. Nästa 
steg i händelseutvecklingen, om kungen borde sanktionera eller vägra sank-
tion av lagen, värderade man på olika sätt.124 Medan det socialdemokratiska 
Arbeidet hoppades på sanktionsvägran för att få chansen att avskaffa mo-
narkin, satte den konservativa Aftenposten sin tillit till sanktion för att för-
hindra detta och stärka samhörighetskänslorna mellan konung och folk. Så 
kan motsättningen rörande de sändarorienterade resonemangen sammanfat-
tas. 

 

Motståndarna till aktion på konsulatfrågan uppmärksammade också det 
antimonarkiska draget i aktionspolitiken men använde det som argument 
mot korta laglinjen. Vi får inte, underströk Hagerup i sitt andra anförande 
inför specialkommittén, undervärdera betydelsen av att ensidiga norska åt-
gärder i konsulatfrågan ”vil komme til at forløbe som en mod kongemagten 
rettet aktion og efter al sandsynlighed vil fremkalde en dynastisk krise”. 
Varför tvekade högerledaren inför en sådan utveckling? Jo, då skulle frågan 
om republikansk eller monarkisk statsform aktualiseras. Om stortinget före-
drog republiken ”vilde døren være åbnet for en måske dyberegående split-
telse i vort folk”, befarade Hagerup (1951:125 cit. och s. 60 cit.; även s. 57). 

Även Bjørnstjerne Bjørnson lät antyda att risken för en uppsplittring på 

124 Detta understryks av Worm-Müller 1954:57. 
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monarkister–republikaner var ett skäl mot korta laglinjen. Han trodde vis-
serligen, att det norska folkets stora flertal var republikanskt sinnat. Trots 
detta menade han – ”som republikaneren Garibaldi, da det gjaldt at samle 
Italien” – att övergången skulle underlättas, om man lämnade den dynastis-
ka frågan utanför. På det sättet skulle man undvika onödig splittring.125 En 
annan sändarorienterad motivering mot aktion enligt korta laglinjen gör gäl-
lande, att aktionsmetoden måste skapa konflikter, som kommer att dra eko-
nomiska och statsfinansiella svårigheter över landet. Uteslutet är det inte att 
sådana svarigheter utgör lämplig grogrund för någon sorts inre omvälvning. 
Detta argument mot korta laglinjen har Francis Hagerup varit alldeles ensam 
om att begagna sig av. 

En konsulatkonflikt skulle otvivelaktigt öka landets nationalekonomiska 
svårigheter, spådde Hagerup i sitt anförande inför samlingspartiets stor-
tingsgrupp i början av februari. Det faktum att landets nya folkrättsliga 
ställning inte blivit erkänd av främmande stater skulle hämma handeln och 
skeppsfarten. Utländskt kapital skulle dra sig ut ur landet. Statsministern 
trodde, att företagsamhet och affärsliv i ännu högre grad än nu skulle ligga 
nere samt att arbetslösheten och emigrationen skulle tillta (Hagerup F 
1951:61; även s. 124). 

Även de statsfinansiella vanskligheterna skulle förvärras, fortsatte stats-
ministern sin utläggning inför stortingsgruppen. En del av armén samt hela 
örlogsflottan måste mobiliseras. Kostnaderna härför skulle bli synnerligen 
betungande. Lånemedlen till offentliga arbeten måste tas i anspråk, vilket 
skulle öka arbetslösheten. Kursen på statsobligationerna skulle förmodligen 
sjunka så starkt, att man inte kunde räkna med utländska lån annat än på 
tryckande villkor. Man måste gå ut med ett inhemskt lån, lägga beslag på 
guldreserven i Norges bank och åsätta sedlarna en tvångskurs (Hagerup F 
1951:63; även s. 36 och s. 124). Under sådana omständigheter måste det bli 
svårt att undgå statsbankrutt, skrev Hagerup i ett brev till redaktör Ola 
Thommessen i Verdens Gang (Hagerup F 1951:103). 

Men Hagerup förefaller ibland ha fruktat någonting ännu värre än natio-
nalekonomiska och statsfinansiella vedermödor. Stundtals tycks han ha be-
farat, att de kunde leda till inre oroligheter. I mitten av december 1904 skrev 
han i ett långt brev till Michelsen, att en aktivistisk politik måste leda till 

125 Bjørnson ”Det norske folk”, Aftenp 5/4 nr 194. Man hävdade också att en politik som 
drabbade kungahuset skulle beröva Norge sympatier i det monarkiska Europa, särskilt Eng-
land. Se Hagerup F 1951:57; Castberg 1953:218 Ibsen; Ibsen, ”Intervju”, Aftenp 26/3 
nr 171. 
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krig, måhända i förbindelse med ”indre omvæltning” (Hagerup F 1951:15). 
Inför samlingspartiernas stortingsgrupp och vid första föredragningen inför 
specialkommittén sade han sig emellertid inte betvivla, att regeringen skulle 
lyckas ”opretholde ro og orden i det indre” (Hagerup F 1951:60). I det anfö-
rande han höll vid sitt andra framträdande i specialkommittén finns dock ett 
nytt belägg för att han hyste oro på den punkten – eller i varje fall att han 
framställt saken så. Han trodde att folkstämningen skulle slå om, när man 
fick erfara vilka ”uhyre ofre”, som en aktion skulle kräva. Genom gatorna 
drar nu tåg av tusentals arbetslösa som svälter och lider nöd, konstaterade 
han. Men hur kommer tillståndet att bli, ”når de millioner som staten nu 
anvender til offentlige arbeider, må bruges til militærforanstaltninger, når 
krisen har lammet den private foretagsomhed og kapitalisterne har søgt at 
redde sine midler ved at anbringe dem udenfor landet? Og hvad vil vore 
næringsdrivende sige når beskatningen bliver endnu mere trykkende samti-
dig med at afsætningen endnu yderligere indskrænkes dels ved den indre 
økonomiske misére, dels ved de vanskeliggjorte handelsforbindelser med 
udlandet?” Man kunde nog säga, resonerade Hagerup, att för vår självstän-
dighet var intet offer för dyrt. Men jag tror det skall komma en dag, yttrade 
han enligt konceptet i dagboken, ”hvor vort folk vil spørge, om en aktion, 
sigtende til at få egne konsuler, var den eneste vei, der kunde føre til målet” 
(Hagerup F 1951:124 f). 

Enligt Hagerups egen dagboksuppteckning stämde hans föredrag ”i det 
væsentlige” med det på förhand skrivna konceptet (Hagerup F 1951:123). 
Den radikale venstremannen Johan Castberg, som hörde anförandet i kom-
mittén, återger emellertid i sin dagbok slutklämmen något annorlunda. Hans 
referat lyder: ”Jeg sagde sist, jeg trodde, vore myndigheder vilde formaa at 
holde orden i landet, men jeg er nu kommen i tvil; jeg tror ikke længere, at 
de arbeidsløse da vil holde sig i ro. Da vil folket trække os til ansvar og 
spørge os, om dette var den rette vei at gaa” (Castberg 1953:234). Tydligen 
utfärdade Hagerup en varning för att de arbetslösa i händelse av en långva-
rig och utmattande kris skulle utlösa en inre oro, som myndigheterna inte 
kunde kontrollera. 

b. Sändar–mottagarorienterad argumentering 
Den andra huvudtypen av resonemang för och mot korta laglinjen utgjordes 
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av sändar–mottagarorienterade argument. Gemensamt för dem är, att de 
uppehåller sig vid korta laglinjens återverkningar på förhållandena mellan 
Sverige och Norge.  

En argumentgrupp uppehåller sig vid konsekvenserna för den faktiskt 
existerande unionsgemenskapen. Eftersom jag vid behandlingen av denna 
argumentering funnit det nödvändigt att skilja mellan beskrivande och vär-
derande element, kan den sägas bestå av följande fyra komponenter: 1) be-
skrivning av hur unionen sannolikt kommer att utvecklas, om kungen sank-
tionerar konsulatlagen; 2) beskrivning av hur unionen sannolikt kommer att 
utvecklas, om kungen inte sanktionerar konsulatlagen; 3) värdering av olika 
tänkbara utvecklingsalternativ, förutsatt att kungen sanktionerar konsulatla-
gen (värdering inom ramen för punkt 1); 4) värdering av olika tänkbara ut-
vecklingsalternativ, förutsatt både att kungen kan tänkas sanktionera lagen 
och tänkas vägra ge den sin sanktion (värdering inom ramen för punkterna 1 
och 2).126 

För dem som försvarade aktion på konsulatfrågan var en enhällig upp-
slutning bakom korta laglinjen den effektivaste åtgärden inom räckhåll för 
att sätta kungens och Sveriges vilja att acceptera en för Norge godtagbar 
unionell likaställning på ett avgörande prov. Det var en prövosten varpå 
deras avsikter en gång för alla skulle testas. Monarken och den svenska 
statsledningen skulle ställas inför ett oundvikligt val mellan att anta eller 
förkasta ett klart utformat norskt krav. Om de föll undan och premissen i 
punkt 1 ovan uppfylldes, måste det tas som ett tecken på att de inte ville 
eller förmådde ställa sig i vägen för Norges rätt att självt bestämma över en 
rent norsk angelägenhet. Då var måhända norsk suveränitet förenlig med 
unionens bevarande i någon form. Rimligen borde vägen sedan ligga öppen 
för en lösning av resterande tvistemål, i synnerhet då frågan om utrikessty-
relsens organisation och funktion. Korta laglinjen blev i så fall ett ganska 
betydande steg i riktning mot någon form av fjärran hägrande likställighet 
med Sverige inom ramen för någon sorts union. Alternativt kunde den peka 
fram mot unionens fredliga upplösning. 

Valde kungahuset och Sverige däremot att bjuda strid t. ex. i sanktions-
ögonblicket – om med andra ord förutsättningen i punkt 2 uppfylldes – på-
stods utvecklingen bli en helt annan. Korta laglinjen var nämligen så ut- 

126 Som läsaren erinrar sig, har unionsinriktade, sändar–mottagarorienterade argument figu-
rerat i ett tidigare sammanhang i avhandlingen, i samband med att jag undersökte debattö-
rernas föreställningar om en konsulatskilsmässas återverkningar på unionen; se s. 77 ff. Då 
gällde det sakfrågans, nu korta laglinjens konsekvenser. Då diskuterades därför endast 
spörsmål, som motsvarar punkt 1 och 3 ovan. 
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tänkt, att ett sådant beteende blev liktydigt med kungens självförvållade 
tronavsägelse och unionens faktiska upplösning. Det blev i så fall monarken 
och hans svenska rådgivare, ej norska regeringen och stortinget, som bar 
ansvaret för detronisering och upplösning. 

Sedd ur unionens synvinkel pekade korta laglinjeaktionen således hän 
emot två alternativa lösningar. Om lagen sanktionerades, öppnades en sarn-
förståndsinriktad, ”evolutionär” väg, som på lång sikt sannolikt skulle leda 
till Norges fulla likställighet med Sverige inom personal- eller realunionens 
ram. Vägrades lagen däremot sanktion återstod endast en konfliktorienterad, 
”revolutionär” väg, som omedelbart skulle föra fram till unionens spräng-
ning. Dessa beskrivningar av korta laglinjens konsekvenser för unionen 
kunde i stort sett alla, som stödde regeringen Michelsens aktionspolitik, 
instämma i.127 

Om man emellertid förutsatte, att kungen skulle ge sin sanktion samt att 
lagen så småningom också skulle gå i verkställighet uppstod frågan, vilken 
sorts unionell likställighet man på längre sikt borde eftersträva. Man stod 
med andra ord inför den tredje komponenten i den unionsinriktade, sändar–
mottagarorienterade argumenteringen för korta laglinjen. Här kom vissa 
meningsmotsättningar i dagen. Det rörde sig om en värdekonflikt inom kret-
sen av försvarare av korta laglinjen. Som jag redan påvisat, var konsulatak-
tionsförsvarare och konsulataktionsmotståndare inte överens om vilken uni-
onell likaställning det var önskvärt att uppnå. De förra förordade personal-
unionsprogrammet, de senare realunionsprogrammet. De motståndare till 
konsulataktion, som så småningom övergick till att stödja korta laglinjen, 
höll fortfarande fast vid sitt realunionsprogram. Det är också tänkbart ehuru 
svårbelagt – att konservativa och moderata politiker och pressorgan som på 
ett relativt tidigt stadium accepterade aktionspolitiken, också hade 

127 Angående det samförståndsinriktade, ”evolutionära” perspektivet, komponent 1 i argu-
menteringen, se belägg i noter på s. 78 f. På högerhåll använde man svagare formuleringar 
och sökte tona ner det konfliktorienterade perspektivet. Det gäller särskilt tidningar, som 
ganska sent växlade över till aktionslinjen. Se Aftenp 23/4, 11/5 nr 264 och 265, 27/5 
nr 293; TrAdr 18/4, 8/5 och 18/5; Mgbl 16/4. Beträffande komponent 2 i argumenteringen 
– sanktionsvägran leder till upplösning – se Heiberg J V 1906:193 regeringen; Koht, ”Da 
den norsk-svenske unionen vart sprengt”, NHT 1946–49, s. 301; Aftenp 27/5 nr 293; BeA 
11/3, 29/3, 3/5, 13/5; Mgbl 19/3; OB 27/5; HaSt 15/4; Mgavisen 11/5; VG 17/4; VeP l6/3; 
Intell 3/4; Dagbl 14/2; 17de Mai 27/5; Nid 26/5. Kungens och Sveriges ansvar: Heiberg J V 
1906:193 regeringen; Løvland 1929:105; BeA 29/3; Mgbl 19/3; VG 3/3; Dagbl 20/2 nr 51; 
17de Mai 9/2, 14/2 och 27/4; Nansen 1942:315 
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sympatier för realunionsprogrammet (se t. ex. BeA 7/4 och VeP 17/4; även 
VG 15/5). Merparten av dem som försvarade aktion på konsulatfrågan var 
dock otvivelaktigt anhängare av personalunionstanken (se t. ex. Heiberg J V 
1906:190 regeringen och Hagerup F 1951:42), eller om den inte kunde för-
verkligas, unionens upplösning (se t. ex. Samhold 5/5). Kring det fjärde le-
det i det unionsinriktade resonemanget har det heller inte rått någon enighet. 
När konsulataktionsförsvarare mer eller mindre öppet ställt sanktionsvägran 
och det revolutionära sprängningsperspektivet mot sanktion och det evolu-
tionära likställighetsperspektivet för att avgöra vad som varit att föredra, har 
de kommit till olika slutsatser. Här föreligger en andra värderingsmotsätt-
ning inom ramen för den unionsinriktade sändar–mottagarorienterade moti-
veringen för korta laglinjen. Den är mera central än den första, ja, den är 
måhända den mest grundläggande motsättningen överhuvudtaget i norsk 
unionsdebatt månaderna närmast före den 7 juni. 

Hos en majoritet av dem, som ger den officiella aktionspolitiken sitt 
stöd, kan man registrera en tydlig spänning mellan önskemålet om att kon-
sulatlagen skall sanktioneras och verkställas samt insikten om att det må-
hända är blott en vacker dröm utan underlag i verkligheten (BeA 29/3, 16/5; 
VG 22/2; Samhold 5/5; VeP 5/5 och 16/5; Intell 11/3, 3/5; Nansen 1942:306 
och 310 å ena sidan samt 328 och 334 å den andra). Ett rakt motsatt spän-
ningsförhållande framträder inom stortingsvenstre, framför allt inom den 
radikala s. k. Konow-Castbergflygeln och bland socialdemokraterna. De 
slits mellan insikten om att konsulatlagen mot all rim och reson kanske 
kommer att kunna genomföras och önskemålet om att kungen skall bjuda 
motstånd så att en dylik olycka förhindras. Beslutsam aktion på konsulatfrå-
gan blir det mest hoppingivande förfaringssättet att snabbt – via sanktions-
kris, regeringsdemission och monarkens självförvållade detronisering – få 
unionen torpederad och Norges absoluta oberoende upprättat. Man ser korta 
laglinjen uteslutande som ”en brækstang under unionen” (se t. ex. Schøning, 
Dagbøker, s. 337 f; 17de Mai 11/2). 

Att man i de inre particirklarna värderade sanktion på konsulatlagen 
olika framgick relativt tydligt, när specialkommittén efter det preliminära 
enandet den 6 mars gick att utarbeta ett regelrätt förslag till lag om eget kon-
sulatväsen. Den närmare utformningen av de paragrafer, som rörde om-
fånget av konsulernas verksamhetsområde, väckte livlig diskussion. Höger-
ledamöterna önskade dra en någorlunda klar gräns mellan handelsekono-
miska frågor och 
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ärenden av mera diplomatisk, utrikespolitisk natur. De ville rensa bort alla 
formuleringar, som kunde tolkas så, att konsulerna gjorde intrång på det 
diplomatiska fältet, vilket i Sverige betraktades som unionellt. Motiveringen 
var att man därmed minskade risken för att kungen skulle vägra sanktion 
med hänvisning till att saken angick båda rikena enligt riksaktens paragraf 5 
(Castberg 1953:276, 286, 289 f). Av samma skäl stödde så småningom även 
samlingsregeringen – med undantag för Harald Bothner, som ansågs stå 
venstres radikala Konow-Castbergflygel nära – denna ståndpunkt (Castberg 
1953:299 f; att samlingsregeringen arbetade för sanktion framgår även av 
Castberg 1953:298 och s. 322 f; även Hagerup Bull 1955:26 och 34; ett 
mycket tydligt uttalande i denna riktning i Lbl 18/2; även Mgbl 11/5). 

Kommitténs venstreledamöter och den ende socialdemokratiske repre-
sentanten, Alfred Eriksen, menade däremot, att man inte borde skilja så 
skarpt mellan ekonomi och utrikespolitik. Lagen måste formuleras utan si-
doblickar åt vad Sverige ansåg, utan hänsyn till svenska påståenden och 
krav. De ville inte vara med om att ”sætte lydrigestemplet paa loven” (Cast-
berg 1953:276, 286 cit. och 300). Deras ställningstagande återspeglade san-
nolikt en mindre negativ syn på sanktionsvägran och omedelbar kris (Cast-
berg 1953:300; Bothner, Dagbog 1905, 10/4–15/4, Priv. 130, NRA; 
Svendsbøe, Erindringsbok, 18/5, Ms. fol. 2729:1, Worm-Müllers samling, 
UBO). 

Än en gång finns det således anledning slå fast, att meningsbrytningarna 
i unionsfrågan mellan høire och venstre inte försvunnit i och med att de 
kompromissat sig fram till korta laglinjen. Man skulle kunna säga, att den 
gamla primära motsättningen i formfrågan rörande förhandling med Sverige 
eller ensidig norsk aktion under de första månaderna 1905 förvandlades till 
en sekundär motsättning rörande aktionslinjer för att till sist övergå till en 
värderingsmotsättning i sanktionsfrågan. Men vad har då denna sista me-
ningsskiljaktighet egentligen bottnat i? Varför har ledamöterna för høire och 
de moderate lagt ner så stor energi på att underlätta kunglig sanktion, under 
det att venstregruppen och representanter för socialdemokratin sökt motar-
beta detta?  

Ett skäl varför konservativa försvarare av konsulataktion ville ha sank-
tion kan ha varit, att man velat undvika en dynastisk kris. Liberala och soci-
aldemokratiska konsulataktionsförsvarare skulle på motsvarande sätt ha 
önskat sanktionsvägran för att få tillfälle att avsätta dynastin Bernadotte och 
rentav 
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införa republiken. Denna förklaring har, som ovan påvisats, ett visst stöd i 
materialet (se ovan s. 131 ff). 

En bidragande orsak till motsättningen skulle också kunna vara, att man 
bedömde riskerna i samband med en unionsupplösning olika. Någon sådan 
skiljaktighet kan dock inte påvisas. Däremot står det alldeles klart, att mot-
sättningen återspeglar skilda värderingar av unionen eller i varje fall det 
framtida samförståndet med Sverige. ”Debatten antog stundom en skarp 
karakter”, skrev Johan Castberg i dagboken med anledning av ordväxlingen 
i specialkommittén, ”i det høires og venstres trods alt principielt forskjellige 
unionsopfatning tørnede sammen” (Castberg 1953:286). Representanterna 
för høire och de moderate arbetade för sanktion av det skälet, att de önskade 
uppnå en mera långsiktig samförståndslösning på grundval av någon form 
av bevarad gemenskap med Sverige. Venstreledamöterna föredrog däremot 
en hårdare linje troligen av den anledningen, att de inte hyste motvilja mot 
sanktionsvägran och unionssprängning d. v. s. ett förverkligande av den 
kortsiktiga målsättningen.128 

Både i brevmaterialet och i den konsulataktionsförsvarande pressen– 
från mitten av april i praktiken samtliga genomgångna tidningar – finner 
man klara belägg för att det legat olika värderingar av unionen eller av ett 
fortsatt samförstånd med Sverige bakom en positiv respektive en negativ 
syn på sanktion. Trondhjems Adresseavis hoppades innerligt på sanktion. 
Efter kronprins Gustafs anbud den 5 april om nya förhandlingar riktade den 
därför en maning till landets politiska ledning att agera med ”den besindig-
hed, forudseenhed og moderation ... at den for os ønskelige ... løsning kan 
ske uden at komme i konflikt med de fra svensk side ... fremkomne under-
handlingsønsker” (TrAdr 18/4). Høire, skrev tidningen vid ett senare tillfäl-
le, hade lojalt gått med på samlingen, men i gengäld hade partiet full rätt att 
kräva, ”at den nu foreliggende sags gjennemførelse behandles paa en saadan 
maade, at den ikke sigter paa unionsøpløsning, men paa at bevare en for 
Norge ... 

128 Även bakom de olika uppfattningarna om datum för lagens ikraftträdande – 1/l 1906, 1/3 
1906 eller 1/4 1906 – tycker man sig ana bl. a. skilda värderingar av en kunglig sanktion. 
Se Castberg 1953:287 ff, 291 f; Bothner, Dagbog 1905, 29/3, Priv. 130, NRA; I. Tveiten, 
Dagbok 1902–1906, 5/3 och T. Myrvang, Dagbok fra 1905, 5/3, Ms. fol. 2731:3 resp. 
2708:2, Worm-Müllers samling, UBO 
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taalelig union”. Adresseavisen inriktade sig alltså på att få sanktion på lagen 
för att kunna bevara unionen.129 

Ett socialdemokratiskt och några venstredagblad säger sig däremot öns-
ka sanktionsvägran för att bli av med unionen. ”Det bedste som nu kunde 
hænde var selvfølgelig en sanktionsnægtelse”, skrev tidningen Arbeidet, 
”thi bag sanktionsnægtelsen ligger unionsopløsningen” (Arb 16/5; även 27/4 
och 29/4). Det kan hända, skrev den liberala Nidaros i Trondheim, ”at en 
sanktionsnægtelse netop ved sin taabelige fremkaldelse af øieblikkelig krise 
vil være det, som løser knuten best, – nemlig med et hug af kongens egen 
haand, som opløser unionen”.130 Efter befrielsen kunde Norge proklamera 
sig neutralt, varefter militärutgifterna så småningom borde kunna reduceras 
(Arb 29/4). 

 

För att ytterligare belägga eller åtminstone belysa tesen att det legat oli-
ka värderingar av unionen bakom meningsskiljaktigheterna i sanktionsfrå-
gan, skall jag behandla den viktigaste sekundära motsättningen i formfrå-
gan, den mellan företrädare för beslutslinjen respektive korta laglinjen. Som 
framgått av bakgrundsteckningen höll venstre i storting och specialkommit-
té i det längsta på beslutslinjen, medan merparten av høire och de moderate 
förordade korta laglinjen (se ovan s. 18 ff). Varför var oenigheten så stor 
rörande dessa till synes ganska obetydliga formaliteter? 

Aasmund Vinje, de moderates ledare, som under arbetet i nittonmanna-
kommittén så småningom kom att fungera som talesman även för den ak-
tionsvänliga delen av høire, karakteriserade vid ett möte beslutslinjen som 
”udæskende”. Ett beslut om bevillning ”vil stænge alle udsigter nu, den vil 

129 TrAdr 11/5; även 30/4 och 3/5; Aftenp 29/4 nr 240, 11/5 nr 265 och 24/5 nr 287; HaSt 
3/4, 7/4 och 11/4; Lbl 15/2 det gäller att använda lagvägen ”i den hensigt at skaffe Norge 
dets fornægtede ret i konsulatsagen, ikke som et middel til unionsopløsning”, 7/3, 9/3, 22/3, 
24/5; Mgbl 4/3; OB 7/3, 27/5; VeP 16/5. För klara uttalanden av kända konservativa perso-
ner att sanktion är den enda återstående möjligheten att rädda unionen, se överstelöjtnant 
W. Morgenstierne t. kronprins Gustaf, 22/4 och generalkrigskommissarie J. Bratlies PM till 
kronprins Gustaf, bilagd brev från Bratlie den 4/3, vol. 76 resp. 57, Gustaf V:s arkiv, BFA; 
Y. Nielsen t. Oscar II, 30/3 men även 6/2, och Rustad t. Oscar II, 20/3, 5/4, vol. 65 resp. 66, 
Oscar II:s arkiv, BFA; Brynildsen, Dagbøker 1903–1909, 11/3, 12/5, och Morgenstierne, 
Dagbøker, 23/4, Ms. fol. 2764 resp. 2707, Worm-Müllers samling, UBO. 
130 Nid 26/5; även redaktör Løken t. G. Stang, 15/1, Ms. fol. 2724:1, Worm-Müllers sam-
ling, UBO; 17de Mai 2/3, 15/4, 25/5; Varden 14/2. 
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lede til sprængning ... Tar man lov og bevilgning samtidig, vil det helt 
stænge udsigten til sanktion,” slog han fast. Antog man däremot med över-
väldigande majoritet en lag, måste man kunna påräkna sanktion. Därmed 
hade man intagit den första fästningen och kungamakten förpliktat sig att 
medverka vid själva verkställandet. Saken skulle på det sättet, menade tyd-
ligen Vinje, delas upp på två moment. Behandlingsgången skulle bli lugna-
re, frågan skulle inte forceras fram. Det skulle bli lättare att erhålla sanktion 
(Castberg 1953:249; även D. A. Brynildsen, Dagbøker 1903–1909, 4/3 och 
6/3, Ms. fol. 2674, Worm-Müllers samling, UBO). 

Venstremännen i specialkommittén vägrade å sin sida i det längsta att 
acceptera korta laglinjen eftersom den måste anses vara en ”udsættelsesvei”. 
Man fruktade att den trots alla försäkringar om motsatsen skulle leda till 
behandling enligt grundlovens paragraf 79 (Castberg 1953:231 cit. och 238 
Brunchorst, lib.). Dessutom var ju inte eget konsulatväsen upprättat i och 
med att man antagit en lag. Man måste utnämna konsuler och bevilja medel 
till deras verksamhet. Valdes lagvägen skulle man därför få två kriser. Men 
då föredrog man tydligen i stället en enda avgörande kris. ”Det er best”, 
framhöll Wollert Konow från Hedemarken, ”at krisen kommer strax og 
samlet, og det sker ved att gaa bevilgningsveien” (Castberg 1953:229). Jo-
han Castberg resonerade på samma sätt. Fördelen med bevillningsvägen var, 
att den med större säkerhet än lagvägen skulle ”fremkalde en afgjørelse 
strax, gjøre krisen akut”. En budget måste beviljas under alla omständighe-
ter. Här fanns enligt Castbergs konstitutionella uppfattning ingen möjlighet 
till uppskov, eftersom kungen helt saknade bevillningsveto (Castberg 
1953:226; även P. Th. Holst, ”Intervju”, Samhold 22/2). 

Uppenbarligen föredrog venstremännen beslutslinjen därför att den var 
”hårdare”, mera kompromisslös, än korta laglinjen. Att den var mera utma-
nande var ingen nackdel; venstreledamöterna hade inget emot en akut kris. 
Även om det inte sägs rent ut, torde detta bottna i att de hade en högre upp-
skattning av sanktionsvägran och unionssprängning än representanterna för 
høire och de moderate. 

I den hagerupska koalitionsministären fanns en man, som ovanligt öppet 
och konsekvent gav uttryck åt uppfattningen, att beslutslinjen var en mur-
bräcka med vars hjälp unionsbyggnaden skulle raseras. Det var Jakob 
Schøning. Om sin hållning vid regeringens sammanträde den 11 februari 
skriver den forne anhängaren av 1903 års samlings- och förhandlingspolitik 
i sin dagbok: ”Jeg anbefalte øyeblikkelig aksjon gjennom beslutning i kon-
sulatsaken, og sa at jeg mente det ville føre til sprengning av unionen; en 
for- 
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handling om oppløsning, inntill enighet var nådd, ble en ørkenvandring” 
(Schøning 1950:300; även Hagerup F 1951:79). I början av mars utförde 
han samma resonemang inför specialkommittén (Schøning 1950:448; även 
Castberg 1953:238). Sedan meddelandet om händelserna på Stockholms 
slott nått honom den 27 maj, kastar han glädjestrålande ner följande tempe-
ramentsfulla rader i dagboken: ”Kongen har, Gud være lovet, nektet sank-
sjon. Han har brent sine skip, og sluttet av som norsk konge. Nå må unionen 
ramle. Det er en av de herligste dager jeg har levet”(Schøning 1950:345 cit. 
samt s. 270 och s. 283; även Havstad, ”Veien”, VG 7/2).  

Mera drastiskt var det ingen som bekände sig till beslutslinjen som en 
sprängkil under unionen.  

Nu tvingades ju venstremännen i kompromissens namn till sist att godta 
korta laglinjen. Detta skedde dock av allt att döma med förhoppningen, att 
även den skulle kunna framtvinga en brytning med Sverige.  

 

Sammanfattningsvis kan framhållas att alla anhängare av korta laglinjen 
tycks ha varit eniga i sina beskrivningar av vad den skulle få för konsekven-
ser för unionens vidkommande. Man antog, att den pekade fram mot två 
alternativa lösningar: antingen sanktion och en stegvis vidareutveckling mot 
någon form av likställighet inom unionen eller sanktionsvägran och unio-
nens omedelbara kollaps. Oenighet har uppstått på två punkter vad gäller 
värderingen av denna utveckling. Om man förutsatte att lagen sanktionera-
des, har en grupp av framför allt konservativa konsulataktionsförsvarare 
hoppats, att vägen skall ligga öppen för en revision av föreningsbestämmel-
serna i riktning mot en förstärkning av unionsbanden. För majoriteten, sär-
skilt inom venstre, har detta varit oacceptabelt. De har föredragit en utskift-
ning av unionen till personalunion med försvarsallians. Ställde man däremot 
sanktioneringsalternativet mot icke-sanktioneringsalternativet har stortings-
venstre, framför allt Konow-Castbergflygeln, samt en del socialdemokrater 
hoppats på sanktionsvägran för att bli av med unionen. De har gått till ak-
tion på konsulatfrågan inte för att få eget konsulatväsen och så småningom 
personalunion med försvarsallians utan för att spränga unionen. Høire, de 
moderate och de liberale – och så småningom hela samlingsregeringen på 
ett undantag när – föredrar däremot sanktion. Det kan ha berott på att de 
önskat undvika en strid med kungamakten och kungahuset. Men framför allt 
har de sannolikt haft en mera positiv syn på samarbetet med Sverige och 
velat underlätta en sanktion för att kunna bevara föreningen. 
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Att man tagit ställning till olika handlingsalternativ med blickarna rikta-
de mot konsekvenserna för unionen har även en analys av den sekundära 
motsättningen i formfrågan gett klart besked om. Delegaterna från høire och 
de moderate har i specialkommittén envist hållit fast vid laglinjen, därför att 
den ansetts mindre utmanande. Aktionen har då kunnat delas upp på två 
moment: dels beslutet om en lag, dels beslutet om lagens administrativa 
verkställighet. Härigenom måste chanserna att få sanktion och därmed beva-
ra förbundet öka, har man resonerat. Venstreledamöterna har drivit besluts-
linjen av rakt motsatta skäl. Då undveks omvägen över ett lagbeslut. Allt 
sattes omedelbart på sin spets. Ett sådant mera fast och utmanande hand-
lingssätt ökade chansen för sanktionsvägran och unionens undergång. 

 

Hur upptog då motståndarna till konsulataktion den unionsinriktade 
sändar–mottagarorienterade argumenteringen? Var föreställningen att korta 
laglinjen kunde tvinga fram en avgörande kris, tvinga kungen att vägra 
sanktion, väsentlig även för deras ställningstagande? Frågorna måste besva-
ras jakande. Tanken att konsulatlagen kunde genomföras i god grannsämja 
och utan brytning och att den härigenom kunde bli ett led i unionens lång-
siktiga omvandling mot större likställighet, spillde konsulataktionsmotstån-
darna inte många ord på. De var fast övertygade om att korta laglinjen ute-
slöt en sådan samförståndslösning. De fann det ”ganske udelukket”, att 
kungen och Sverige skulle överge den ståndpunkt de intagit ända sedan 90-
talet och sanktionera en norsk konsulatlag (Hagerup F 1951:55 f cit., s. 113 
och 124; Castberg 1953:218 Ibsen). Men även om det fullständigt otroliga 
skulle inträffa, att Sverige och kungen stillatigande fann sig i att norrmän-
nen på egen hand upprättade eget konsulatväsen, vore därmed inte mycket 
vunnet för norsk jämställdhet inom föreningen. Slutmålet vore fortfarande 
lika fjärran, skrev förre statsministern Gregers Gram i Aftenposten. I 14 år 
hade man nu haft en uppslitande tvist om konsulatspörsmålet. ”Skal da igjen 
en halv eller hel menneskealder ofres paa en ikke mindre haardnakket strid 
om udenrigsstyrets ordning?” (Gram, ”Valget”; även Hagerup F 1951:124; 
Castberg 1953:209 Vogt). 

Varje försök från Norges sida att upprätta eget konsulatväsen enligt kor-
ta laglinjen var sålunda dömt att spåra ur redan i inledningsskedet genom att 
kungen skulle vägra lämna sin sanktion. Om norska regeringen emellertid 
lät utvecklingen gå ända därhän, hade den manövrerat in sig själv i en ytterst 
obehaglig valsituation. Den skulle tvingas ta ställning för ettdera av två 
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högst motbjudande alternativ: tillbakatåg eller utbrytning ur unionsförbun-
det (se t. ex. TrAdr 26/2 och Winterhjelm, ”Feberen i Blodet”, Aftenp 20/2 
nr 99). 

Någon hävdade, att Norge saknade resurser att ge konsulatbeslutet effek-
tiv livskraft, varför en förödmjukande reträtt skulle bli nödvändig (Aftenp 
25/2 nr 110). Man tvingades måhända – för att tala med Aftenposten – ”lade 
de egne konsuler existere alene i den norske lovtidende, men ikke i virkelig-
hedens verden” (Aftenp 15/2 nr 90; även TrAdr 26/2). Tillbakatåget kunde 
också ske i den formen, att man skickade ut konsuler utan att utverka exe-
kvatur – diplomatiskt godkännande – åt dem. De skulle då bli ett slags han-
delsagenter med mindre myndighet än andra länders konsuler. Från natio-
nell synpunkt måste båda dessa lösningar vara ytterst förnedrande (Heiberg 
J V 1906:157 Hagerup). 

För att undvika en så pinsam upprepning av 90-talets reträtter återstod 
endast att spränga unionen. Flera konsulataktionsmotståndare var medvetna 
om att denna sprängningsmöjlighet för en del liberala konsulataktionsför-
svarare var det essentiella i hela konsulataktionen. Bredo Morgenstierne 
talade om ”unionens bitreste fiender ... hvis politiks store maal altid har væ-
ret at faa sprængt Norge ud af unionen, og for hvem konsulatsagen først og 
fremst er den efter stillingens medfør brugbare sprængkile”. Men just sanno-
likheten av att konsulataktionen skulle fungera som en sprängkil mot unio-
nen gjorde, att han tog avstånd från den. Då skulle upplösningen komma 
utan att man gavs tillfälle att undersöka, om Sverige ville gå med på en 
verklig jämlikhetens förening. Och det var ju förhandlingar om en total revi-
sion av unionsbestämmelserna, som majoriteten av de principiellt unions-
vänliga konsulataktionsmotståndarna önskade få till stånd (Morgenstierne, 
”De norske unionsvenner”; även TrAdr 26/2, 27/2; Aftenp 9/2 nr 73). 

 

Att de nu genomgångna unionsinriktade argumenten har stor betydelse 
för förståelsen av aktörernas syn på korta laglinjen står helt klart. En del 
liberaler och socialdemokrater har förordat aktion på konsulatfrågan inte för 
att i första hand få eget norskt konsulatväsen och med tiden personalunion 
med försvarsallians. De har gjort det för att spränga Norge ut ur unionen. De 
konservativa försvararna av konsulataktion har antagligen av partistrategis-
ka skäl sett sig nödsakade att gå med på aktion. Att den kan leda till spräng-
ning har de varit medvetna om och upplevt som allvarligt. Sedan de väl en 
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gång beslutat sig för aktion, har de därför sökt göra lagen så försonligt for-
mulerad som möjligt. De har arbetat hårt för att undvika sanktionsvägran 
och upplösning. Konsulataktionsmotståndarna har däremot gjort en annan 
prioritering. Att korta laglinjen kan pressa fram en unionsupplösning har de 
bedömt som allvarligare än att vägran att godta den kan leda till partistrate-
gisk katastrof. 

Det förekommer emellertid också en annan sorts sändar–mottagarorien-
terade resonemang, som uppenbarligen påverkat aktörernas bedömning. I 
dessa söker man förutspå vilka attityder och opinioner, som konsulataktion 
enligt korta laglinjen kan tänkas ge upphov till i Sverige mot Norge, samt 
hur man från norsk sida bör värdera dessa. De innehåller också prognoser 
om vilka handlingar dessa attityder kan förmodas utlösa gentemot Norge 
samt hur Norge i sin tur bör besvara dessa handlingar. Motiveringarna kan 
lämpligen benämnas attityd- och beteendeinriktade. 

Motståndarna till konsulataktion uppgav sig vara övertygade om att re-
lationerna med Sverige måste försämras av en konsulataktion. Den måste ju 
leda till monarkens avsättning och unionens sprängning, eller med andra ord 
en kris, som kunde få svåröverskådliga följder. (Hagerup F 1951:125 f cit.; 
Aftenp 9/2 nr 78; TrAdr 26/2; Morgenstierne, ”De norske unionsvenner”; 
även Winterhjelm, ”Feberen i Blodet”; Hansen, ”Skal vi skilles?”). I bästa 
fall skulle den, framhöll Hagerup under sin andra föredragning inför speci-
alkommittén den 28 februari, för en mycket lång tid framöver ”forgifte det 
fredelige forhold mellem begge folk og derved umuliggjøre et sådant sam-
arbeide mellem folkene, som jeg anser for en væsentlig betingelse for beg-
ges trygghed og fremgang” (Hagerup 1951:125 cit. samt s. 45; även Heiberg 
J V 1906:162 Knudsen). Hagerup fruktade, att aktionspolitiken skulle 
torpedera det av honom högt skattade svensk-norska samarbetet på särskilt 
försvarets område (Hagerup F 1951:15; även Bjørnson, ”Intervju”, TrAdr 
2/2; Aftenp 7/2 nr 73).  

Uteslutet var det emellertid inte, att Sverige helt bryskt svarade med 
krigshandlingar. I sitt tal inför høires stortingsgrupp – senare upprepat vid 
det första framträdandet i specialkommittén – trodde dock inte Hagerup på 
någon omedelbar krigisk aktion. Varken andra kammaren eller statsminister 
Boström ville axla en så tung ansvarsbörda. Däremot befarade han, att båda 
länderna skulle mobilisera någon del av sin armé. Varade ett sådant tillstånd 
en tid, kom man emellertid lätt till en punkt då, för att använda Bismarcks 
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ord, ”geværskuddene løsner af sig selv” (Hagerup F 1951:57 cit. och s. 113; 
även De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 12 f). Att riskera 
något sådant var ”at sætte vor selvstændighed på spil” (Hagerup F 
1951:124; statsminister Ibsen delade i huvudsak hans uppfattning, se Hage-
rup F 1951:113 f och Castberg 1953:218) 

I andra sammanhang tycktes dock statsministern se ännu mörkare på 
ställningen. Före jul 1904 skrev han i ett brev till Michelsen ”at valget ved 
en hvilkensomhelst fremgangslinje fra norsk side står mellem forhandling 
eller brud, hvilket sidste vel uvægerlig vil blive ensbetydende med krig” 
(Hagerup F 1951:15 (cit.) samt s. 45 och s. 102; även T., ”Koldt vand i blo-
det”, Aftcnp 28/2 nr 115). 

För Hagerup och Sigurd Ibsen var det sista en ytterst betydelsefull in-
vändning. Hagerup betonade med skärpa, att man borde arbeta med mora-
liska medel, ej militära. ”Jeg ventede alt af de moralske faktorers magt”, 
refererade han sin ståndpunkt i dagboken (Hagerup F 1951:127 cit. samt s. 
37 och s. 78; även Castberg 1953:235). Ibsen yttrade sig i samma riktning. 
Enligt Castbergs referat framhöll han i specialkommittén: ”Norge er et land 
paa 2,3 million indvaanere mod Sveriges 5; vi er derfor henvist til kun at 
virke med moralske midler” (Hagerup F 1951:236; även Mellbye, Dagbog 
1904–05, 22/2 och Pedersen, Minder, 7/2 Brænne, 27/2 Vogt, Ms. fol. 2704 
resp. 2712:2, Worm-Müllers samling, UBO; høiremännen Brandt och 
Jørgen Knudsen röstade också mot ett lån på 40 milj kr till statens reserv-
fond. Lånet var avsett att tas i anspråk om det blev krig med Sverige; se 
Castberg 1953:310 f). 

Det finns en förklaring till att just konsulataktionsmotståndarna, som ju 
till större delen bestod av høirefolk, var så ivriga att bevara samförståndet 
med Sverige. Men den kan inte beläggas med direkta uttalanden i materialet. 
Den är, att høiremän från sina ideologiska utgångspunkter måste ha varit 
mer angelägna än andra att samarbeta med det ”konservativt” styrda Sveri-
ge. De kände så stor samhörighet med den styrande klassen i Sverige, att de 
ogärna medverkade till en öppen brytning med detta land (se ovan s. 100). 

 

Den debatt, som utspunnit sig bland försvararna av konsulataktion an-
gående riskerna för ett skandinaviskt fredsbrott och frågan om Norge i så 
fall bör gripa till vapen, avslöjar en motsättning, som löper rakt genom Det 
norske arbeiderparti. Partistyrelsen med, vågar man väl anta, ordföranden 
Christopher Hornsrud i spetsen och partiets fyra stortingsmän, som alla kom 
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från Nordnorge, bildar en högersocialistisk grupp. Den ansluter sig i princip 
till samma linje, som liberala och konservativa konsulataktionsförsvarare. 
Pressen – Social-Demokraten, Arbeidet, Ny Tid – och ungdomsförbundet 
håller en egen kurs, som jag kallar vänstersocialistisk. Det är enda gången 
jag kunnat belägga en motsättning mellan en högersocialistisk och en väns-
tersocialistisk uppfattning i unionsdebatten. 

Från vänstersocialistiskt håll bemöttes konsulataktionsmotståndarnas 
varningar för en krigisk sammandrabbning helt enkelt med att man redovi-
sade en annan verklighetsbild, en mera optimistisk bedömning av utsikterna 
för ett fredligt genomförande av konsulatsaken. Det fanns visserligen, det 
medgav man, personer och grupper i båda länderna, som inte stod främman-
de för tanken att driva fram en krigisk lösning. I Norge var medlemmarna av 
kungahuset inte helt pålitliga (SocDem 30/3). Dessutom fanns en samling 
”ultranationale basunblæsere” inom venstre (Arb 10/1 cit.; SocDem 28/2, 
2/3, 4/3, 10/3; NyT 3/3, 14/3). Men i det hela taget var denna grupp ganska 
fåtalig och isolerad. Social-Demokraten ansåg sig därför kunna konstatera, 
att ”vi har garanti for, at Norge aldrig vil indlade sig paa noget saa vanvittigt 
som att forstyrre freden paa den skandinaviske halvø. Intet parti i Norge 
vilde faa ørenslyd for noget saadant” (SocDem 30/3). 

Att det i Sverige fanns krafter, ”som ved vaabenmagt tænker paa at 
tvinge Norge til underkastelse, behøver vi ikke være i tvil om”, skrev 
Social-Demokraten. Tidningen trodde t. o. m., att de var starkt represente-
rade i den svenska regeringen. ”Spørsmaalet er”, resonerade den, ”om det 
svenske demokrati er sterkt nok og enigt nok til at forhindre, at disse kræfter 
faar komme i virksomhed. Og at demokratiet i rette tid griber ind” (SocDem 
30/3). 

Den socialdemokratiska norska pressen hyste emellertid mycket höga 
tankar om såväl ”den svenska demokratins” styrka och inflytande som dess 
fredsberedskap. Vad den senare beträffar hänvisade man till kraftiga freds-
uttalanden av radikala liberaler som Carl Lindhagen och Sven Adolf Hedin 
(NyT 28/4, Arb 8/4). Men framför allt tog man ideligen fasta på den social-
demokratiska partikongressens löfte att bekämpa alla krigsplaner från stor-
svenskarnas sida. Trondheimsbladet Ny Tid återgav kongressens uttalande 
in extenso. Slutorden löd: ”Og skulde ... storsvenske eller dynastiske inte-
resser søge at drive det til en voldsom løsning af de unionelle tvistespørs-
maal, saa erklærer vi os beredte 
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til, sammen med vort norske broderparti, med ethvert til raadighed staaende 
middel, at forhindre et saadant folkeforræderi” (NyT 27/2 cit. och 28/4; Arb 
18/2). 

Ny Tid refererade ocksa Värner Rydéns uttolkning av resolutionens slut-
ord. ”Under stormende bifald fra sal og galleri” hade skånerepresentanten 
utlovat, att om de svenska makthavarna tänkte gripa till våldsmedel, ”saa 
skulde det nok vise sig, at de svenske arbeidere ikke hade glemt storstreiks-
tanken” (NyT 27/2 storstrejken 1902 nämndes; även 31/5). 

Lika tillfreds som man kände sig över kongressresolutionens innehåll, 
lika övertygad påstod man sig vara om dess avgörande betydelse för Sveri-
ges hållning. Visserligen saknade svenska folket rösträtt. Makten låg i hän-
derna på det storsvenska ”overklassepartiet”, ”kapitalistinteressernes tals-
mænd”, ”en flok egoistiske godseiere og adelsmænd” (NyT 31/5 cit., 2/3 cit. 
och Arb 20/5 cit. uttalande av Socialdemokratiska ungdomsförbundet; även 
Arb 13/1, 8/4). Men arbetarrörelsens inflytande ansågs ändå så stort att – 
som Social-Demokraten uttryckte det ”begivenhederne paa den svenske 
partikongres ... vil bli afgjørende under et unionelt opgjør” (SocDem 28/2; 
även NyT 27/2 och 31/5; Arb 27/2 och 20/5 Socialdemokratiska ungdoms-
förbundets uttalande). Ibland beskrev man den svenska socialdemokratins 
styrka och inflytande i mycket storslagna termer. Man såg kongressuttalan-
det som representativt för Sveriges arbetande folk eller hela folket med un-
dantag för en klick storsvenskar. Så gjorde Socialdemokratiska ungdoms-
förbundet i ett antimilitaristiskt cirkulär och tillade: ”Vi ser saaledes, hvor 
dumt og uansvarlig det er, at tale om krig med Sverige, nu naar folket, de 
der udgjør hæren, erklærer, at ville forhindre (storstreik) et saadant folkefor-
ræderi” (Arb 20/5; även NyT 17/2 och 2/3).  

En mycket inflytelserik medlem av partistyrelsen, Oscar Nissen, kunde 
emellertid inte dela partitidningarnas och ungdomsförbundets optimistiska 
bedömning av utsikterna till en fredlig lösning. Det är farligt att lita alltför 
mycket på de svenska partikamraterna, hävdade han i en insändare i Social-
Demokraten. Naturligvis kunde det ha ”nogen betydning” att 60 000 social-
demokrater genom sin kongress lovat neka tjänstgöra i händelse av krig med 
broderfolket. Men det innebar inte, att Norge aldrig skulle kunna bli anfallet 
av Sverige. ”Repræsentanter for 60 000 mand er en haandfuld blandt 5 mil-
lioner, og idet der kommanderes til udrykning mod den norske grænse, vil 
der ikke mangle en eneste mand. Det vover jeg med min erfaring fra de 
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to krige, som jeg har gjennemgaat at paastaa. Den militære disciplin er ikke 
noget tankeeksperiment” (Nissen, ”Paatverke”, SocDem 1/3; han hade del-
tagit i dansk-tyska kriget 1864 och verkat som läkare i franska armén 1870; 
även Jensen 1963:192). 

Men oenigheten inom socialdemokratin begränsade sig inte till en pole-
mik mellan Nissen och partitidningarna angående styrkan hos den svenska 
fredsopinionen. Meningsmotsättningen låg ej blott på ett deskriptivt utan 
även på ett normativt plan. 

I en ledare i mitten av januari har Arbeidet diskuterat några av de mest 
utmarkande dragen i socialdemokratins unionspolitik. Ständigt har vi häv-
dat, upplyser tidningen, ”at Norge har ret til i enhver henseende at raade 
over sine egne organer udadtil: egne konsuler og egen udenrigsminister. – 
Hvad vi imidlertid har været uenig med venstre i er, at vi paa ingen maade 
vilde være med paa at etablere en kaprustningspolitik med Sverige for at 
opnaa disse goder.” Därför har man motsatt sig venstres upprustnings- och 
gränsfästningspolitik mellan åren 1897 och 1903. I det aktuella läget tror sig 
tidningen ha alla partikamrater med sig, när den slår fast ”at vi staar solida-
risk i alt andet naar det gjælder vor ret som nation, kun stiller vi os ikke soli-
darisk, hvis spørsmaalet før eller senare tænkes løst ved at anvende magt-
midler. Vi tager allerede nu afstand fra alt som peger i den retning” (Arb 
12/1 cit. och 18/2; även Eriksen, ”Den norsk-svenska konflikten”, SocDem 
sv. 14/1; SocDem 27/2).  

Tidningen Arbeidet har således trott sig tala för alla partikamrater när 
den deklarerat sin illojalitet mot maktanvändning. Däri har emellertid ber-
gensbladet misstagit sig. Den socialdemokratiska fronten var inte alls så 
klart våldsfördömande som Arbeidet hoppats. I själva verket öppnade krigs-
diskussionen en spricka mellan pressen och delar av partiets högsta ledning.  

I mitten av februari, strax innan partiet skulle sända iväg gästdelegater 
till den svenska partikongressen, antog centralstyrelsen och den fyra man 
starka stortingsgruppen ett gemensamt uttalande till förmån för konsulatak-
tion med, som formuleringen tydligen löd, ”alle dens mulige følger” (cit. 
efter Nissen, ”Paatverke”). 

Hur de agerande själva tolkat sitt ställningstagande framgår ej av samti-
da material.131 I sin nyss berörda insändare i Social-Demokraten ett par 
veckor efter uttalandet kom emellertid Oscar Nissen, en av männen bakom 
resolutionen, in på hur den borde förstås. Han reagerade mot partiorganets 
försäk- 

131 En stor del av samlingarna på Arbeiderbevegelsens arkiv, Oslo och i arbetarkommuners 
arkiv ute i landet gick förlorade under den tyska ockupationen. 
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ran någon dag tidigare till ”'Stang og de andre krigshylere'” att ”en krig skal 
de aldrig faa, aldrig”. Vi bör komma ihåg, påminde han, ”at naar centralsty-
ret og stortingsrepræsentanterne den ene uge enstemmig stemmer for aktion 
med alle dens mulige følger, saa gaar det ikke an den næste at skrive, som 
om der intet kunde ske. For da blir en saan vedtagelse det rene sludder,” 
slutade Oscar Nissen (Nissen ”Paatverke”). 

Hur partistyrelsen eller den lilla stortingsgruppen reagerat på Nissens ar-
tikel framgår heller inte av bevarat källmaterial. Av resolutionstexten att 
döma bör de ha sympatiserat med hans ståndpunkt. Klart belagt är det emel-
lertid, att åtminstone en av de ledande männen i partitoppen ogillat Nissens 
uppfattning. Det var partisekreterare Magnus Nilssen, som fann Nissens 
artikel ”særdeles uheldig, idet den aander af krigerstemning mod Sverige” 
(Nilssen, Dagbog, 1/3, Nilssens samling, NAA). Social-Demokraten gick 
skarpt tillrätta med den i ett ledarstick följande dag. ”At vi nu skulde slutte 
os til den militære og literære flok, – oberst Stang, Gunnar Heiberg, Worm-
Müller, Sigurd Bødker o. a., der har ført ordet paa de sidste møder, vilde 
være en absurditet” (SocDem 2/3; redaktionen vägrade också publicera en 
replik från Nissen, Nilssen, Dagbog, 3/3, Nilssens samling, NAA. – Den 
Worm-Müller som omnämns i citatet är journalisten Jacob Worm-Müller, 
icke historikern Jacob S. Worm-Müller). 

Däremot gick både Social-Demokraten och Ny Tid förbi själva resolu-
tionen med tystnad. Arbeidet förmådde dock inte undertrycka en fördöman-
de kommentar. Uppgiften måste ”enten bero paa en misforstaaelse eller 
være en forvrængning af fakta”, förmodade den klentroget. ”noget saadant 
kan ledelsen for et socialdemokratisk parti ikke vedtage; thi i saa tilfælde 
havde vor repræsentant intet at gjøre paa vore svenske partifællers kongres”, 
en kongress, som Arbeidet hoppades skulle manifestera den norsk-svenska 
socialdemokratins solidaritet mot ”overfaldstendenser” (Arb 18/2). 

Vad ligger då bakom den vänstersocialistiska respektive högersocialis-
tiska attityden till en väpnad konflikt med Sverige?  

I två serier av ledare har tidningen Arbeidet i Bergen mer djuplodande 
än någon annan med vänstersocialistiska sympatier motiverat sitt avstånds-
tagande från maktmedel. Först har tidningen sökt lämna ett mera principiellt 
svar. Arbetarklassen känner sig ”solidarisk med det undertrykte proletariat, 
hvor det end hører hjemme, men vi føler os aldrig solidarisk med udbytterne 
selv om disse heder nordmænd”. Samhörigheten med andra länders arbetare 
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är starkare än med den egna nationens utsugare. För Arbeidet väger klasso-
lidariteten tyngre än den nationella samhörighetskänslan (Arb 13/5). 

Den analys som Arbeidet gör av konkreta svenska och norska förhållan-
den mynnar ut i en praktisk ståndpunkt, som ligger helt i linje med den prin-
cipiella. De norska arbetarna står, hävdar Arbeidet, mitt uppe i en oförsonlig 
intressekamp med de norska kapitalisterna. Med all makt söker de senare 
”holde den arbeidende befolkning nede i trællekaar”. När arbetarna inte vill 
”sælge sin arbeidskraft til kapitalisterne eller deres mellemmænd” för den 
lön som behagar dessa herrar hotas med lockout. Genom en hård tullbe-
skattning suger kapitalisterna bokstavligt talat brödet ur munnen på arbetar-
na Man söker ”gjennem en planmæssig sulteproces” tvinga arbetarna till 
underkastelse (Arb 12/5). 

I Sverige förtrycker på samma sätt en liten klick storborgare de arbetan-
de klasserna. De svenska makthavarna har, skriver Arbeidet, ”sat sin brede 
reaktionære ryg mod udvidelse af stemmeretten”. Vid lönekonflikter är för-
hållandena i Sverige ”rent russiske” (Arb 13/1). Polisen har ofta brutalt kas-
tat sig över personer bara därför att de varit fackföreningsanslutna. Och nu, 
skrev Arbeidet i mitten av maj, ”fremlægges forslag til en streikelov, som er 
saa brutal at man forgjæves vil søge efter sidestykke til den” (Arb 13/5). 

När det uppstod en lönekonflikt närmade sig svenska och norska arbets-
givare varandra. De bistod varandra för att hålla arbetarnas löner nere. Sam-
tidigt skedde ett närmande mellan svenska och norska arbetare. De stödde 
varandras kamp genom att betala in extrakontingent eller ge frivilliga bi-
drag. ”Dette er klassekampen, og dens grændser bestemmes udelukkende af 
hensynet til økonomiske fordele.” Här var det ”ikke Kjølen, som betegner 
grcendsen men ... kapitalen og arbeidet” (Arb 11/5; även 16/1). 

Arbetarklassens verkliga fiender var alltså, poängterade Arbeidet, ”un-
dertrykkerne, enten disse heder svensker eller nordmænd”. De norska arbe-
tarna kunde omöjligen känna sådan samhörighet med sina norska klassfien-
der, storborgarna, att de var beredda gripa till vapen mot sina svenska klass-
bröder (Arb 13/1, 21/1 cit. och 18/2). Socialdemokratin byggde i stället sitt 
hopp om att uppnå lösningar av mellanfolkliga tvister på ”det internationale 
proletariat med støtte fra den radikale overklasseintelligens”. Därför stödde 
man de svenska arbetar- 
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nas kamp för allmän rösträtt. Att flytta makten från överklassen till folket 
var nämligen för Arbeidet detsamma som fred på den skandinaviska halvön. 
”Denne maade at arbeide paa fører rigtignok ikke til maalet øeblikkelig, 
men den er dog den sikreste” (Arb 13/1; även NyT 28/1 och 17/2). Eller för 
att citera Social-Demokraten: ”det er det demokratiske Sverige sammen med 
det demokratiske Norge, der skal bli de stormagter, som løser krisen i fred” 
(SocDem 2/3). 

Denna marxistiskt inspirerade klassanalys ställer den socialdemokratiska 
pressens uppfattning om unionskonflikten i en något klarare belysning. Den 
viktigaste gränslinjen gick således inte längs Kölen utan mellan kapitalister 
och arbetare. Norska arbetare hade större intressegemenskap med sina 
svenska klassbröder än med sina egna landsmän, kapitalisterna. De kunde 
omöjligen förena sig med sina norska klassfiender för att slåss mot svenska 
klassbröder. Först när makten låg i händerna på folket eller ”demokratin” 
kunde unionskonflikten lösas. 

Nu gick ju de socialdemokratiska tidningarna med på korta laglinjen. 
Partistrategiska överväganden i kombination med aktionens antimonarkiska 
och antiunionella karaktär fick dem att acceptera den. Men härigenom ham-
nade de i ett allvarligt dilemma. De gav sitt stöd till en unionspolitik, som 
uppenbarligen kunde leda till krig mellan nationerna, samtidigt som de tog 
avstånd från krig mot svenska klassbröder. Två vägar ledde ut ur bryderiet. 
De kunde prioritera sina värderingar annorlunda än förr och vid en väpnad 
konflikt med Sverige låta den nationella samhörigheten väga tyngre än 
klassolidariteten Ett sådant steg måste emellertid också leda till en smärtsam 
omvärdering av den förut så avskydda ”militarismen” och av det nationella 
försvaret. Därför låg det andra alternativet psykologiskt närmare till hands. 
De kunde göra sig en bild av verkligheten, som gjorde det möjligt att hålla 
fast vid den centrala värderingen av klassolidaritet över gränserna. De kunde 
bagatellisera riskerna för väpnat svenskt motstånd mot unionssprängning 
och därmed undvika att ställa saken på sin spets. Bedömningen av hur 
Sverige i en framtid skulle komma att reagera måste självfallet vila på ett 
ganska tunt empiriskt underlag, vilket skulle göra det lättare för vänster-
socialisterna att se vad de ville eller behövde se. De valde också den senare 
utvägen. De slingrade sig tills vidare ur sitt dilemma genom att tillmäta den 
svenska socialdemokratin och dess kongressuttalande en avgörande bety-
delse. Den organiserade svenska arbetarklassens styrka och dess fredsbered-
skap var en garanti för att korta laglinjen inte skulle leda till krig. Den fun- 
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damentala frågan hur man skulle ställa sig, om kriget trots allt ändå skulle 
bryta ut, ansåg de sig därmed inte behöva ställa och besvara. 

Om den direkta bakgrunden till partistyrelsens och stortingsgruppens 
agerande har inget kunnat utrönas. Eftersom de tydligen var beredda att gri-
pa till vapen mot Sverige132 måste åtminstone i detta sammanhang den na-
tionella samhörigheten ha värderats högre än gemenskapen med de svenska 
arbetarna. I motsats till de vänstersocialistiska partitidningarna och ung-
domsförbundet var dessa högersocialister beredda att låta den marxistiskt 
inspirerade klasssolidariteten över statsgränserna stå tillbaka för samhörig-
heten med det egna landets överklass.  

 

Liberala och konservativa konsulataktionsförsvarare delade inte den 
ljusa syn på fredsmöjligheterna, som ingick i den vänstersocialistiska verk-
lighetsbilden. Deras bedömning var ”nyktrare” och överensstämde ganska 
väl med konsulataktionsmotståndarnas. Att man från norsk sida skulle upp-
träda med besinning ansåg de sig visserligen kunna utlova. Att konsulatak-
tionen skulle möta svenskt väpnat motstånd fann man ganska osannolikt 
(Hagerup F 1951:77 Berner; Dagbl 2/2; 17de Mai 16/2, 9/5; Samhold 19/4). 
Sverige måste betänka, att Norge var väl rustat och skulle bli svårt att käm-
pa ner (17de Mai 9/2 och 2/5). Vidare måste Sverige vara på sin vakt mot 
Ryssland, som kunde tänkas utnyttja en skandinavisk konflikt till sin fördel 
(Castberg 1953:223 och 17de Mai 16/2, 8/4 och 2/5). Om Sverige ändå tog 
risken och anföll och besegrade Norge, skulle det få en oförsonlig fiende vid 
sin västgräns, som ruvade på första bästa tillfälle att ta hämnd (17de Mai 
21/2; Nansen 1942:307 och 315). 

Trots att så mycket talade emot ett väpnat inskridande måste man dock, 
resonerade merparten av konsulataktionsförsvararna, räkna med alla möjlig-
heter. ”Det svenske folk er af en af sine egne betegnet som ett trögt folk fullt 
av hetsigheter ”, skrev Johan Castberg i sin dagbok, ”og intet borger for, at 
der ikke, hvis sanktion paa loven negtes og unionsbrud deraf blir følgen, 
opstaar en stemning i Sverige som tilslut kan føre til vold” (Castberg 
1953:320 cit. och 223; Nid 8/3 föredrag av Løvland; 17de Mai 9/5). 

132 Ytterligare ett par belägg på detta må anföras. I specialkommittén förklarade Alfred 
Eriksen, att han ”tiltrods for sine tidligere forsvarsnihilistiske meninger, maatte stemme for 
hurtig aktion, selv om den skulde føre til væbnet konflikt”. I början av maj röstade alla 
socialdemokrater utom Meyer Nilssen Foshaug för lånet på 40 milj. kr till statens reserv-
fond, vilket skulle användas i händelse av krig med Sverige. Castberg 1953:243 och 310 f. 
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De freds- och norskvänliga krafterna var mycket svaga. Visst har vi vän-
ner därinne, poängterade Fridtjof Nansen i ett tal i Studentersamfundet. 
”Men det er ... enkelte svømmere i det store folkocean” (Det norske Studen-
tersamfunds skrift, s. 53). Den distinktion, som den socialdemokratiska 
pressen markerade så hårt – den mellan en krigisk klick storsvenskar och ett 
fredligt arbetande folk – gav man inte mycket för. ”Dei breide lag i Sverige 
er likso norsk-hatige som nokon storsvenske”, ansåg Den 17de Mai. ”Den 
som ... er i tvil um den ting”, fortsatte målsaksbladet, ”vil me raada til aa ta 
arbeidsklæde paa og gi seg ilag med svenske arbeidarar, so vil dei snart faa 
høyra kva me fraa den kanten hev aa venta” (17de Mai 11/1; även 28/1, 4/3 
och 13/4; Egge ”Lidt om Svensker og Nordmænd”, Nid 2/3). Det socialde-
mokratiska kongressuttalandet negligerades fullständigt. 

På ett deskriptivt plan gjorde således konsulataktionsmotståndarna och 
liberala och konservativa konsulataktionsförsvarare ungefär samma bedöm-
ning av krigsriskerna. Men de drog olika normativa slutsatser. De förra tog 
avstånd från korta laglinjen för att inte förstöra det goda samförståndet med 
Sverige. De senare, i synnerhet liberalerna, kände inga hämningar härvidlag. 
De krävde att man skulle hålla fast vid korta laglinjen men rusta sig för att 
försvara sin rätt med vapen i hand.  

Under våren har regeringen Michelsen vidtagit en rad olika upprust-
nings- och beredskapsåtgärder. Viktigast har förslaget om ett statslån på 
fyrtio miljoner kronor varit. ”Det er klart”, har statsrådet Harald Bothner 
skrivit i sin dagbok, ”at vi optager dette laan som et krigslaan for tilfælde 
[af] forviklinger med Sverige” (Bothner, Dagbog 1905, 16/4, Priv. 130, 
NRA). Så hårt har ministären engagerat sig för lånet, att den föresatt sig att 
demissionera, om kronprinsen skulle vägra godkänna det (Bothner, Dagbog 
1905, 17/4 och 18/4; Hagerup Bull 1955:20 f; Lehmkuhl t. Michelet, 11/3, 
Ms. fol. 2698:1, Worm-Müllers samling, UBO; även ibid 8/3 föredrag av 
Løvland).  

Specialkommitténs ledamöter har självfallet också varit helt införstådda 
med avsikten bakom lånet. Syftet är, har en av kommittémedlemmarna note-
rat, att styrka statens reservfond ”med forestaaende mulige krigerske forvik-
linger med Sverige for øie”. Kommittén har också enhälligt tillstyrkt lånet ”i 
det fra høire saavel som fra venstre blev fremholdt, at var det alvor med 
kravet paa konsulatsagens løsning, maatte der sørges for penge til at møde 
mulig konflikt med Sverige”. Såväl regering som nittonmannakommitté 
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tycks sålunda ha varit inställda på att gripa till vapen i händelse av krigiskt 
motstånd från svensk sida.133 

Medan konservativa, liberala och högersocialistiska försvarare av konsu-
lataktion varit beredda att ta en militär konflikt med Sverige, har vänsterso-
cialistiska försvarare av konsulataktion inte varit redo att göra detta. Hur de 
senare motiverat sitt ställningstagande, framgår av den analys jag nyss gjort. 
Jag har även sökt teckna en bild av hur högersocialisterna bedömde en kri-
gisk urladdning, även om bilden blivit relativt konturlös på grund av brist på 
material. Nu återstår att beskriva liberala och konservativa konsulataktions-
försvarares principiella syn på militärväsende och försvar. På vilket sätt skil-
jer den sig från den vänstersocialistiska uppfattningen? Endast en grundlig 
genomgång av försvarsdebatten under en längre tidsperiod skulle kunna ge 
ett uttömmande svar på detta spörsmål. En intressant punkt kan man dock 
belysa, även om man begränsar sig till material från 1905. Det gäller upp-
fattningen inom venstres radikala flygel, här representerad av Den 17de Mai 
och dess medarbetare. 

Redan en flyktig jämförelse mellan Arbeidets analys och den, som pres-
terades av kretsen kring Den 17de Mai, avslöjar vilken klyfta som skiljer 
dem åt. Medan Arbeidet bygger sin deskriptiva analys på klassbegreppet, tar 
Den 17de Mai nationen till utgångspunkt. Medan Arbeidet på värderings-
planet avsvär sig all solidaritet med det egna landets utsugare och deras mi-
litärväsende, eldas Den 17de Mai av nationellt glöd och försvarsnit. Denna 
fullkomligt självklara lojalitet mot nationen och nästan lyriska uppskattning 
av militärväsen och försvarsvilja framgår med stor tydlighet av ett par artik-
lar, författade av överstelöjtnant Sophus Christensen. De anbefalldes varmt 
av Den 17de Mais redaktion liksom av de båda medarbetarna Nikolaus 
Gjelsvik och Arne Garborg. Av innehållet framgår, att man på venstrehåll 
inte behövde våndas på samma sätt som den socialdemokratiska pressen 
inför utsikten, att korta laglinjen kunde leda till krig med Sverige. 

Artikelförfattaren var djupt bekymrad över den norska nationalkänslans 
förfall. Vi lever, ansåg han, i ett ”borgarsamfund”, där små bönder, små 
köpmän, små ämbetsmän och små officerare går och pysslar. Till på köpet 
pysslar de var för sig, utan att hänga samman. ”Norig er nemleg, som me 
veit, ikkje noko rike”. Det var borgaridealen, inte riksidealen, som uppfyllde 

133 Castberg 1953:301 f cit. och s. 310 f; även Bjørnaali, Dagbog, Ms. fol. 2666, Worm-
Müllers samling, UBO. För stämningen i pressen se Dagbl 18/2; 17de Mai 2/2, 9/2, 11/2, 
16/2, 28/2, 13/4, 27/4; BeT 6/5; Varden 7/3; Intell 17/4; VG 14/2; även Aftenp 11/5 nr 264; 
ØB 1/3; HaSt 5/5; Lbl 9/3; Mgbl 12/5. 



156 

norrmännen. Ända fram på 90-talet formade sig dessa borgarideal ”til spott 
mot eigen hær og eige krigsstell ... Det var borgarsamfundet sine barnetan-
kar um krig og krigsstell som her kom til syne”. 

Vid 1890-talets mitt kom ett omslag. Den upprustning, som då tog sin 
början, såg artikelförfattaren i Den 17de Mai som ett betydande framsteg. 
Men folket hade tyvärr bara beviljat medel, inte gjort försvaret till en verklig 
hjärteangelägenhet. ”Disiplin, militæraand og krigaraand, desse store aande-
lege krefter i forsvaret” fick folket inte upp ögonen för. Att tala om dessa 
egenskaper hade samma effekt på norrmännen som ”aa syna fram eit raudt 
klædeplagg”. Folket ville inte veta av någon kärlek till här och flotta. ”Fol-
ket vil ikkje vita av ei aand som med glede og ihug gjeng i striden som ved 
Hjørungavaag, Svolder og mange andre stader, daa folket var friskt og 
sterkt.” 

Men ett litet land som Norge måste enligt skribentens mening ersätta 
bristen på materiell styrka med ökad andlig kraft. Norrmännen måste bli ”eit 
militært og krigarsk folk”. I första hand måste ungdomen bibringas ”militæ-
raand og krigaraand”. Den måste uppfostras till mandom, så att den gick 
faran tillmötes med lugnt och glatt sinne. ”Dette manndomslege aandsdraget 
som h yrer ein frisk og djerv ungdom til, vert krigaraand, naar ungdomen 
med glad og roleg hug gjeng i striden for fedrelandet og kjempar som heltar, 
so det Iyser av dei”. Ungdomen måste lära sig inse, ”at det er overmaate 
vakkert aa gi sitt liv for fedrelandet”, ja, att ”den høgaste kjærleike” är ”aa 
gi sitt liv for sitt folk”.134 

Arbeidet hade hävdat, att norska arbetare hade mera gemensamt med 
sina svenska klassbröder än med den egna utsugarklassen och dess militär-
väsen. Därför borde de också bygga sitt agerande på klassolidariteten över 
de nationella gränserna. Sophus Christensen och hans sympatisörer i Den 
17de Mais redaktion konstaterade visserligen, att norrmännen saknade en 
eldande fosterlandskänsla och en stark krigaranda, men hävdade energiskt, 
att de måste odla upp dessa egenskaper. I det ena fallet satte man mest värde 
på klassgemenskap över gränserna och vände sig med avsky mot tanken på 
militär upprustning och ett nationellt försvar. I det andra fallet dyrkade man 
den nationella solidariteten, blev starkt försvarsvänlig och såg i disciplin, 
krigaranda och andra militära dygder något av ett medborgarideal. Det mås-
te därför ha varit svårare för den socialdemokratiska pressen att 

134 C[hristensen], ”Forsvar og krig”, 17de Mai 23/2. Red. instämde den 23/2. Att det var 
Christensen, som författat artiklarna, vilka var signerade S.C., framgår av ett brev från red. 
Rasmus Steinsvik till Georg Stang den 7/1, Ms. fol. 2724:1,Worm-Müllers samling, UBO. 
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godta en aktionslinje, som kunde leda till krig, än det varit för denna radika-
la venstregrupp. Den senare kunde tydligen helhjärtat gå in för korta laglin-
jen utan att hämmas av sådana antinationella och antimilitära värderingar, 
som omfattades av en del socialdemokrater. 

c. Sändar–omgivningsorienterad argumentering 
Den tredje typen av argument för och mot aktion enligt korta laglinjen har 
varit orienterad mot relationerna mellan sändaren och omgivningen. Man 
sökte förutspå hur omgivningen skulle reagera på konsulataktionen samt 
vilka åtgärder särskilt stormakterna skulle kunna vidta mot Norge. Utgångs-
punkten var att aktionen med all sannolikhet måste leda till unionens sam-
manbrott.8 Detta berörde i högsta grad den europeiska konsertens intressen, 
hävdade ett par motståndare till konsulataktion. Ingen målade så ofta och 
med så grälla färger upp riskerna för ett stormaktsingripande som Francis 
Hagerup. 

Vid sitt framträdande på samlingspartiets gruppmöte den 4 februari för-
modade högerledaren, att man inte behövde befara något samlat uppträdan-
de från stormakternas sida i syfte att upprätthålla unionen. Däremot kunde 
han tänka sig, att de kallade samman en stor europeisk konferens för att 
köpslå om gemensamma betingelser för att erkänna Norge som självständig 
stat. Då måste vi, förmanade han sina partivänner, vara beredda på att ”i 
første række ikke våre, men de europeiske interesser bliver de bestemmen-
de”. Ryssland kunde t. ex. tänkas vilja erbjuda England ”et nordisk Gibral-
tar” mot att England godtog en rysk ockupation av Finnmarken eller ett par 
av dess hamnar. Fastän det aldrig sagts offentligt hade ju, enligt vad stats-
ministern nu avslöjade, en sådan kohandel faktiskt varit på dagordningen år 
1885. Utrikesdepartementet hade erhållit underrättelser om att ryssarna före-
speglat engelsmännen en kolstation i Kristiansand, om de fick besätta en 
hamn i de Förenade rikena. Hagerup ville tydligen låta påskina, att en sådan 
plan kunde tänkas få förnyad aktualitet vid en unionsbrytning.135 

Det fanns emellertid en annan sorts stormaktsintervention, som statsmi-
nistern framställde som mera trolig. Det var att Ryssland ensamt uppträdde 
på skådeplatsen. För att underbygga sina farhågor lämnade han åtskilliga 
exempel på det stora intresse ryssarna hade visat för Skandinavien från 1864 

135 Hagerup Bull 1955:57 ff; se även s. 14 och 125; Heiberg J V 1906:162 Knudsen. Ibland 
nöjde man sig med att påpeka, att unionssprängning skulle göra ett ogynnsamt intryck i 
Europa, TrAdr 18/4. 
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och framåt. Mest talande var deras politik i Finnmarken. Här arbetade de på 
att luckra upp de nationella band, som knöt invånarna till Norge. De sökte, 
påstod Hagerup, fördjupa klyftan mellan de norska handelsmännen och fis-
karbefolkningen genom att övertyga den senare om att den ekonomiskt skul-
le tjäna på en anslutning till Ryssland. 

Av allt detta drog Hagerup slutsatsen, att Ryssland kunde tänkas utnyttja 
ett unionsbrott till att ockupera Finnmarken eller ett par av dess hamnar. 
Förevändningen skulle vara, att Norge då inte hade någon laglig regering, 
som kunde upprätthålla Rysslands traktatmässiga rättigheter. Tyvärr visar 
historien, ”at selv tyndere figenblad har været anvendt til dække for en 
voldsdåd”. 

Mot detta kan man kanske invända, fortsatte Francis Hagerup sin dis-
kussion av den ryska faran, att konflikten med Japan gör en rysk ockupation 
mindre sannolik. En sådan militärstrategisk tankegång kunde han dock själv 
inte acceptera. Tvärtom vände han på den och påstod, att kriget i Fjärran 
Östern ökade riskerna för en skärpt rysk politik mot Skandinavien. Vad be-
träffar intresset för Skandinavien så måste det öka genom motgångarna i 
öster. Ryssarna kunde nu inte längre räkna med att vinna herravälde på ha-
ven i Östasien. ”Og jo mere dets vei lukkes mod øst, desto mere bydende 
bliver nødvendigheden for det af at trænge frem mod vest.”  

Nederlagen mot japanerna hade heller inte uttömt de ryska maktresur-
serna, ansåg Hagerup. I själva verket var de så enorma, att kriget inte hind-
rade statsledningen från att sända ett par pansarskepp till de nordnorska far-
vattnen. Ej heller den inre oredan i Ryssland minskade risken för interven-
tion utan ökade den. ”De indre uroligheder vil netop gjøre det ønskeligt for 
regjeringen at kunne aflede opmærksomheden ved et ydre coup de main.”136 

En annan framstående aktionsmotståndare, försvarsministern i Hagerups 
ministär Oscar Strugstad, torgförde en diametralt motsatt bedömning av hur 
det japanska kriget och de inre oroligheterna påverkade Rysslands politik 
mot Skandinavien. Huruvida det ryska intresset av en konflikt med Skandi-
navien ökat eller minskat under det senaste krisåret gick han inte in på. Där-
emot påpekade han, att olyckorna i Ostasien och den sociala jäsningen gjor-
de ryssarna oförmögna att intervenera. Men detta förhållande talade 

136 Hagerup Bull 1955:58 f; även s. 15, 36, 43, 51 f och 103. I själva verket intog Ryssland 
en ganska välvillig hållning mot Norge i samband med unionsupplösningen. Se Jungar 
1969:85 ff. 
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inte, deklarerade Strugstad en smula överraskande, för utan mot aktion. 
Rysslands vanmakt ökade nämligen risken för svenskt motstånd och militära 
övergrepp mot Norge i samband med en aktion.137 

På detta sätt kunde både Rysslands styrka och Rysslands svaghet bli ar-
gument mot korta laglinjen. 

Hur skulle då Storbritannien ställa sig till en isolerad rysk intervention i 
Nordnorge? Den frågan sökte Hagerup till sist besvara under mötet med de 
”samlingspartistiska” stortingsmännen. Genom novembertraktaten 1855 
hade Storbritannien garanterat Norges territoriella integritet mot ryska över-
grepp. Men sedan dess hade alliansförhållandena delvis kastats om. Även 
Rysslands nuvarande allierad, Frankrike, hade skrivit under traktaten och 
den förutsatte gemensamt uppträdande av de bägge västmakterna och Sveri-
ge-Norge. Hagerup tvivlade på att traktaten överhuvudtaget skulle anses 
bindande, om unionen upplöstes. Att England skulle göra något ensidigt 
ingripande, betvivlade han också. Där suckade man ännu under de ekono-
miska efterverkningarna av boerkriget och hade inte på långt när hunnit re-
konstruera här och flotta.138 

 

Hur bedömde då konsulataktionsförsvararna de olika fallen av stor-
maktsintervention? 

Vad medlemmarna av regeringen Michelsen eller de aktionsvilliga 
grupperna i stortinget ansåg om risken för gemensamt uppträdande från 
stormakternas sida för att bevara unionen framgår inte av tillgängligt käll-
material. De pressorgan, som tog upp problemet till behandling, bedömde 
emellertid risken som obetydlig. Visserligen hade stormakterna år 1814 ga-
ranterat, att Norge skulle ingå förening med Sverige. Inte ens då agerade de 
dock så särdeles nitiskt för att infria sitt löfte.139 Nu var garantierna nästan 
ett sekel gamla och måste betraktas som historiskt och statsrättsligt föråld-
rade. Stormakterna kunde inte anses vara juridiskt eller moraliskt förplikta-
de att intervenera till unionens försvar. Blott om det låg i deras eget intresse, 
skulle de ingripa. Antingen kunde det bli fråga om att förhindra ett obe-
kvämt fredsbrott eller att tvinga fram en uppfyllelse av förnekade eller för-
summade 

137 Castberg 1953:220. Sigurd Ibsen trodde heller inte på någon rysk intervention, Castberg 
1953:217 och Hagerup F 1951:113. 
138 Hagerup F 1951:58 f; även s. 15 och 43. 
139 Mgavisen 2/5 och 30/3. VG 2/6 betvivlade, att stormaktsgarantier någonsin existerat. 
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internationella förpliktelser. Inget av dessa skäl kunde emellertid motivera 
ett ingripande i Skandinavien, menade man. (Aftenp 24/5 nr 288). 

Ett aktivt inskridande antingen i form av en ockupation eller en blockad 
måste vidare företas gemensamt eller så, att en makt handlade på de andras 
vägnar. Men, påpekade man, länderna hade mycket konkurrerande storpoli-
tiska intressen. Det gällde särskilt Ryssland och Storbritannien samt Tysk-
land och Storbritannien. De måste få synnerligen svårt att ena sig om 
gemensamt uppträdande (Mgavisen 2/5; 17de Mai 8/4). 

Men om nu stormakterna mot all förmodan ändå skulle kunna komma 
överens om att ingripa? Ett par tidningar resonerade även utifrån denna 
premiss. Medan konsulataktionsmotståndaren Francis Hagerup hade menat, 
att denna möjlighet måste avskräcka från aktion, deklarerade dessa konsu-
lataktionsförsvarande tidningar helt frankt, att risken måste tas. ”Vil stor-
magterne intervenere og tvinge os”, skrev en medarbetare i Bergens Aften-
blad, ”nuvel saa faar de i Guds navn gjøre det ... Paa forhaand bøie af fra 
den vei, vi nu følger i samlet fylking, af frygt for stormagternes intervention, 
det kan der ikke være tanke paa” (BeA 16/5; även Intell 8/4; Samhold 12/4; 
Lbl 19/4). 

Det andra sändar–omgivningsorienterade motargumentet och dessutom 
det, som Francis Hagerup själv lade största vikten vid, faran för ett isolerat 
ryskt angrepp, bemöttes av konsulataktionsförsvararna med påståenden om 
att faran inte var särskilt stor. Ryssarna var så upptagna av det japanska kri-
get och den inre sociala oron i landet, att de inte hade maktresurser att enga-
gera sig vare sig diplomatiskt eller militärt i en eventuell skandinavisk kris. 
”Rusland har nu nok med at greie sine egne affærer”, slog Johan Castberg 
fast i ett stort anförande i specialkommittén (Castberg 1953:224 cit. och 229 
Konow; Hagerup F 1951:51 Michelsen; Mgbl 9/4; VG 28/2). 

Men om nu Ryssland verkligen var så kraftlöst, att dess statsledning 
hade fullt upp med att klara av landets egna affärer, medförde inte det ökade 
risker för svenskt överfall i samband med en konsulataktion? Hade inte för-
svarsminister Strugstad rätt då han påstod, att Sverige i så fall inte behövde 
frukta för ett tvåfrontskrig och att detta talade mot en norsk konsulataktion? 
Nej, ingalunda, menade de konsulataktionsförsvarare, som kommenterade 
saken. Tvärtemot vad de tidigare påstått om att Ryssland inte hade kraft och 
resurser att blanda sig i en skandinavisk konflikt, framhöll de, när de skulle 
bemöta Strugstads resonemang, till synes omedvetna eller obekymrade 
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om den klara logiska motsägelsen, att man måste räkna med en rysk inter-
vention, ja, att faran blivit större genom östasiatiska kriget och den sociala 
jäsningen. Rimligen menade man, att det ryska intresset för intervention 
ökade genom nederlagen i Fjärran Östern och att ryssarna dessutom hade de 
maktresurser, som krävdes för ett ingripande. Men detta borde inte av-
skräcka Norge från att fullfölja konsulataktionen. Tvärtom gjorde det tillfäl-
let ovanligt gynnsamt. Rysskräcken hade alltid varit djupt rotad i Sverige. 
Den skulle nu hindra svenskarnas rörelsefrihet, ja skrämma dem till att ge 
upp planerat motstånd mot en norsk konsulataktion. ”Det er sagt”, yttrade 
Johan Castberg vid samma tillfälle som då han slagit fast att Ryssland hade 
nog med att klara sina egna affärer, ”at Sverige nu har frie hænder, fordi 
Rusland er optat af krigen og af indre uro. Jeg vil da minde om statsminister 
Hagerups paavisning af at Ruslands tilbøielighed [at] gaa mod vest netop 
kan øges ved dette; men hensynet hertil vil binde Sverige og skræmme dette 
land fra eventyr overfor os; russefrygten er stærkere i Sverige end i Norge” 
(Castberg 1953:223; även Intell 8/4, 10/4). 

 

Konsulataktionsmotståndarnas ledare, Francis Hagerup, tog sålunda av-
stånd från korta laglinjen med den sändar–omgivningsorienterade motive-
ringen, att den obönhörligt måste leda till unionssprängning med uppenbar 
risk för stormaktsingripanden. Något kollektivt, internationellt uppträdande i 
syfte att bevara unionen trodde han inte på. Däremot skulle kanske de le-
dande staterna kalla samman en europeisk konferens för att gemensamt 
komma överens om villkor för att erkänna Norge som suveränt land. Här 
skulle Ryssland och England men även Tyskland komma att schackra om 
skilda förmåner på Norges bekostnad t. ex. tillträde till olika hamnar i 
Nordnorge, på Sör- eller Vestlandet.  

Konsulataktionsförsvararna höll å sin sida med om att en kollektiv stor-
maktsintervention till unionens försvar var högst osannolik. Makterna var 
varken juridiskt eller moraliskt förpliktade till något sådant. De hade vidare 
så rivaliserande intressen, att de knappast skulle kunna enas om gemensamt 
uppträdande. Men även om en kollektiv intervention inte helt kunde uteslu-
tas så fick detta, menade ett par aktivisttidningar i klar motsats till Hagerup, 
inte hindra att aktionspolitiken fullföljdes. Det existerande unionella till-
ståndet var så odrägligt, att man måste våga ett försök att ta sig ut ur det, 
även om det förelåg en risk för att det skulle utlösa ett gemensamt stor-
maktsingripande. 



162 

Troligare än någon samfälld stormaktsaktion var det emellertid, ansåg 
Hagerup, att Ryssland uppträdde ensamt på skådeplatsen. Kanske skulle 
ryssarna begagna tillfället till att ockupera Finnmarken eller någon av dess 
hamnar. Nederlagen i Manchuriet hade ingalunda uttömt det ryska rikets 
militära potential. Däremot hade de japanska segrarna satt en spärr för vida-
re rysk expansion österut, vilket måste medföra, att eventuella utvidgnings-
planer i väster fick större aktualitet. En yttre konflikt kunde också, hävdade 
Hagerup, avleda befolkningens uppmärksamhet från de inrikespolitiska pro-
blemen i tsarriket. Någon samlad motaktion från de förbundna i november-
traktaten kunde det knappast bli tal om. Frankrike var ju numera allierat 
med Ryssland, och Storbritannien var alltför medtaget efter boerkriget för 
att ensamt våga försöka stoppa ryssarna. 

En annan konsulataktionsmotståndare, försvarsminister Strugstad, gjor-
de en rakt motsatt bedömning av riskerna för isolerad rysk intervention. Det 
nederlagsbringande japanska kriget och den stegrade sociala oron gjorde 
ryska statsledningen oförmögen att ingripa i Skandinavien i händelse av 
unionsupplösning. Detta talade enligt Strugstads uppfattning mot aktion, 
eftersom det ökade svenskarnas benägenhet att överfalla Norge vid den uni-
onssprängning, som korta laglinjen obönhörligen måste leda till. 

Dessa båda, sinsemellan klart motsägelsefulla argument mot korta lag-
linjen bemöttes på samma motsägelsefulla sätt av konsulataktionsföresprå-
karna. Hagerups varning för isolerat ryskt ingripande besvarades med mot-
påståendet, att risken inte var särskilt stor. Det japanska krigets olyckor i 
öster och den inre, sociala jäsningen hade inte ökat ryssarnas benägenhet att 
söka revansch och en yttre avledare i väster, i Skandinavien. I stället hade 
dessa båda faktorer så till den grad försvagat Ryssland, att det inte var fy-
siskt i stånd att intervenera. 

Strugstads invändning att Ryssland var svagt och att det ökade Sveriges 
benägenhet att tillgripa våldsmedel bemöttes med ett resonemang, som gick 
stick i stäv mot det nyss refererade mot Hagerup. Man hävdade, tycks det, 
att Ryssland fortfarande hade stora maktresurser; att den japanska spärren i 
Fjärran Östern ökat risken för expansion västerut; att den inre oron kunde 
föranleda den ryska statsledningen att söka en yttre avledare. Detta skulle 
binda Sverige och minska dess benägenhet att gripa till vapen. 

Analyserna av Rysslands styrka och spådomarna om hur det skulle 
komma att reagera i händelse av en skandinavisk konflikt baserades självfal-
let på mycket bräckligt empiriskt underlag. Omdömena måste grundas på 
grova sannolikhetsberäkningar, vilket gav stort svängrum åt det relativa 
godtycket. Ingenstans framgår det enligt min mening så tydligt, att aktörer-
nas verklig- 
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hetsbilder var systematiskt snedvridna så att de kunde stödja ställningsta-
ganden, som grundats på helt andra överväganden. Ingenstans är det så 
klart, att aktörerna såg vad de önskade se. Man kommer att tänka på Willi-
am Conollys ovan citerade ord: ”Important beliefs which cannot be tested in 
the given situation by well-designed empirical procedure are ’tested’ instead 
by ascertaining their degree of congruence with beliefs and values to which 
the adherents are already deeply committed” (se ovan s. 60). Otvivelaktigt 
var det så att aktörerna fäste uppmärksamheten endast på sådana drag hos 
den mäktige grannen, som stärkte redan tidigare intagna ståndpunkter. Man 
har det intrycket, att konsulataktionsmotståndarna gick emot korta laglinje-
aktionen därför att den var antimonarkisk, kunde spränga unionen och för-
sämra relationerna med Sverige. Utifrån detta perspektiv bedömde man se-
dan Rysslands styrka och avsikter. Vilken analys man än gjorde av Ryssland 
talade resultatet alltid mot korta laglinjen. På samma sätt kan man uppfatta 
socialdemokratiska, liberala och konservativa konsulataktionsförsvarares 
argumentering. De stödde aktion på korta laglinjen av partistrategiska skäl 
och därför att den var antimonarkisk och antiunionell. Bilden av Ryssland 
utformades sedan medvetet eller omedvetet så, att den passade in i detta 
mönster. 

De sändar–omgivningsorienterade argumenten torde alltså i ovanligt hög 
grad ha varit sekundära för aktörernas ställningstagande till konsulataktio-
nen. 

d. Normorienterad argumentering 
Den sista huvudtypen av argument, som förekom i debatten kring korta lag-
linjen, har varit normorienterad. Ett resonemang, som var ramnormsinriktat 
och som jag kallar vetomotiveringen, tog ställning till två problem. Det ena 
gällde frågan om kungen överhuvudtaget kunde resa rättsligt grundade an-
språk på att få ett ord med i laget vid genomförandet av ett konsulatlagsbe-
slut enligt korta laglinjen. Det kunde han självfallet, menade såväl konsulat-
aktionsförsvarare som motståndare. Grundloven tillerkände ju honom ut-
tryckligen suspensivt veto i lagärenden (Heiberg J V 1906:214 f och 193 
kung Oscar; Bothner, Dagbog 19015, 1/4 kronprins Gustaf, Priv. 130, 
NRA). Men var det konungen personligen, som förbehållits vetorätten, eller 
var det konungen i statsrådet? Här öppnade sig en klyfta mellan dynastins 
representanter och de norska partierna och pressen. Motsättningen, som 
kretsade kring den allra sista åter- 



164 

stoden av en personlig kungamakt i Norge, manifesterade sig på ett för uni-
onsdebatten utomordentligt utmärkande sätt i fullständigt diametralt olika 
tolkningar av en och samma uppsättning lagparagrafer. 

I konseljen den 27 maj hade den norska statsrådsavdelningen hävdat, att 
kungen genom sin sanktionsvägran hade handlat mot sina rådgivares vilja. 
Hans ingripande stred mot reglerna för ett konstitutionellt statsskick. Som 
protest hade statsministern nekat att kontrasignera kungens sanktionsvägran. 
Ministären hade i handling velat demonstrera sin uppfattning, att kungen 
måste utöva sin myndighet i överensstämmelse med den parlamentariska 
regeringen. Den hade velat hindra kungens personliga maktutövning. (Hei-
berg J V 1906:192 ff).  

Denna argumentering gjorde kung Oscar ett allvarligt försök att bemöta 
genom att påvisa, att han enligt grundlagen ensam kunde fatta beslut, även 
om hela ministären gick emot honom. För det första åberopade han ett par 
bestämda paragrafer i konstitutionen. Under sammanträdet den 27 maj hade 
ministrarna – helt enligt konstitutionens paragraf 30 – ”med frimodighed 
sagt sin mening og gjort kraftige forestillinger mod hans beslutning”. Enligt 
kungens grundlagstolkning var de därmed befriade från ansvar (Heiberg J V 
1906:193). Rätten att besluta tillkom nämligen kungen personligen. Det 
kunde klart dokumenteras med hjälp av en annan passus i samma paragraf: 
”Men det er denne (kongen) forbeholdt, at fatte beslutning efter sit eget 
omdømme” (Heiberg J V 1906:216; även s. 193). Kungens agerande den 27 
maj stod sålunda helt i samklang med klara påbud i grundloven.  

Statsministern hade vidare, fortsatte kungen sin argumentering, obeting-
ad plikt att kontrasignera vad statsöverhuvudet beslutat. Det framgick av 
ordalydelsen i paragraf 31: ”Alle af kongen selv udfærdigede befalinger 
(militære kommandosager undtagne) skulle kontrasigneres af en af statsmi-
nistrene” (Heiberg J V 1906:216). Men därmed hade regeringschefen själv-
fallet inte axlat något ansvar för beslutets realitet. Kontrasignationen utgjor-
de endast ”et vidnesbyrd om, at kongen har fattet en beslutning af et vist 
indhold”. Dess innebörd låg, tycktes kungen mena, uteslutande på ett for-
mellt plan.140 

 

Försvararna av en norsk konsulataktion gjorde i sin motargumentering 
inga försök att tyda paragraferna 78 och 79 på annat sätt än att de tillförsäk- 

140 Heiberg J V 1906:215 Kungen sökte också visa, att hans uppfattning var den riktiga 
historiskt sett, s. 215. 
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rade statsöverhuvudet uppskjutande veto. De sökte i stället visa, att preroga-
tivet hade en ganska begränsad innebörd. ”Det er ... vel at merke”, skrev 
Morgenavisen i Bergen, ”ikke den personlige kongemagt, som har denne 
udsættelsesret, det er den konstitutionelle konge i sit raad.” Eller för att tala 
med den konservativa Aftenposten, en tidning som kunde förväntas vara 
mera lyhörd för en personlig kungamakt: ”Nogen statsretslig gyldig hand-
ling kan [kongen] – som den uansvarlige – ikke foretage uden med raads 
raad.” (Mgavisen 7/3 och Aftenp 18/4 nr 222; även Mgbl 14/6; Mgavisen 
1/5; BeA 1/5, 29/5; VeP 16/3; 17de Mai 3/6; Dagbl 29/5; BeT 3/5, 26/5; 
Varden 29/S; Heiberg J V 1906:193 och 204 regeringen). 

Hur motiverade man då, att kungen måste utöva sin makt i harmoni med 
statsrådet? Man hävdade inte, att Norge var en parlamentarisk demokrati 
och att exempelvis naturrättsliga eller utilistiska skäl talade för att den inför 
folkrepresentationen ansvariga regeringen borde ha all makt. Man gick i 
stället rent positivrättsligt tillväga. I sin officiella plädering den 27 maj sökte 
regeringen ge en alternativ tolkning av grundlovens bestämmelser om stats-
rådsansvar och kontrasignation. ”Kontrasignationen var”, dekreterade den, 
”udtryk for, at der stod ansvarlige mænd bag de kongelige afgjørelser”. 
Därmed ville den tydligen ha sagt, att kontrasignationen inte var någon 
formsak utan en statshandling av reell betydelse. Den innebar ingenting 
mindre än ansvar för beslutets innehåll. Som juridiskt stöd för detta betrak-
telsesätt anfördes blott, att ”efter grundlovens § 15 var statsministeren an-
svarlig for ekspeditionerne af de fattede beslutninger”.  

Den av monarken åberopade paragraf 30, där det uttryckligen talades om 
att det var kungen förbehållet att fatta beslut efter eget omdöme, berördes 
inte i statsrådsavdelningens motivering. Däremot sökte den ge paragraf 31 
en annan tolkning. Här föreskrevs ju att alla av kungen utfärdade befall-
ningar skulle kontrasigneras. ”Men denne bestemmelse var ikke en instruks-
mæssig regel for statsraadets medlemmer”, förklarade regeringen emfatiskt. 
Den var ”en foreskrift om de former, som skulde iagttages for at give en 
kongelig befaling retskraft”. Ett statsrad var således inte alls förpliktat att 
alltid kontrasignera. Det kunde tvärtom uppstå situationer, da det inte bara 
var rätt utan rentav plikt att neka kontrasignation. Denna uppfattning hade 
vid flera tillfällen hävdats från norsk sida, påstod statsrådsavdelningen. 
(Heiberg J V 1906:193 f). 

I den norska grundloven fanns alltså klart och tydligt stadgat, att kungen 
ägde suspensivt veto i lagfrågor. Denna vetorätt kunde statschefen enligt 
kung Oscars förmenande utöva, även om hela ministären gick emot honom. 
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Efter regeringens grundlagstolkning tillkom emellertid den suspensiva ve-
tomakten konungen i statsrådet, och det var det parlamentariska statsrådet, 
som hade det avgörande inflytandet. Regeringen kunde därför inte dela mo-
narkens syn på kontrasigneringshandlingen som blott en obligatorisk forma-
litet, ett formellt vittnesbörd från statsrådets sida om att kungen fattat ett 
beslut av en viss innebörd. Regeringen uppfattade tvärtom kontrasignatio-
nen som en frivillig statshandling av högst reell betydelse. Den innebar ing-
enting mindre än att ministären påtog sig ansvaret för beslutets sakliga inne-
håll. 

Så diametralt olika tolkades således grundlovens paragrafer om stats-
rådsansvar och kontrasignation.  

 

Den andra normorienterade invändningen mot korta laglinjen är också 
av ramnormstyp och riktar en mycket allvarlig påminnelse till alla anhänga-
re av aktionen ifråga. Driven till sin logiska slutpunkt påstås korta laglinjen 
uppenbart bryta mot den i norska politiska kretsar så uppburna grundloven. 
Med nödvändighet måste aktionsformen våldföra sig på konstitutionens 
klart utstakade procedur för författningsändring. Den är, för att tala klar-
språk, i sina konsekvenser rent revolutionär. Denna tankegång väljer jag att 
rubricera som revolutionsargumentet mot korta laglinjen.  

Revolutionsargumentet tar sin utgångspunkt i den bland konsulataktio-
nens motståndare gängse uppfattningen om hur aktion enligt korta laglinje-
alternativet måste komma att utveckla sig. Under debatten i odelstinget den 
18 maj understryker Francis Hagerup, att kungen inte kommer att sanktio-
nera en norsk konsulatlag. I ledande politiska kretsar i Sverige är man emot 
ett sådant steg och det måste kungen ta hänsyn till. Men vad kommer Norge 
att ta sig till i ett sådant läge? Jo, regeringen måste avgå. Kungen kommer 
då inte att finna en enda person, som är villig att ingå i en ny regering och ta 
ansvaret för hans sanktionsvägran. Efter en tid kommer stortinget att känna 
sig förpliktat att på eget initiativ tillsätta en provisorisk regering. Därmed är 
emellertid kungen skjuten åt sidan och de facto avsatt. Aktionen har lett till 
unionens upplösning och det på ett sätt, som strider mot grundloven. (Hei-
berg J V 1906:156 f cit. och Hagerup F 1951:55 ff och 113). 

Grunden för högerledarens resonemang är, att riksakten är grundlagsfäst 
i Norge. För att bevisa sin tes om grundlagsbrott behöver han bara göra en 
exeges av grundlovens bestämmelser om författningsändringar. Konstitutio-
nen fäster särskild vikt vid, att beslut som rör det konstitutionella livet inte 
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fattas ”under det overvældende indtryk af en øieblikkelig stemning, hvor 
sterk den end maatte være. Den forbyder, at nogen grundlovsforandring 
vedtages efter et forslag, som er fremsat i samme periode. Der maa gaa 
mindst 3 aar mellem et grundlovsforslags fremsættelse og dets endelige ved-
tagelse.” Den proceduren kommer inte att följas, om konsulataktionen får de 
konsekvenser för riksaktens del, som den nu så gott som helt isolerade hö-
gerledaren profeterar om. 

Men konsulataktionen strider också, fortsätter Hagerup sin plädering in-
för stortinget, mot en annan bestämmelse i samma grundlagsrum. Paragra-
fen lägger ”en pinlig vegt paa ... at folket gjennem valgene skal have havt 
anledning til at udtale sig om enhver foreslaaet forfatningsændring”. Det 
kommer nu inte att ske. Aktionsformen är alltså grundlagsstridig även i den 
meningen, att folket inte fått uttala sig om det brott mot riksakten, som den 
måste föra med sig (Heiberg J V 1906:58 f; även TrAdr 6/2; Aftenp 9/2 nr 
78; Hagerup F 1951:154 f).  

Vad gäller just påpekandet att konsulataktionen negligerar kravet på 
folkval, påminner revolutionsargumentet onekligen om den ovan analysera-
de mandatmotiveringen (se ovan s. 110 ff). Men skillnaden dem emellan är 
ändå fullt skönjbar. Enligt mandatargumentet påstods varje konsulataktion – 
oavsett om den ledde till grundlagsbrott eller ej – strida mot den generella 
demokratiska principen om att man bör ha stöd för sin politik av en folkvil-
ja, som framgått ur ett allmänt val. Enligt revolutionsargumentet anses där-
emot aktion enligt korta laglinjen tvinga regering och storting till omedelba-
ra konstitutionella förändringar, vilket innebär en kränkning av ett bestämt 
påbud i konstitutionen om att ändringar i författningen förutsätter, att folket 
uttalat sig härför i allmänt val.  

 

Den nyss så uppburne regeringschefen och rättsläraren Hagerups ankla-
gelser mot regeringen, att den skulle bli grundlagsbrytare måste naturligtvis 
bemötas från auktoritativt håll. Statsminister Michelsen trädde själv frarn i 
odelstinget för att försvara sin politik. I en akademisk diskussion kunde det 
vara befogat att kasta fram en rad juridiska och formella farhågor, medgav 
Michelsen med en ironisk anspelning på sin motståndares förflutna som 
juridisk forskare och lärare vid universitetet. ”Men skulde et folk i et stort 
historisk øieblik lade sig hindre af den slags juridiske og formelle betænke-
ligheder, saa vilde det aldrig naa frem, hvor det gjaldt at gjennemføre en stor 
sag.” För att kunna förverkliga en sak av stor historisk betydelse måste 



168 

man se bort ifrån formella och juridiska invändningar. Det var innebörden 
av statsministerns ord. (Heiberg J V 1906:261; även Mgbl 18/5). 

Detta lättsinniga bortviftande av Hagerups norminriktade invändning 
kan förefalla förbluffande mot bakgrund av konsulataktionsförsvararnas 
synnerligen väl dokumenterade benägenhet att rada upp juridiska argument i 
syfte att visa, att deras taktik var oförvitlig i formellt avseende. Det är också 
enda gången någon av dem öppet deklarerar sig beredd att bryta mot en gil-
tig rättsregel. 

Hagerups betänkligheter avfärdades dock inte huvudsakligen med tal om 
att de i princip inte kunde tillämpas på fall av den sort konsulatfrågan repre-
senterade. De flesta försvarare av konsulataktionen gick in i en sakdiskus-
sion. De sammanfattade alla sina normorienterade argument och framhöll, 
att ingen paragraf i riksakten förbjöd norskt konsulatväsen; att grundloven 
uttryckligen förutsatte norskt konsulatväsen; att Norge aldrig gett avkall på 
denna rätt samt att storting, regering och folk stod enigt bakom detta lagliga 
krav på norskt konsulatväsen. Allt detta kände kungen till. Han visste också, 
att om han vägrade sanktionera lagen, skulle regeringen neka att kontrasig-
nera hans beslut och ansöka om avsked. Eftersom inte en enda norrman 
skulle stå på kungens sida i denna sak, skulle han inte kunna bilda någon ny 
regering. Om han trots full insikt om alla konsekvenser satte sig emot en 
lag, som Norge så uppenbart önskade och hade rätt att stifta, då skulle frå-
gan om kungamakt eller folkmakt borde råda i Norge ställas på sin spets. 
Kungen gick då icke blott emot en fullständigt enig folkvilja utan bröt även 
mot författningen. Grundloven förutsatte ju, att kungen skulle ha ett statsråd 
vid sin sida. Nu manövrerade han själv så att medlemmarna av regeringen 
måste lägga ner sina ämbeten. Samtidigt kunde han inte utse några nya mi-
nistrar, eftersom inte en enda norrman ville ställa sig till förfogande för ett 
sådant ändamål. Men en kung utan regering existerade inte i grundlovens 
mening. I realiteten hade alltså kungen genom eget förvållande upphävt 
kungamakten i Norge. Kungen ”strejkade” och trädde därmed ur funktion. 
Eftersom kungen var ett nödvändigt föreningsband i unionen upphörde nu 
även den att fungera. I detta läge blev det en plikt för stortinget att tillsätta 
en provisorisk regering till dess grundlovsenliga förhållanden åter kunde 
inträda. 

Det var på detta sätt stortinget argumenterade i sitt berömda uttalande 
den 7 juni (citerat ovan s. 26). Det konstaterade bara vad som föreföll vara 
uppenbara fakta: 
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att kungen, som nu stod utan norska rådgivare och heller inte kunde skaffa 
några nya, hade upphört att fungera och att unionen med Sverige, som med 
nödvändighet förutsatte en gemensam kung, därför faktiskt var upplöst. 
Stortinget beslöt alltså inte att unionen skulle upplösas. Det nöjde sig med 
att konstatera det faktiska förhållandet, att den gemensamme kungen och 
därmed också unionen upphört att fungera. (De stenografiske referater fra de 
hemmelige møter, s. 7 ff; Heiberg J V 1906:204 ff och 209 f; Castberg 
1953:368). 

Alla konsulataktionsförsvarare var eniga om att man inte kunde anklaga 
storting och regering för brott mot proceduren för grundlagsändring. Det var 
kungen, som med Sverige bakom ryggen begick detta brott. ”Er det nogen 
som i dette tilfælde gjør revolution, saa maa det være kongen”, skrev ven-
stretidningen Nidaros (Nid 5/6; även 29/3, 2715, 2915, 3/6; 17de Mai 14/2). 
”Det vilde være en revolution fra oven, fremkaldet af ... Norges konge”, 
underströk høiretidningen Landsbladet (Lbl 22/3; även 16/3, 27/4; VG 3/3, 
7/3; Dagbl 7/2, 20/2, 27/3, 30/3; Varden 27/4, 10/5; Heiberg J V 1906:163 
Konow). 

4. Sammanfattning 
Ända sedan 1880-talet hade unionen med Sverige ställt høire inför ett allvar-
ligt dilemma. En innehållslig bedömning av unionen kom i strid med en 
funktionell. Från innehållslig synpunkt kunde det för de konservativa inte 
vara betänkligt att slå vakt om ett förbund med ett land som Sverige med 
dess starka kungamakt, moderatkonservativa regeringar, starkt konservativa 
första kammare och inte alltför radikala andra kammare. Dessutom blev 
Sverige via den gemensamme kungen ett verksamt stöd för de konservativa 
i kampen mot parlamentarism och demokrati. Detta gjorde dem unionsvän-
liga. Deras strävan blev att bereda Norge likställighet inom föreningen. 
Tvistefrågorna måste dock lösas i samförstånd med Sverige, annars kunde 
inte unionen bevaras och förstärkas. Men denna unionsvänliga, samför-
ståndsinriktade inställning åsamkade høire svårigheter av funktionell eller 
närmare bestämt partistrategisk art. När de tog avstånd från venstres mera 
konfliktorienterade aktionslinje, svarade det senare partiet med en våldsam 
agitation mot ”hjemmesvenskerne”. De konservativa beskylldes för att vara 
svenskvänliga, onationella eller antinationella. Denna propaganda gick hem 
hos de norska väljarna. Høire förlorade val på val. Partiet fick finna sig i att 
det segrande venstre genomförde en rad radikala reformer som allmän röst-
rätt till stat och kommun, progressiv beskattning samt en mera energisk so- 
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cialpolitik. Det måste vara denna spänning mellan innehållsliga, sändarmot-
tagarorienterade fördelar och funktionella, partistrategiska nackdelar, som 
förklarar ”samlingspartiets” splittring på våren 1905. Den grupp, som har 
kallats motståndare till konsulaktion, ville av ovan anförda innehållsliga 
skäl bevara unionen. Dess medlemmar insåg, att konsulataktionen troligen 
skulle leda till sanktionsvägran och kungens avsättning, vilket de naturligt-
vis beklagade. De var också medvetna om att kungens detronisering var 
detsamma som unionsupplösning och det på ett sätt som skadade samför-
ståndet med Sverige och rentav kunde leda till krig med detta land. Men 
samtidigt begrep de, att om de inte godtog någon form av aktion, skulle de 
lida ett allvarligt nederlag vid nästa val, vilket skulle äventyra den borgerli-
ga reformpolitik, som de varit med om att driva sedan 1903. De valde dock 
att finna sig i eventuella partistrategiska och därmed sammanhängande inri-
kespolitiska nackdelar för att undvika kungens avsättning, splittring av fol-
ket på republikaner och monarkister samt unionens upplösning på ett så ab-
rupt sätt, att det skadade samförståndet med Sverige och kanske ledde till 
krig. Den innehållsliga bedömningen av unionen vägde tyngre än den funk-
tionella. 

Samlingspartiets flertal, de konservativa försvararna av konsulataktion, 
gjorde en annan avvägning, när de ställdes inför valet mellan förhandling 
och ensidig norsk aktion. Kungakris, unionskris och förlust av det goda 
samförståndet med Sverige vägde lättare än utsikterna att vinna valen, be-
hålla regeringsmakten, kunna driva en näringsvänlig politik och på sikt bilda 
underlag för en ny borgerlig blockbildning. Därför accepterade de någon 
form av ensidig norsk aktion. Men sedan återstod det sekundära valet av 
aktionslinje. Det träffades inte utifrån funktionella, partistrategiska över-
väganden. Här var den innehållsliga värderingen, att man borde undvika en 
brytning med kungamakten och Sverige, avgörande. Därför stannade de för 
korta laglinjen. En lag kunde kungen tänkas sanktionera och då undveks ju 
kungakris och unionskris. Då kunde resterande tvistemål tas upp till vän-
skaplig förhandling. Beslutslinjen, det andra viktiga alternativet, var där-
emot så utmanande att den tvingade kungen till motstånd. Den skulle i högre 
grad än korta laglinjen kunna driva fram en kris.  

Men önskan om att lagen måtte sanktioneras hindrade inte de konserva-
tiva försvararna av konsulataktion från att bereda sig på motsatsen. De gick 
med på åtgärder i syfte att försvara aktionspolitiken med militära maktme-
del, om det skulle visa sig nödvändigt. 

Liberala försvarare av konsulataktion hyste en innehållsligt betingad 
motvilja mot kungaunionen med det ”konservativa” Sverige. Den gjorde 
dem be- 
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nägna för en mera konfliktorienterad linje i unionspolitiken för att om möj-
ligt tvinga fram en brytning. Att en sådan kunde alstra en väpnad konflikt 
var man medveten om. Härav drog man slutsatsen, att man måste rusta sig 
för att vara beredd på allt. Partistrategiskt hade de inget att förlora på en 
hård aktionslinje; den tog ju minst hänsyn till Sverige och kunde därför 
framställas som den patriotiska, norska, nationella ståndpunkten. Innehålls-
liga, sändar–mottagarorienterade överväganden kom inte i strid med funk-
tionella, partistrategiska bedömningar. Obekymrade om partistrategiska 
nackdelar kunde de välja den hårdaste aktionslinjen, beslutslinjen, för att 
säkrast tvinga fram sanktionsvägran, monarkens avsättning och unionens 
upplösning. I kompromissens namn nödgades de i specialkommittén mode-
rera sig en smula och gå med på den något mindre utmanande korta laglin-
jen. Även sedan detta skett arbetade de dock för att få konsulatlagen så 
skarpt formulerad som möjligt för att öka chanserna för sanktionsvägran och 
kris. 

Socialdemokratiska försvarare av konsulataktion var liksom liberalerna 
av innehållsliga skäl negativt inställda till kunga- och överklassunionen med 
Sverige. Att konsulataktionen skulle kunna leda till unionsupplösning talade 
därför snarast för den. Även den funktionella, partistrategiska bedömningen 
att man måste få konsulatfrågan ur världen för att på allvar kunna ta itu med 
arbetet på samhällets omgestaltning i socialistisk riktning talade starkt för 
aktion. Mot detta fick man väga den innehållsliga synpunkten, att brytning-
en skulle kunna framkalla ett krig som gjorde, att socialdemokraterna tving-
ades gå samman med landets överklass i kampen mot svenska klassbröder. 
De s. k. högersocialisterna, bestående av stortingsgruppen och partistyrel-
sen, tillmätte dock inte denna invändning någon avgörande betydelse. Sär-
skilt det partistrategiska skälet vägde så tungt, att de valde att stödja konsu-
lataktionsprogrammet i full insikt om att det skulle kunna resultera i en kri-
gisk sammandrabbning. De synes ha resonerat ungefär som liberalerna, att 
man måste rusta sig militärt för att kunna möta en sådan situation. De tycks 
ha värderat den nationella solidariteten högre än den marxistiskt inspirerade 
solidariteten med den svenska arbetarklassen.  

För en annan grupp, vänstersocialisterna, föll det sig däremot svårare att 
stödja en konfliktinriktad konsulataktion. Deras klassanalys och klassolida-
ritet stod i vägen. De hävdade, att motsättningen mellan arbetare och kapita-
lister inom länderna var och borde vara viktigare än nationella motsättning-
ar. De kunde därför högst ogärna tänka sig att gå samman med sitt eget 
lands överklass i ett krig mot Sverige och svenska arbetare. Att 
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aktionspolitiken pekade mot en brytning, som ingalunda uteslöt en militär 
konflikt, gjorde dem därför betänksamma. Men samtidigt var de liksom 
andra socialdemokrater medvetna om de partistrategiska nackdelarna med 
att gå emot aktion. De skulle kunna framställas som onationella och få svårt 
att hävda sig vid nästa stortingsval. Denna funktionella synpunkt vägde så 
tungt, att även vänstersocialisterna uttalade sig för aktion. Risken att den 
skulle leda till krig och att man då skulle tvingas ge upp klassolidariteten 
förklarades vara mycket ringa, eftersom den svenska socialdemokratin var 
så stark att den kunde förhindra svenskt anfall. Genom att anlägga det be-
traktelsesättet på den svenska verkligheten kunde vänstersocialisterna stödja 
aktion men fortfara att hålla fast vid den centrala klassolidaritetsvärdering-
en. 
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VI. Den svenska debatten om ensidig 
norsk konsulataktion 

 
 
 
I Sveriges ledande politiska kretsar följdes de snabba norska scenföränd-
ringarna efter konsulatförhandlingarnas sammanbrott med spänt intresse. 
Vad kunde regeringen Hagerups avgång, specialkommitténs preliminära 
utlåtande och utnämningen av Christian Michelsen till ny regeringschef be-
tyda för unionskonfliktens fortsatta utveckling? Snart insåg man, att norr-
männen gjorde sig beredda att gå till aktion och att en ny, svår unionskris 
stod för dörren. Den fråga som alla politiskt intresserade i det läget sökte 
bilda sig en uppfattning om var, hur kungen borde ställa sig till ett ensidigt 
norskt konsulatbeslut. Borde han sanktionera beslutet eller borde han vägra 
det sin sanktion? Politiker i framskjutna ställningar ansåg i allmänhet, att det 
ur svensk synvinkel vore bäst med sanktionsvägran. På enskilda möten den 
19 och 21 mars uttalade sig majoritets- och minoritetspartister i första kam-
maren med nästan förkrossande enstämmighet mot sanktion.141 På samma 
linje gick partiernas representanter i hemliga utskottet.142 Så småningom 
gjorde också första kammaren som sådan ett uttalande i denna riktning (se 
ovan s. 24 f). Vad andra kammaren anbelangar framträdde i hemliga utskot-
tet två av de tre lantmannapartisterna med partiordföranden Pehr Pehrson i 
Törneryd i spetsen som motståndare till sanktion (se ovan s. 21 f; jfr Wei-
bull 1960:221 ff). I kammardebatten i början av maj tycktes en annan lant-
mannaledare, Hans Andersson i Nöbbelöf, och ett stort antal av hans parti-
kamrater gå emot den norska aktionspolitiken (se ovan s. 25 f). Det uttalan-
de som hela kammaren ställde sig bakom var 

141 Lundebergs anteckningar ang. val till hemliga utskottet m. m., 19/3, 21/3, F 940 u, Lun-
debergs samling, UUB. Endast ett par minoritetspartister svävade på målet i sanktionsfrå-
gan, ibid., 21/3 (Gustaf Tamm och Olof Jonsson i Hof). – Se även Wieselgren, Minnesan-
teckningar, 614, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB. 
142 Se ovan s. 21 ff. Jfr Weibull 1960:221 ff; Lundeberg, Trygger, Gripenstedt, Blomberg, 
Östberg, Afzelius. 
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dock en kompromiss; det innehöll inget klart ställningstagande i sanktions-
frågan (se ovan s. 24 f). 

Även i pressen restes ett omfattande motstånd mot sanktion. I spetsen 
gick de konservativa huvudstadstidningarna Vårt Land, Nya Dagligt Alle-
handa och Stockholms-Bladet. De hade alla mycket nära förbindelser med 
första kammarens konservativa majoritetsparti (Runestam 1966:172 f och 
275). En annan ivrig motståndare till sanktion var Stockholms Dagblad. 
Denna tidning betraktades som språkrör för första kammarens moderatkon-
servativa minoritetsparti och räknades som den moderata konservatismens 
huvudorgan i Sverige (Wåhlstrand 1905:5). Den mest betydande konserva-
tiva tidningen i Sydsverige, Sydsvenska Dagbladet i Malmö, leddes vid 
denna tid av en personlig vän till statsminister Boström, förre talmannen 
Carl Herslow. Sydsvenskan ansågs därför förespråka en unionspolitik, som 
låg i linje med den boströmska regeringens (Sundell 1959:114). Inom den 
konservativa pressen i Västsverige var Göteborgs Aftonblad den tongivan-
de. Bland sina medarbetare räknade tidningen de framstående ”unionsideo-
logerna” Rudolf Kjellén, Sam. Clason och Carl Axel Reuterskiöld. Den var 
också en utpräglad motståndare till sanktion. Bland övriga konservativa 
landsortstidningar, som energiskt manade till kamp mot den norska aktions-
politiken, märks Smålands-Posten i Växjö, Barometern i Kalmar, Östgöta-
Correspondenten i Linköping, Norrköpings Tidningar, Nya Wermlands-
Tidningen i Karlstad, tidningen Upsala samt Sundsvalls-Posten. 

Den liberala pressen var däremot splittrad i sin inställning till sanktions-
frågan. Medan radikalliberala tidningar som Dagens Nyheter och Karlstads-
Tidningen arbetade för sanktion, uppträdde en annan falang, som närmast 
bör karakteriseras som nationalliberal, som motståndare till den norska ak-
tionspolitiken. Till den nationalliberala gruppen hörde Norrbottens Kuriren i 
Luleå, Jämtlands Tidning i Östersund, de frikyrkligas huvudorgan Svenska 
Morgonbladet och den likaledes frikyrkliga Jönköpings-Posten. Tre bety-
dande huvudstadstidningar sällade sig också till denna grupp. Det var 
Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen – landets största tidning med en 
upplaga på drygt 100 000 exemplar – och det gamla liberala huvudorganet 
Aftonbladet. De två senare tidningarnas redaktörer, Adolf Hallgren och Ha-
rald Sohlman, samt litteraturhistorikern och 
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politikern Karl Warburg uppträdde även på liberala möten som sanktions-
motståndare. Den avgörande politiska vattendelaren i unionsfrågan under 
våren 1905 gick således rakt genom de liberala leden.143 

1. Separata konsulatväsen 
Alla motståndare till konsulataktion förhöll sig som väntat kallsinnigt avvi-
sande redan till själva sakfrågan. Alldeles oavsett hur saken formellt hand-
lades, borde Sverige inte acceptera en konsulatskilsmässa enligt norsk mo-
dell. Sändarorienterade, mottagarorienterade och sändar–mottagarorien-
terade invändningar restes mot tanken på en tudelning. Först skall den sist-
nämnda typen av argumentering tas upp till behandling. 

a. Sändar–mottagarorienterad argumentering 
De sändar–mottagarorienterade skälen mot en klyvning av konsulatväsendet 
gick ut på att en sådan skulle resultera i en icke godtagbar snedvridning eller 
i värsta fall splittring av den unionella utrikesstyrelsen. Uppspaltningen 
kunde tänkas komma till stånd på tre olika sätt. För det första kunde norr-
männen, efter det att konsulatlagen trätt i kraft, försöka genomdriva gemen-
sam utrikesminister, svensk eller norsk man, formellt gemensam diplomati 
och formellt gemensamt utrikesdepartement. Ytligt sett kunde detta tyckas 
innebära, att man från norskt håll tillmötesgick de krav, som rests från 
svensk sida ända sedan ”brodershanden” 1893: att en tudelning av konsulat-
väsendet under inga omständigheter fick inkräkta på den utrikespolitiska 
och diplomatiska gemenskapen. Motståndarna till konsulataktion befarade 
dock, att resultatet i praktiken skulle bli det rakt motsatta. Om man inte re-
dan i samband med delningen av konsulatväsendet lyckades binda upp norr-
männen i utrikesfrågan, skulle de kanske kunna driva igenom, att den 
gemensamme utrikesministern blev ansvarig direkt inför de båda ländernas 
folkrepresentationer. Då skulle stortinget med sina parlamentariska befo-
genheter helt kunna dominera honom. Därmed kom man 

143 Vissa motsättningar yppades redan under en diskussion på Frisinnade klubben i Stock-
holm i januari. Se DN 25/5 och SocDem 27/1 (referat) samt Wieselgren, Minnesanteck-
ningar, 6/4, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB. Motsättningar framkom också bl. a. vid 
två möten med liberala pressmän i Stockholm i februari samt på ett liberalt opinionsmöte i 
Göteborg i april. Se protokoll från möte med Sveriges frisinnade pressmän den 4/2 och 
12/2, LAl :Al07 resp. A108, Frisinnade landsföreningens arkiv, KB samt NyT 7/4 och DN 
7/4 referat. 
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in på ett tema, som går som en röd tråd genom särskilt de mer högeroriente-
rade konsulataktionsmotståndarnas förkunnelse: problemet med den starka 
svenska personliga kungamakten och den nära nog obefintliga norska. Det 
norska parlamentet kunde ju, framhöll Göteborgs Aftonblad, på ett helt an-
nat sätt än det svenska utöva husbondevälde över konungens rådgivare. Det-
ta framgick både av bestämmelserna i grundloven och av de överväldigande 
erfarenheterna från parlamentarismens genombrott år 1884. Som ett damok-
lessvärd skulle den norska riksrätten hänga över den nye gemensamme utri-
kesministern. Hans främsta uppgift skulle bli, siade göteborgstidningen, att 
verkställa den norska representationens beslut. Det kunde rentav bli så, att 
ingen självständig svensk man skulle kunna åta sig att bli utrikesminister. 
Stortinget eller snarare dess härskande majoritetsparti eller rentav detta par-
tis ledargrupp skulle i praktiken få möjlighet att leda unionens och därmed 
även Sveriges utrikespolitik.144 

För det andra befarade man, att redan ett fristående norskt konsulatväsen 
i praktiken skulle komma att fungera som en självständig norsk utrikessty-
relse. Man fruktade, att norrmännen ämnade ”utbilda sin konsulatstyrelse till 
ett ordentligt utrikesdepartement och sina okontrollerade särkonsuler till 
användbara diplomater”.145 Till sist kunde norrmännen, såvida de inte tving-
ades lämna betryggande garantier för utrikesstyrelsens enhet i samband med 
en konsulatskilsmässa, bara helt resolut gå vidare och inrätta egen norsk 
utrikesminister, eget utrikesdepartement och egen diplomati.146 

Om norrmännen på något av dessa tre sätt bereddes möjlighet att föra en 
oberoende utrikespolitik, skulle bara två obetydliga rester finnas kvar av 
unionen: ett gemensamt, i Norge fullkomligt maktlöst kungahus och ett lös-
ligt försvarsförbund. Denna utveckling mot ett förverkligande av vad jag 
kallat personalunionsprogrammet hade en del norska försvarare av konsu-
lataktion sett som en betydande seger för likställighet mellan länderna. 

144 GAB 24/2 (cit.), 6/4; även Lundebergs anteckningar ang. val till hemliga utskottet m. 
m., 21/3 (Fahlbeck), F 940 u, Lundebergs samling, UUB; Clason t. Lundeberg, 22/2, F 940 
k, Lundebergs samling, UUB; NDA 3/4, 4/4; VL 12/5, 26/5; ST 7/4, 13/4, 3/5, 12/5 och 
23/5. 
145 StB 2/2 cit. och 12/5; även Heiberg J V 1906:299 f; Clason t. Lundeberg, 12/2, 21/2, 
18/3, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; VL 20/1; NDA 4/4, 10/4, 5/6; NWT 3/5; Upsala 
28/1. 
146 Se även Lundebergs anteckningar ang. val till hemliga utskottet m. m., 21/3, och den-
sammes anteckningar ang. sammanträdena i hemliga utskottet, 31/3, F 940 u, Lundebergs 
samling, UUB; Weibull 1960:222 f, hemliga utskottets majoritetsuttalande; GAB 22/5, 27/5 
tal av R. Kjellén; StB 15/3; SuP 23/3, 29/3; StD 12/5; ST 12/5, 23/5; AB 25/5. 
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De svenska motståndarna till konsulataktion bedömde det som en framgång 
för en ny sorts olikställighet, norsk dominans över Sverige. Stockholms-
Tidningen skrev: ”Sverige kan icke obetingat åtaga sig att gå i krig för Nor-
ges skull, ifall Norge upprättar en egen förbindelse med utlandet, som kan 
utan vår vetskap eller mot vår vilja införa Norge i förvecklingar, för vilka vi 
med vår försvarskraft ytterst äro ansvarige ... Vi neka icke Norge ett eget 
konsulatväsen, vi fordra blott, att sådana överenskommelser träffas oss 
emellan att detta norska konsulatväsen icke kan utan vår kontroll störa vårt 
fredliga förhållande till andra länder ... Förfäktare av ’Norges rätt’ ... vilja, 
att Norge skall enrådigt få bryta det tillämpade avtalet om konsulatgemen-
skapen men ändock låta unionen kvarstå med all dess obetingade förpliktel-
ser för oss att försvara Norge.”147 Förstår man då icke i Norge, undrade 
Stockholms-Tidningen ett par dagar senare, ”att ett sådant förbundsförhål-
lande faktiskt skulle betraktas såsom ett protektorat”?148 

Att upprätta ett fristående norskt konsulatväsen utan att samtidigt få ga-
rantier för utrikesstyrelsens enhet måste således, underströk kritikerna av en 
ensidig norsk aktion, leda till att Norge fick föra en av Sverige praktiskt 
taget helt oberoende utrikespolitik, under det att Sverige var förpliktat att 
bära det militära ansvaret för dess konsekvenser. 

Vissa konservativa motståndare till konsulataktion, särskilt tidningarna 
Vårt Land, Göteborgs Aftonblad, Nya Wermlands-Tidningen och Östgöta-
Correspondenten, diskuterade något mera ingående vad som skulle komma 
att utmärka en oberoende norsk yttre politik. Någon antog, att den skulle bli 
överdrivet passiv, försiktig och neutralistisk, andra förmodade, att den skul-
le slå över till den motsatta ytterligheten och bli extremt aktiv, djärv och 
chanstagande. För totalbedömningen spelade dock denna meningsskiljaktig-
het ingen roll; båda alternativen ansågs lika förkastliga ur svensk synvinkel. 

Vanligen antog man, att norsk utrikespolitik skulle bli äventyrlig och 

147 ST 20/2 (cit.), 18/2 och 30/5; även VL 20/6; NDA 10/4, 5/6; StB 8/2, 29/3; GAB 18/2; 
SuP 11/2, 17/4; SmP 3/6; NT 2/3; NK 23/2; StD 2/6; AB 2/6; Heiberg J V:1906:299 f. 
148 ST 24/2. Vid månadsskiftet maj-juni gjorde ST en överraskande omsvängning och ac-
cepterade tanken på en personalunion; se 31/5, 3/6, 5/6. – På längre sikt kunde förhållande-
na bli ännu mera orättvisa. Den unionella kungamakten var nämligen så svag i Norge att 
den inte kunde förhindra att den norska andelen av det unionella försvaret ytterligare redu-
cerades (se t. ex. VL 2/6 och Schück 1905:195). 
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dumdristig. Norrmännen påstods ha en särskild fallenhet för rabalder och 
bråk. Så fort de fick chansen, skulle de dra in de Förenade rikena i storpoli-
tikens farliga virvlar. Den stora grannen i öster skulle börja kasta begärliga 
blickar mot halvöns mest åtråvärda område, trakterna runt Lyngenfjorden. 
Utan större ansträngningar skulle ryssarna kunna skaffa sig sin varmt efter-
längtade isfria hamn vid västerhavet. Området saknade ju eget försvar och 
betecknades av norrmännen själva som en avkrok. Ibland spådde man, att 
Norge löpte risk att förvandlas till en rysk, engelsk eller tysk provins. I sam-
band härmed kunde Sverige invecklas i konflikter t. ex. med Ryssland och 
kanske förlora Norrbotten.149 

Mera ovanliga är varningarna för en passiv och avvaktande norsk utri-
kespolitik. Klarast kommer sådana till uttryck i en broschyr, författad av J. 
Bohnstedt. Denne har på våren 1905 medarbetat som ledarskribent i Nya 
Dagligt Allehanda, majoritetspartiets främsta organ. Tidningen prisar också 
pamflettens ”ärligt svenska resonemang”.150 Det är särskilt ett drag hos 
norrmännen, som Bohnstedt anser vittna om brist på statsmannablick och 
”trånga vyer i avseende på de skyldigheter, som åligga ett kulturfolk emot 
sig själv[t] och andra”. Det är deras önskan att få landets ständiga neutralitet 
garanterad. ”Blott man ... möjligen kan få någon större utsikt till att få vara i 
fred”, framhåller Bohnstedt med ett stänk av ironi, är man villig, ”att både 
för sig själv och sina efterkommande avstå från rättigheten att handla själv-
ständigt, efter vad plikt och omständigheter kunna bjuda.” 

I Sverige är läget ett annat, försäkrar Bohnstedt. Visserligen går Sveriges 
rustningar i främsta rummet ut på att göra landets neutralitet respekterad, 
”för den händelse man skulle anse det med landets heder och fördel föenligt 
att förbli neutral”. Att de makthavande skulle vara böjda för att ingå förbund 
med någon annan stat i syfte att återvinna, vad Sverige en gång förlorat, 
avfärdar han som osannolikt. Men det är å andra sidan lika otroligt, att de 
fredsvänner som vill förklara Sverige ständigt neutralt skall få överhanden i 
landet. Självklart vill inte svenskarna i alla lägen ställa sig på Tysklands 
sida. ”Men om i en framtid den slaviska rasen komme att känna sig nog 
stark att försöka krossa den germaniska kulturens kraftigaste stöd, för att 
sedan ostraffat kunna utbreda sitt välde i Europa”, tror 

149 NWT 23/2, 7/3; GAB 2/2, 14/2, 24/S; StB 8/2; ÖC 17/2, 25/2. 
150 NDA 5/6. Bohnstedt stod som författare till en ledare bl. a. den 10/4. Om NDA och 
förstakammarhögern, se Runestam 1966:154, 193 och 275. 
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Bohnstedt saken kommer att ställa sig annorlunda. Det lojala svenska folket 
skall då säkert ställa sig på Tysklands sida. Norge kommer däremot att 
framhärda i sin neutralitet och stortinget kommer att vägra bevilja anslag för 
krigsoperationerna. Sveriges handlingsfrihet kommer då att inskränkas. 
Landet kommer inte, befarar Bohnstedt, att kunna ”fullgöra den plikt, som 
även tillkommer mindre nationer, nämligen att strida för vad det anser vara 
rätt” (Bohnstedt 1905:53 ff). Genom sin passiva, neutralistiska hållning 
kommer norrmännen att skada svenskarnas utrikespolitiska intressen. Det är 
innebörden av Bohnstedts resonemang. 

Att den norska utrikespolitiken skulle bli antingen överdrivet våghalsig 
och risktagande eller möjligen alltför försiktig och neutralistisk hängde en-
ligt åtskilliga konservativa motståndare till norsk konsulataktion samman 
med bristen på sekretess vid statsorganens handläggning av utrikesärenden. 
Nya Dagligt Allehanda erinrade om ”den vidsträckta kontrolleringsmyndig-
het, som § 75 N. G. tillerkänner stortinget och vilken innefattar icke blott en 
generell och förbehållslös protokollsgranskningsmyndighet, utan även rätt 
att inkalla vederbörande funktionärer till förhör (den sk. klokkestrengspara-
grafen)” (NDA 4/4). I det apostroferade lagrummet stadgades, att ”det til-
kommer storthinget ... at lade sig forelægge den i Norge værende regjerings 
protokol og alle offentlige indberetninger og papirer (egentlige militære 
kommandosager undtagne) samt verificerede afskrifter eller extrakter af de 
hos kongen ved den norske statsminister og de i Sverige værende tvende 
norske statsraader førte protokoller, eller de sammesteds fremlagte offentli-
ge papirer”. Där fastslogs vidare, att stortinget kunde ”fordre enhver til at 
møde for sig i statssager, kongen og den kongelige familie undtagen” 
(Kongeriget Norges grundlov, s. 24 f, § 75 mom. f och h). De utomordentli-
ga granskningsbefogenheter, som genom dessa föreskrifter överläts till stor-
tinget, kan jämföras med dem, som gällde riksdagens konstitutionsutskott. 
De senare var betydligt mera begränsade. Utskottet kunde ju enligt rege-
ringsformens paragraf 105 blott granska de ministeriella protokoll, ”som 
rörer allmänt kända och av utskottet uppgivna händelser”. Här gavs som 
synes sekretessynpunkterna betydligt större svängrum (Sveriges grundlagar, 
s. 39). Ett uttalande av professor Harald Hjärne i en mycket omdiskuterad 
serie artiklar i Svenska Dagbladet visar tydligt, att det var frånvaron av sek-
retess och det därmed ökade parlamentariska och folkliga inflytandet, som 
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man mest av allt fruktade i norsk utrikespolitik. Den sköts inte ”av någon 
allena betrodd minister eller ens av ett ministerkollegium på fri hand, utan 
av ett slags patriotisk kör, vars sammansättning växlar efter deltagarnes håg 
och fallenhet, efter folkstämningarnas klangfärg och den politiska väderle-
ken överhuvud. Partigrupper inom stortinget och den intresserade förnämli-
gare allmänheten, tidningsredaktörer och andre opinionsagenter få alla vara 
med ... Motpartens framställningar och genmälen”, fortsatte Hjärne sin hån-
fulla beskrivning av den norska diplomatin, ”utkastas undan för undan till 
denna blandade menighets kalfatring, och en mullrande åska från de sålunda 
invigdes förgrymmade debatter” ledsagar varje brydsamt skifte i ärendenas 
gång. Det är nog ”sådana inspirationer, som ... bestämma det diplomatiska 
spelets utfall”. (Hjärne 1905:39 f; VL 10/6 instämde). 

Rädslan för verkningarna av en sådan öppen, demokratisk och stortings-
dominerad norsk utrikespolitik var tydligen en bestämmande faktor bakom 
flera konservativa konsulataktionsmotståndares avoga inställning till den 
beramade konsulatskilsmässan. Kanhända såg man som Vårt Land med oro 
fram mot den dag då ”vänsterns vanstyre ... skulle få börja på att experimen-
tera med unionens förhållanden till främmande makter” (VL 23/1).  

 

För att kasta ytterligare ljus över detta avståndstagande från att unionen 
borde få utvecklas enligt de norska aktionsförsvararnas personalunionsmo-
dell kan man ställa frågan, vad de svenska motståndarna till konsulataktion 
önskade sig i stället. Hur ville de att unionen skulle se ut i framtiden?  

Det mest utmärkande draget i konsulataktionsmotståndarnas reformför-
slag var, att de förespråkade ett mera intimt och fastare reglerat samgående 
mellan de båda länderna. Upprättandet av två skilda konsulatväsen fick un-
der inga omständigheter leda till en försvagning av unionsgemenskapen utan 
till en förstärkning. Konsulatfrågan måste därför avgöras i samband med 
vad man kallade en ”fullständig revision” av unionsförhållandet. (GAB 2/3; 
även StB 10/2; NDA 7/4; Upsala 7/4 och JT 6/3). Bakom detta krav på nå-
gon sorts total uppgörelse döljer sig emellertid två, åtminstone ytligt sett 
relativt olika revisionsalternativ.  

Tidningar som Vårt Land, Nya Dagligt Allehanda, Stockholms-Bladet, 
Nya Wermlands-Tidningen, Sundsvalls-Posten och Östgöta-Corresponden-
ten, politiker som kronprins Gustaf, förre utrikesministern Ludvig Douglas, 
majoritetspartisterna Teofron Säve, Richard Åkerman och Carl Nyström, 
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förstakammarvilden Sigfrid Wieselgren samt någon enstaka fristående skri-
bent som forskningsresanden Sven Hedin bildar en grupp för sig, i fortsätt-
ningen kallad konservativa motståndare till konsulataktion. Utgångspunkten 
för deras argumentering är, att det råder en brist på balans inom unionen vad 
beträffar fördelningen av rättigheter och plikter mellan länderna. På vissa 
områden har Sverige en faktisk företrädesställning framför Norge, medan 
Norge i gengäld på andra har smitit undan sina förpliktelser.151 Man har 
dessutom en tendens att betona, att Sveriges faktiska supremati också är 
juridiskt försvarbar. Den härledes ur den överhöghet landet erhållit över 
Norge genom Kieltraktaten. Vid en omdaning av föreningen bör Sverige till 
sin egen och unionens fördel utnyttja sitt gynnsamma faktiska och rättsliga 
utgångsläge. Varje gång Norge framställer krav på likställighet på de fält, 
där Sverige har en företrädesställning, bör Sverige för sin eftergift kräva 
kompensation på de områden, där Norge underlåtit att uppfylla sina förplik-
telser. Ökade rättigheter åt Norge måste motsvaras av att landet åtar sig 
ökade skyldigheter. Målet är en fullständig unionsrevision på grundval av 
lika rättigheter och lika skyldigheter.152 

Andra motståndare till konsulataktion åberopar dock aldrig principen om 
lika rättigheter–lika skyldigheter som grundval för en kommande rekon-
struktion. Några tar t.o.m. uttryckligen avstånd ifrån den. Till denna grupp 
av moderata motståndare till konsultaktion hör politiker, skribenter och tid-
ningar av konservativ, moderatkonservativ och national- eller moderatlibe-
ral färg. Vissa viktiga uttalanden är dock medvetet så formulerade, att de 
kan ges både en konservativ och en moderat tolkning. Det gäller bl. a. majo-
ritetsuttalandet i hemliga utskottet och första kammarens gemensamma mo-
tion och beslut. Av enskilda ledamöter av första kammaren kan med absolut 
säkerhet endast en enda, en minoritetspartist, klassificeras som mo- 

151 Hedin i AB 1/4. Bakgrunden till denna artikel, vilken ursprungligen publicerades i Ti-
mes som svar på ett inlägg av Nansen, har utretts av Burgman 1965:163 ff. 
152 Kompromisskaraktären framgår klart av Wieselgren, Minnesanteckningar, 23/4, 27/5, 
Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB. 
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derat.153 Av andra kammarens medlemmar bör däremot ett avsevärt antal 
lantmän med Hans Andersson i Nöbbelöf i spetsen erhålla denna beteck-
ning. Till den moderata gruppen bör otvivelaktigt räknas även konservativa 
tidningar som Stockholms Dagblad, Norrköpings Tidningar, tidningen Up-
sala och Sydsvenska Dagbladet samt moderatliberala tidningar som Afton-
bladet, Stockholms-Tidningen, Svenska Dagbladet, Svenska Morgonbladet, 
Jönköpings-Posten och Jämtlands Tidning. Dessa moderata motståndare till 
konsulataktion anser, att kravet på lika rättigheter–lika skyldigheter innebär, 
att alltför många problem måste lösas samtidigt. De lägger därför fram ett 
mindre omfattande revisionsprogram.  

 

Skall ländernas bidrag till det gemensamma försvaret närmare regleras 
vid en framtida fullständig revision av föreningens stadgar? På det spörsmå-
let lämnar de konservativa ett jakande och de moderata konsulataktionsmot-
ståndarna ett nekande besked. Här föreligger den viktigaste olikheten mellan 
de båda riktningarna vad beträffar revisionsprogrammets omfång. En mode-
rat tidning som Aftonbladet är självfallet medveten om att det åligger Sveri-
ge att med hela sin krigsmakt bidra till halvöns försvar, under det att norr-
männen bestämt att lantvärnet inte får användas utanför landets gränser. 
Men den svenska ”i och för sig ej oberättigade” fordran på likställighet med 
avseende på försvaret har mötts av ett rent oövervinneligt motstånd i Norge. 
Icke desto mindre är man, försäkrar tidningen, på många håll i Sverige ”be-
redd att medverka till beredande åt Norge av all den självständighet och 
likställighet i rättigheter, som kan rymmas inom unionens ram, resonerande 
som så, att lyckas det förverkliga denna, skall hederskänslan driva våra 
norska bröder att självmant sedermera även erbjuda reciprocitet i fråga om 
försvaret”.154 Aftonbladet och andra moderata konsulataktionsmotståndare 
vill alltså undvika att ställa upp en försvarsöverenskommelse som villkor för 
att acceptera en förlikning i andra tvistefrågor. Detta betyder dock inte, att 
de är ointresserade av ökade norska militära åtaganden. Innebörden är i stäl-
let den, att man genom att gå norrmännen till mötes ifråga om rättigheter 
hoppas kunna få dem att känna sig moraliskt förpliktade att senare erbjuda 
likställighet vad gäller försvarsskyldigheter. Försvarsfrågan utelämnas såle-
des inte av principiella utan av taktiska skäl. 

153 Lundebergs anteckningar ang. motion om anslutning till kronprinsens uttalande den 5 
april, 11/3 Tamm, F 940 u, Lundebergs samling, UUB. 
154 AB 30/3 cit. och 29/4; även Lundebergs anteckningar ang. motion om anslutning till 
kronprinsens uttalande den 5 april, 11/4, Tamm, F 940 u, Lundebergs samling, UUB. 
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De konservativa motståndarna till konsultaktion hävdar däremot be-
stämt, att Norge måste åta sig ”lika skyldigheter” som Sverige med avseen-
de på unionsförsvaret för att få likställighet i fråga om utrikesärendenas be-
handling, diplomatin och konsulatväsendet. Annars kan norrmännen genom 
oskicklig utrikespolitik inveckla båda folken i krig och därefter dra sig un-
dan det huvudsakliga av krigets ansvar (se t. ex. NWT 7/3 och StB 8/2). Nu 
är ju likställighet och jämlikhet mycket mångtydiga och relativa begrepp. 
De måste åtföljas av en rad preciseringar för att bli riktigt meningsfulla. 
Detta undviker dock de här aktuella aktörerna ganska sorgfälligt att göra. 
Vad som skall förstås med jämlikhet i fråga om försvarsbördans fördelning 
mellan länderna diskuteras föga. Klart är endast att man önskar en närmare 
fixering av varje lands bidrag till försvaret.155 

Något mera diskuteras frågan hur det gemensamma försvaret bör vara 
organiserat. Huvudsynpunkten är genomgående, att försvarsstyrkorna bör 
ytterligare samordnas och integreras. Det mest långtgående förslaget i detta 
avseende presenteras av Ludvig Douglas i en promemoria, som han över-
lämnar till kronprins Gustaf i januari 1905. De båda länderna bör, hävdar 
Douglas, ha gemensamt lant- och sjöförsvar samt gemensamma lant- och 
sjöförsvarsdepartement. Samtliga befattningar inom armé, flotta och depar-
tement bör vara gemensamma för båda rikena och stå öppna för både norr-
män och svenskar. Den gemensamma budgeten bör göras upp av en av riks-
dag och storting vald delegation, inför vilken de gemensamma ämbetsmän-
nen också skall ansvara. Hur denna delegation skall vara sammansatt och 
vilka maktbefogenheter den bör få, tar Douglas inte upp till diskussion mera 
i detalj. Allt talar dock för att Douglas vill inrätta en delegation för att und-
vika att stortinget får parlamentariskt inflytande över de gemensamma orga-
nen. Promemorian har nämligen en mycket stark antidemokratisk, antipar-
lamentarisk och promonarkistisk tendens. Den norska författningen måste 
ändras, skriver han på ett ställe i utkastet, för att ”åt 

155 Wieselgren, Koncept till motion, 11/4 och Dens., Minnesanteckningar, 23/4 kronprins 
Gustaf, 27/5 Säve, Åkerman, J F Nyström, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB; G. Berg, 
Koncept till anförande den 19/3, vol. 3, Gustaf Bergs samling, RA; Lundebergs anteck-
ningar ang. motion om anslutning till kronprinsens uttalande den 5 april, 10/4 (Åkerman, L. 
Berg, Erik Wijk), 1/5 (Åkerman, Wieselgren, i någon mån G. F. Berg), F 940 u, Lunde-
bergs samling, UUB; S. Clason t. C. Lundeberg, 22/2, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; 
även NWT 7/3, SmP 6/3 och VL 7/4. 
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konungamakten giva de rättigheter som bruka åtfölja densamma i andra 
konstitutionella länder”.156 

Att man bland konservativa motståndare till konsulataktion önskar beva-
ra en stark personlig kungamakt framgår också av en i vissa avseenden an-
märkningsvärt detaljrik och genomarbetad ledare i Göteborgs Aftonblad 
(6/4), skriven av en person, som inte tillhört tidningens ordinarie redaktion. 
Vem författaren varit, kan inte med säkerhet avgöras. Ledarens ordval och 
redigering överensstämmer dock med det förslag, som i början av 1890-talet 
utarbetats av diplomaterna Robert Sager och Thor von Ditten.157 Konungen 
bör ges rätt, framhåller förslagsställaren, att ”enligt unionsakten allena styra 
de Förenade Rikena”, bl. a. med en för dem båda ”lika fastställd komman-
dorätt över krigsmakten”. Den ena representationen får under inga omstän-
digheter tillåtas att ”genom anslagsvägran, misstroendevotum eller riksrätts-
dom nödga den gemensamme konungen att fatta ett beslut, som strider mot 
det andra rikets intresse”. För Göteborgs Aftonblad är det ett oeftergivligt 
villkor för en uppgörelse, ”att en norsk stortingsmajoritet icke i något avse-
ende kan begagna den unionella kungamakten ... till en namnstämpel”. 

Trots att uttalandet på viktiga punkter är ofullständigt och oprecist for-
mulerat, står det klart att det ställer krav på betydande förändringar av Nor-
ges statsskick. Jämlikhet bör uppnås genom att man gör den gemensamme 
konungens kommandorätt lika i de båda länderna. Garantier måste då krävas 
för att stortinget genom sitt parlamentariska inflytånde ej gör den illusorisk. 
Därmed torde författaren vilja bryta den parlamentariska praxis, som ut-
vecklats efter riksrättsåtalet mot Selmer, och återföra maktförhållandena till 
vad de varit före 1884. I övrigt framgår det ej klart på vilka premisser han 
tänker sig, att kungamakten skall likställas i de båda länderna. Mot bak-
grund av att den genomgående tendensen i förslaget är promonarkisk, före-
faller det rimligt att anta, att han åtminstone utgår från läget i Sverige och 
önskar höja den norska kungamakten till samma nivå som den svenska. Det 
målet är inte uppnått i och med att parlamentarismen upphävts. Därtill krävs 
ändringar även i den skrivna norska konstitutionen. 

156 Douglas, Tankar angående Föreningen mellan Sverige och Norge, Januari 1905, samt 
Dens. t. kronprins Gustaf, 24/1, båda i vol. 52, Gustaf V:s arkiv BFA; även SmP 6/3; NDA 
13/4. 
157 Bland Eric Trolles papper förvaras en maskinskriven version av artikeln. Den saknar 
namnunderskrift men är daterad Stockholm den 24 mars 1905. I samma volym förvaras 
också ett korrektur av det Sager-Dittenska förslaget från 1892. Se vol.71, Trolles samling, 
RA. 
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På varje punkt där stortinget har större befogenheter än riksdagen att 
kringskära kungens möjligheter att fritt disponera över respektive lands 
stridskrafter måste i så fall grundloven ändras. Väsentligt torde det vara att 
få lantvärnsparagrafen struken. Med likställighet i försvaret har de konser-
vativa motståndarna till konsulataktion således menat en jämnare och klara-
re fixerad fördelning av ländernas bidrag till den gemensamma krigsmakten, 
en närmare integration eller fullständig sammanslagning av ländernas armé-
er, flottor, lant- och sjöförsvarsdepartement samt mindre demokratiskt och 
större monarkiskt inflytande över anslagsbevillningar och försvarsplanering. 
Önskemålen om en revision av försvarsbestämmelserna på grundval av jäm-
likhet har således haft en starkt kungavänlig tendens.158 

 

Om norrmännen åtog sig de nyss nämnda skyldigheterna på försvarets 
område, var de konservativa motståndarna till aktion på konsulatfrågan 
villiga att bereda dem likställighet i utrikesstyrelsen. Även de moderata 
konsulataktionsmotståndarna förklarade sig beredda att acceptera jämlikhet 
i detta avseende. Båda grupperna var därtill också överens om att likstäl-
ligheten inte fick drivas så långt, att den inkräktade på den yttre politikens 
enhetlighet. Alla instämde i vad hemliga utskottets majoritet uttalat och som 
kronprinsen upprepat i sin deklaration av den 5 april: att ”gemensamheten i 
utrikesärendenas handhavande och vård” måste bibehållas.159 Det kravet 
uppfylldes, ansåg de som var mest försonligt stämda mot norrmännen, även 
om den norska regeringen tilläts inrätta ett eget utrikesdepartement. Förut-
sättningen var dock, att sådana diplomatiska ärenden som rörde 

158 I VL och GAB gjorde man gällande, att även fördelningen av ländernas bidrag till andra 
gemensamma verksamheter borde tas upp till prövning. Man nämnde apanagen och hov-
förvaltningen, utrikesbudgeten och kabinettskassan. Norge borde betala hälften och Sverige 
hälften, menade VL, medan GAB inte nämnde något om fördelningen. VL 1/2, 2/2, 7/2, 
21/2, GAB 18/2. Ludvig Douglas ville arbeta för ”Sveriges uppgående i Norge och Norges 
i Sverige”. Han föreslog därför bl. a., att länderna borde bilda ett gemensamt tullområde. Se 
Douglas, Tankar angående Föreningen mellan Sverige och Norge, vol. 52, Gustaf V:s ar-
kiv, BFA. 
159 Weibull 1960:223 f; Förslag till hemliga utskottets svar den 3/4 på kronprins Gustafs 
den 23/3 givna meddelande, F 940 u, Lundebergs samling, UUB; Bih. 1905:8:2, FK:s Till-
fU utl. 10, s. 2 (cit.); VL 7/4; GAB 6/4; NDA 7/4; StB 8/4; ÖC 2/6; StD 10/2 och 2/3; Up-
sala 7/4 och 10/4; NT 21/3 och 7/4; SDS 9/2 och 9/4; ST 2/2, 4/2, 24/2 och 27/3; AB 4/2; 
JP 13/2 och 25/2; JT 10/2; NK 23/2. 
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båda staternas förbindelser med främmande makter, handhades och före-
drogs av en unionsminister. Denne kunde vara antingen norrman eller 
svensk. Ärenden som angick endast ett av länderna borde däremot överlåtas 
på en särskild svensk eller en särskild norsk utrikesminister. Detta förhål-
landevis tillmötesgående unionskanslersprogram omfattades helt uttalat en-
dast av Svenska Dagbladet (SvD 12/4; även 11/2, 2/3 och 22/4). Därutöver 
torde kronprinsen ha anspelat på det i sitt anförande den 5 april.160 Detsam-
ma torde också ha gällt andra kammaren i motionen några dagar senare om 
anslutning till kronprinsens uttalande.161 I övrigt tog motståndarna till aktion 
på konsulatfrågan mycket bestämt avstånd från unionskanslersprojektet. De 
önskade behålla ett enhetligt utrikesdepartement och kunde därför på sin 
höjd stödja parollen gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man.162 
Brodershandens slagord, formulerat redan 1893, hade således ännu under 
unionens yttersta dagar många och inflytelserika anhängare. 

Inför vilket forum borde den gemensamme utrikesministern eller uni-
onskanslern bli politiskt ansvarig? Till den frågan tog motståndarna till kon-
sulataktion ställning på olika sätt. Alla svar uppehöll sig emellertid, det bör 
starkt understrykas, vid det faktum, att regeringen i Norge men inte i Sveri-
ge var parlamentariskt ansvarig inför folkrepresentationen, och att Norge 
följaktligen hade en svag och Sverige en ganska stark personlig 

160 Se ovan s. 23; även Westring, Minnesanteckningar, 20/4, E6388, Westrings samling, 
RA. 
161 Se ovan s. 24; även ett koncept till motionen den 10 april, F 940 u, Lundebergs samling, 
UUB. Av Lundebergs anteckningar ang. motion om anslutning till kronprinsens uttalande 
den 5 april, 9/4 och 10/4, framgår, att konceptet formulerats av bl. a. Andersson i Nöbbelöf, 
Carl Persson i Stallerhult och Ernst Lindblad, alla lantmannapartister och motståndare till 
sanktion, F 940 u, Lundebergs samling, UUB – Antydningar om unionskansler även i SvM 
3/5 och AB 7/4. 
162 Douglas, Tankar angående Föreningen mellan Sverige och Norge, vol. 52, Gustaf V:s 
arkiv, BFA; Gustaf Bergs koncept till anförande den 19/3, vol. 3, Gustaf Bergs samling, 
RA; Afzelius koncept till anförande i hemliga utskottet, E. 9483, Afzelius samling, RA; C. 
Lundebergs anteckningar ang. sammanträdena i hemliga utskottet, 31/3, Trygger, G. F. 
Östberg, H. Blomberg, F 940 u, Lundebergs samling, UUB; Weibull 1960:223 f; Protokoll 
från möte med representanter för Sveriges frisinnade press den 4/2 Sohlman och Hallgren, 
LAl :A107, Frisinnade landsföreningens arkiv, KB; Cirkulär efter mötet med Sveriges 
frisinnade pressmän den 12/2 minoritetsuttalandet, som Sohlman, Hallgren och Karl War-
burg stod bakom, Handlingar ang. unionsupplösningen, Staaffs samling okat., UUB; VL 
7/4; GAB 7/4; SmP 6/3; StB 2/4; NWT 7/3; SuP 10/3 och 7/4; StD 3/5; SDS 9/2; ST 27/3; 
AB 4/2, 26/4 och 3/5; SvM 7/4 och 3/5; JT 10/2 och 10/3. 
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kungamakt. Jämtlands Tidning, Stockholms-Tidningen och de konservativa 
dagbladen fördömde tanken, att han skulle utkrävas ansvar direkt av storting 
och riksdag. Jämtlands Tidning skrev: ”Med den himmelsvitt skilda, såväl 
juridiska som politiska, ansvarighet, som tillämpas i de bägge landens repre-
sentationer, vore det faktiskt och rättsligt oförenligt med likställigheten, om 
ansvaret skulle utkrävas på sådant sätt, att stortinget på sitt håll och riksda-
gen på sitt skulle därmed taga befattning.” ( JT 27/3; även ST 7/4, 13/4, 3/5; 
SmP 6/3). 

 

Bakom denna inställning ligger, det framgår indirekt av utläggningen i 
Jämtlands Tidning, farhågor för att norska stortinget helt skall dominera 
utrikespolitiken utan att ta hänsyn till svenska synpunkter och intressen. 
Man befarar, för att på nytt citera den frisinnade östersundstidningen, att en 
sådan ansvarighet skall leda till ”Sveriges underordnande under den norska 
parlamentarismens godtycke” (JT 5/4 cit. och 27/3; även ST 7/4 och 3/5).  

En mera ingående diskussion av problemet med en stortingsdominerad 
utrikespolitik finner man, som redan påvisats, framför allt i vissa konserva-
tiva konsulataktionsmotståndares inlägg. En sådan politik kommer, hävdar 
de, trogna sin promonarkiska inställning, att bli mindre sekretessbelagd och 
kungadominerad, mera öppen, demokratisk och radikalt påverkad än den 
svenska. Det kommer att leda till antingen neutralism och överdriven försik-
tighet eller ungdomlig äventyrlighet och dumdristighet. I båda fallen kan 
Sveriges intressen ta skada (jfr ovan s. 177 ff). 

Men debatten i ansvarighetsfrågan gick ej enbart ut på att visa, varför en 
anordning med direkt ministeransvarighet inför storting och riksdag var 
omöjlig att acceptera. Man skisserade också upp konturer till en positiv lös-
ning av problemet. Tre olika förslag ventilerades. Alla präglades av en strä-
van att bevara eller stärka den personliga kungamaktens inflytande och neu-
tralisera stortingets och riksdagens. Majoritetspartisterna Gustaf Berg och 
Richard Åkerman samt Ludvig Douglas föreslog, att den gemensamme utri-
kesministern skulle ansvara inför ett för ändamålet särskilt inrättat organ, en 
s. k. delegation. Enligt Berg borde den bestå av lika många norrmän som 
svenskar. För beslut om entledigande av ett statsråd borde krävas kvalifice-
rad majoritet, för beslut om ändring av utrikesstaten majoritet bland både de 
svenska och de norska delegerade. På detta sätt hoppades 
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man kunna undgå stortingets och andra kammarens parlamentariska 
inflytande över utrikespolitiken.163 Nya Wermlands-Tidningen ville däremot 
göra utrikesministern ansvarig inför en annan sorts nyinrättat organ, en 
unionell riksrätt, sammansatt av svenska och norska män. Proportionerna 
mellan de båda ländernas representanter undvek tidningen att närmare pre-
cisera. Den angav heller inte vilka maktbefogenheter rätten borde tiller-
kännas. Det står i alla fall klart, att riksrätten var ett medel att undvika stor-
tingets parlamentariska inflytande över utrikesministern. Med dess hjälp 
skulle kungamakten i fråga om påverkan på utrikesministern och utrikes-
politiken bli likställd i de båda länderna (NWT 7/3). 

Andra pressorgan gick vidare på linjen att skapa helt nya institutioner 
för att handha kontrollen av utrikesärendenas skötsel. ”Ett unionsparlament, 
som blott skulle ha till uppgift att granska den gemensammes förvaltning”, 
yrkade Jämtlands Tidning på. Det kunde utses av storting och riksdag och 
bestå av lika många norrmän som svenskar. Kompetensfördelningen mellan 
kungamakt och unionsrepresentation diskuterades inte direkt. Mot bakgrund 
av tidningens allmänna inställning måste avsikten med unionsparlamentet 
uppenbarligen ha varit att i utrikesärenden likställa kungamakten i de båda 
länderna, d. v. s. undgå stortingets parlamentariska befogenheter över en 
gemensam utrikesminister.164 

Ett annorlunda konstruerat unionsparlament riktade Göteborgs Afton-
blad uppmärksamheten mot i den redan tidigare citerade ledare, som återgav 
huvudtankarna i det Sager-Dittenska förslaget från l890-talets början. Tid-
ningen önskade ”likställa Riksdag och Storting såsom om de bildade en två-
kammars unionsrepresentation”. Alla unionella frågor inklusive ”ansvarsyr-
kanden” – här hade förslagsställaren troligen den gemensamme utri- 

163 Berg, Koncept till anförande den 19/3, vol. 3, Gustaf Bergs samling, RA; Lundebergs 
anteckningar ang. motion om anslutning till kronprinsens uttalande den 5 april, 21/3 
(Åkerman), F 940 u, Lundebergs samling UUB; Douglas, Tankar angående Föreningen 
mellan Sverige och Norge, vol. 52. 
164 JT 5/4. Se även 22/3, 24/3, 27/3, 3/4, 10/4. Att det liberala organet i en provins, känd för 
sitt ”orubbliga frisinne”, tog parti för en ståndpunkt, som ansågs stå den konservativa nära, 
väckte uppseende. Se AB 24/3 cit., DN 21/3 och SocDem 7/4. Ang. unionsparlament se 
även Wieselgren, Hvad gäller det, Iv26b1:l, Wieselgrens samling, KB; NDA l9/4, 7/4 och 
12/4. 
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kesministern i tankarna – skulle förfalla, om de ej fick båda kamrarnas bi-
fall. Göteborgs Aftonblad räknade synbarligen med att riksdagen med sitt 
veto skulle omintetgöra alla ansatser från stortingets sida till parlamentaris-
ka påtryckningar på utrikesministern. För att ytterligare markera den anti-
parlamentariska och promonarkiska tendensen ställde tidningen upp som ett 
oeftergivligt krav, att monarken måste få styra de Förenade rikena med ”ab-
solut vetorätt”. Syftet måste ha varit att göra utrikesministern så gott som 
helt beroende av kungen, att göra honom till en kungens förtroendeman. 
Jämlikhet mellan Sverige och Norge inom utrikespolitiken tänkte sig Göte-
borgs Aftonblad tydligen skapa genom att överlämna bestämmanderätten till 
vad den uppfattade som en tredje part, den gemensamme kungen. En absolut 
förutsättning för en revision var ju ”att konungamakten jämväl blir åtmin-
stone i unionella ärenden likställd inom båda rikena”. Likställighet var sy-
nonymt med en för bägge staterna lika stark och inflytelserik personlig kun-
gamakt.165 

Konsulataktionsmotståndarnas nu beskrivna krav på förändringar av det 
gemensamma försvaret och den gemensamma utrikesstyrelsen skänker relief 

165 GAB 6/4. Se även SmP 6/3. Viktigare frågor skulle i händelse av dödläge i unionspar-
lamentet hänskjutas till den för kungaval föreskrivna kommittén. GAB 10/4; NDA 10/4, 
14/4. – Enligt det ofta åberopade revisionsutkastet i GAB borde kungamakten också ges 
”fullständig nåderätt” och därmed likställas på ytterligare ett område. GAB 6/4. – Det har 
också funnits företrädare för uppfattningen, att unionen bör vila inte på full likställighet 
utan på svensk överhöghet. I en debatt inom majoritetspartiet förklarade landshövding 
Hjalmar Palmstierna, att han inte kunde gå med på att en norrman någonsin blev utrikesmi-
nister. Se C. Lundebergs anteckningar ang. motion om anslutning till kronprinsens uttalan-
de den 5 april, F 940 u, Lundebergs samling, UUB. Under en kort tid i mars övergav tid-
ningen Vårt Land lika rättigheter–lika skyldigheterprogrammet för att stödja tanken på 
uttalad svensk supremati över Norge. Något konkret utformat förslag till sammanslutning 
på denna grundval lades aldrig fram. Utifrån Vårt Lands gillande beskrivning av förhållan-
dena i Tyska riket kan man kanske på indirekt väg sluta sig till att tidningen gärna såg föl-
jande inslag i en svenskdominerad union: Sveriges monark kung även i Norge, utrikesmi-
nistern alltid svensk samt gemensam unionsrepresentation, vald efter folkmängd. VL 3/3, 
7/3, 8/3, och 11/3 samt [A. Wallenberg], Sveriges rätt, Några ord om de unionella förhål-
landena af Anders Svenske. Både SmP och GAB gjorde reverenser för svensk överhöghet, 
men tog motvilligt avstånd från tanken, SmP 6/3 och GAB 7/4. – Att man från konservativt 
håll så sent som in på 1900-talet kunde argumentera efter två principiellt oförenliga linjer – 
likställighet respektive svensk överhöghet – har, såvitt jag kunnat se, tidigare ej påtalats. I 
Nils Elvanders framställning av den konservativa unionsdebatten skymtar de båda stånd-
punkterna ibland fram. Elvander har dock underlåtit att poängtera, att det rör sig om två 
olika sätt att tänka (1961, s. 188 ff). 
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åt deras invändningar mot en tudelning av konsulatväsendet. Alla, även de 
mest mittenorienterade moderata motståndarna till konsulataktion, vill för-
må norrmännen att gå med på ett mera omfattande och fastare reglerat sam-
arbete mellan länderna, en realunion. Men denna realunion måste också ha 
en monarkisk karaktär. Den gemensamme kungens personliga maktställning 
måste bevaras, ja, rentav förstärkas. I varje fall måste man förhindra att stor-
tinget får ett ensidigt dominerande parlamentariskt inflytande över de sam-
fällda organen. Med den inställningen är det naturligt, att man motsätter sig 
en konsulatdelning efter norskt recept med allt vad den innebär av risker för 
att unionen förvandlas till personalunion och att kungamakten försvagas och 
stortingets demokratiska inflytande över utrikespolitiken ökar. 

 

Motståndarna till konsulataktion hade således endast kritik till övers för 
personalunion med svag personlig kungamakt och önskade sig helst av allt 
en realunion med stark personlig maktställning för monarken. Hur bedömde 
de mot denna bakgrund den faktiskt bestående unionen? Redan ett flyktigt 
studium av materialet visar, att någon enhetlig bedömning inte har existerat. 
Tvärtom kan man relativt klart urskilja två olika synsätt. Skiljelinjen löper i 
de flesta fall, men ingalunda alltid, mellan konservativa och moderata kon-
sulataktionsmotståndare. Bland de konservativa, som ställt upp det mest 
omfattande revisionsprogrammet, dominerar en negativ syn på föreningen. 
Här säger man klart ifrån att man föredrar skilsmässa framför en ytterligare 
försvagning av realunionen.166 De moderata med sitt mindre ombildnings-
program är däremot inte lika benägna att förorda skilsmässa. Även om före-
ningen har sina svagheter anses fördelarna väga tyngre.167 

166 Se t. ex. G. Billing, Anteckningar från riksdagar och kyrkomöten, s. 263, 274; VL 9/4, 
21/2; NDA 2/3, 20/5; StB 10/2; GAB 7/1; NWT 23/2, 20/5; ÖC 14/4, 29/5; SmP 6/3, 29/5; 
Bar 3/3, 13/5, 20/5. Det finns dock exempel på personer, vilka inte klart kunnat klassifice-
ras som konservativa motståndare till konsulataktion, men som väl ändå närmast torde ha 
hört hemma inom denna grupp, som haft en påfallande positiv syn på unionen. Se Lunde-
bergs anteckningar ang. val till hemliga utskottet m. m., 19/3 Palmstierna, Arvid Lindman, 
Beck-Friis, 21/3 Lindman, F 940 u, Lundebergs samling, UUB; även Clason t. Lundeberg, 
12/2, 22/2, F 940 k, Lundebergs samling, UUB. 
167 Se t.ex. Lundebergs anteckningar ang. motion om anslutning till kronprinsens uttalande 
den 5 april, 11/4, F 940 u, Lundebergs samling, UUB; Upsala 24/3; SDS 23/3; SvD 11/2, 
11/5. För en mera illusionslös syn på unionen se Protokoll från möte med representanter för 
Sveriges frisinnade press, 4/2 Hallgren, 12/2 Warburg, Hedlund, LA1:A107 resp. A108, 
Frisinnade landsföreningens arkiv, KB. 
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På den här punkten kan man således iaktta en intressant skillnad i förhål-
lande till det norska opinionsläget vid samma tid. I Norge var det i stort sett 
endast høireorienterade personer och tidningar, som uppskattade den bestå-
ende föreningen. I Sverige var däremot medlemmarna av motsvarande poli-
tiska gruppering de bittraste unionsfienderna. Hur detta skall förklaras, bör 
den följande genomgången kunna ge en del upplysningar om.  

Innebar unionen några fördelar ur försvarssynvinkel? Hade den garante-
rat och skulle den i framtiden kunna garantera fred mellan den skandinavis-
ka halvöns båda stater? Den senare frågan förde de svenska konsulatak-
tionsmotståndarna ingen mera ingående diskussion om. En konservativ tid-
ning nöjde sig med att påpeka, att de upprepade unionstvisterna framkallade 
bitterhet och fiendskap mellan de förenade folken (VL 1/3). Det har öppet 
sagts, anförde samma tidning instämmande vid ett senare tillfälle, ”att Nor-
ge rustat mot Sverige, men icke för att gemensamt med detta försvara Skan-
dinaviska halvön”. Det ryktades att försvarsledningen planerade för ”ett 
anfall från öster under den förutsättningen, att vi samtidigt skulle anfallas 
från väster” (VL 10/6). Unionen utgjorde således ingen garanti för fred mel-
lan Sverige och Norge. Moderata konsulataktionsmotståndare betonade där-
emot, att unionen bidragit till fred mellan de båda brödrafolken under tre 
mansåldrar. En upplösning skulle ”åter göra den skandinaviska bergsryggen 
till en gräns mellan två skilda och inbördes främmande stater, vilka av för-
hållandenas makt kunna indragas i skilda intressesfärer och måste rusta sig 
att försvara sig mot varandra såsom så många gånger förr.” (ST 31/5 cit. och 
3/6; även AB 17/5). 

Nu kunde ju unionens värde ur försvarssynpunkt bestå i att den ökade 
säkerheten gentemot tredje man och i synnerhet då utomskandinaviska mak-
ter. Bland konservativa motståndare till konsulataktion ställde Vårt Land 
frågan huruvida försvarsgemenskapen hade någon avskräckande effekt på 
en potentiell angripare. Svaret blev nej. Visserligen hade Sverige fått upple-
va en mycket lång fredsperiod efter unionens grundande. Men den berodde 
inte på det unionella försvarssamarbetet utan på att Ryssland fick Finland 
1809 samt att Danmark fick avträda Norge 1814. Härigenom förlorade våra 
gamla arvfiender varje anledning att oroa oss, ansåg Vårt Land. ”Även före 
dessa omvälvningar kunde Sverige, om det velat, hava åtnjutit ett väl så 
ostört fredslugn, som det haft efter 1814, ty alla våra krig mellan 1721 och 
1808 berodde på att Sverige överföll sina grannar.” Den långa 
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fredsperioden kunde alltså inte tillskrivas unionens avskräckande effekt utan 
snarare det faktum, att gamla konfliktanledningar fallit bort, innan den in-
gicks. (VL 26/1). 

Betydligt större intresse visade emellertid de svenska konsulataktions-
motståndarna för spörsmålet om det militära samgåendet ökade chanserna 
att avvärja ett anfall, som redan satt igång. 

I såväl konservativa som moderata kretsar var man angelägen om att 
stryka under de många bristerna i försvarssamarbetet. Man ondgjorde sig 
över den redan berörda, rent formella orättvisan, att samtliga svenska trup-
per kunde överföras till Norge i händelse av krig, medan grundlovens lant-
värnsklausul tillät att endast en del av den norska armén, linjen, skickades 
till Sveriges hjälp. Genom 1885 års försvarsreform minskade dessutom, 
påpekade man, linjens andel av den samlade krigsmakten från 71 till 37 %, 
medan lantvärn och övriga trupper ökade från 29 till 63 %. Man beskrev 
således reformen i termer av proportionella förskjutningar mellan truppsla-
gen och drog slutsatsen, att den unionella delen relativt sett försvagats. Detta 
minskade självfallet unionens värde för Sveriges försvar mot yttre fien-
der.168 

Men även om man inte såg till relativa utan till absoluta tal utföll jämfö-
relsen till Sveriges nackdel. En moderat tidning fann, att Sveriges försvars-
kostnader var cirka fem gånger så stora som Norges. Härtill kom att den 
svenska övningstiden inom några år skulle bli väsentligt längre än den nors-
ka. ”Denna olika försvarsbörda står ... på intet sätt i rimligt förhållande till 
de båda ländernas folkmängd” (StD 16/2; även [ ], ”Unionen”, GAB 24/5).  

En anonym artikelförfattare i Göteborgs Aftonblad påpekade också det 
märkliga i att ”Sverige offrar millioner på fästningsanläggningar vid sin 
östra gräns, där faran hotar den gemensamma halvön” medan ”Norge befäs-
tar Glommenlinien, eller gränsen mot Sverige”. Han kritiserade bristen på 
gemensamma militärövningar, frånvaron av gemensamt befäl och frånvaron 
av samarbete mellan generalstaberna. Allt detta gjorde unionsförsvaret 
mindre ägnat för uppgiften att stå emot yttre fiender (”Unionen”, GAB 24/5; 
AB 12/1). 

I flera sammanhang varnade man också för att norrmännen saknade poli-
tisk vilja att bistå Sverige i en krissituation. Unionens bräckliga nödankare 
var ingenting, som Sverige borde haka sig fast vid, hävdade Harald Hjärne 

168 Hedin, ”Den skandinaviska unionen ur svensk synpunkt”; GAB 29/3; NWT 7/3; SvD 
27/3, 22/4. 
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i sin uppmärksammade artikelserie i Svenska Dagbladet. ”Vi få vara nöjde, 
bara Norge ej faller oss i ryggen, när vi råka i knipa.”169 

Ännu allvarligare var dock enligt Hjärne den direkta skadeverkan unio-
nen kunde utöva på en av ”våra verkliga livsuppgifter”, plikten att stärka 
försvaret. Föreningen kunde bli farlig, ”om vi av vidskeplig förtröstan på 
dess välsignelser låta förleda oss att försumma våra försvarskrafter”.170 

När det gällt att framhäva försvarssamarbetets svagheter och brister, har 
konservativa och moderata konsulataktionsmotståndare således varit i stort 
sett lika energiska. Det som skiljer dem åt är, att de förra i stor utsträckning 
dragit slutsatsen, att unionen är värdelös för försvaret mot yttre angripare, 
medan de senare trots allt tycks ha menat, att den har ett visst värde. Det 
klaraste exemplet på den senare inställningen finner man i Aftonbladet. I en 
ledare i januari konstaterade den liberala tidningen, att den bräckliga unio-
nella försvarsgemenskapen nog ändå i farans stund skulle bli en tillgång. 
Den kunde knappast tänka sig ett angrepp mot svenskt territorium, som inte 
drabbade även norskt land och vice versa. ”Kölen är icke någon oöverstiglig 
gränsmur för en fiende, som lyckats sätta sig fast i någotdera landet.” Utsik-
terna att avvärja fientliga erövringsförsök var naturligtvis större, om de båda 
länderna stred med förenade krafter, än om de uppträdde isolerade. En 
blockad av enbart de svenska eller enbart de norska kusterna skulle lättare 
kunna göras effektiv än en blockad, som måste sträcka sig runt hela den 
skandinaviska halvön. De gemensamt opererande kusteskadrarna represen-
terade också en styrka, som inte lät sig betvingas i en handvändning.  

Om ett fientligt angrepp riktades mot området vid Kristianiafjorden, 
skulle det norska försvaret få en kraftigare basering, om det fick anslutning 
åt Sverige till, än om det enbart skulle baseras på bakomliggande norskt 
område. Lyckades en inkräktare landstiga i mellersta Sverige och stöta fram 
mot landets mitt, skulle den svenska armén stå betydligt starkare strategiskt 
och försörjningsmässigt, om den kunde räkna med broderlandet som etapp-
område. 

Men Aftonbladet värderade också den direkta truppförstärkningen från 
Norge som betydelsefull. Den kunde tänkas bli avgörande genom sin an-
fallsinriktning. ”På slagfältet har man icke en bataljon för mycket”, poäng- 

169 Hjärne 1905:44; även C. Lundebergs anteckningar ang. val till hemliga utskottet m. m. 
F. von Essen, F 940 u, Lundebergs samling, UUB; VL 15/2; SvD 22/4. 
170 Hjärne, Unionsfaran, s. 43 ff; även Dens, Östanifrån, Minnen och utkast, s. 200. 
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terade tidningen. ”En norsk armékår på svensk botten eller en svensk härav-
delning på norsk grund kan komma att fälla utslaget i en strid, som gäller 
icke blott ettdera landets livsintresse,” slutade Aftonbladet sin plädering för 
att det unionella försvarssamarbetet trots svåra brister ändå var av värde, när 
de gällde att avvärja anfall utifrån (AB 12/1, tidningen skriver felaktigt ”nå-
gondera landet”; även JT 31/3). 

Nu bedöms emellertid det unionella försvarsförbundet inte enbart efter om 
det är ett användbart medel vid försvaret mot en yttre fiende i största allmän-
het. Man diskuterar också, om det har någon verkan mot en alldeles speciell 
motståndare, Ryssland. Många konservativa motståndare till konsulataktion 
anser, att unionen inte på minsta sätt bidrar till Sveriges säkerhet mot en tänk-
bar rysk expansion västerut. Som motivering härför prövas tre olika resone-
mang. Det första utgår ifrån att det verkligen existerar ett ryskt hot mot Skan-
dinavien och att det i första hand är riktat mot de isfria, djupa och väl skydda-
de fjordarna i Nordnorge. Härav dras slutsatsen, att unionen med Norge påför 
Sverige en krigsrisk, som landet annars inte skulle behöva räkna med.171 

En tänkbar rysk väg till Västerhavet löper över svenska landamären. Den 
går över Torne älv och Malmbanan fram till Ofotenfjorden (Sens Commun, 
”Låtom oss skiljas”, II; [ ], ”Unionen”, GAB 24/5 B). Betydligt kortare är dock 
en landväg, som går över Rysslands eget territorium. Ryssarna kan172 anlägga 
en järnväg eller en landsväg från Torneå upp till finsknorska gränsen. Därifrån 
är det bara cirka tre mil ner till det helt försvarslösa Lyngenfjordsområdet.173 

Så länge unionen existerar, måste varje ryskt försök att lägga under sig 
norskt land vid Nordatlanten resultera i ett krig med Sverige. Sverige kom-
mer att tvingas in i kriget, även om ryssarna inte väljer vägen över svenska 
Norrbotten och Lappland för sin attack. Ett sådant krig med Ryssland för att 
försvara en annan stats landområden kan komma att stå Sverige mycket 
dyrt. ”Det antagliga är”, skriver en artikelförfattare i Göteborgs Aftonblad, 
”att Bodens fästning jämte Lule-Ofotenbanan komme att gå förlorade, ty 
ingenting kan vara Ryssland angenämare än att få en direkt järnvägsförbin-
delse ut till Atlanten, samt få den skyddad av en fästning vid 

171 Sens Commun, ”Låtom oss skiljas”, II, SvD 12/2; H. E., ”En norsk villfarelse” SvD 
14/2; [ ], ”Unionen”, GAB 24/5(B); En svensk kvinna, ”Försvarsförbund? – Nej!” StB 
11/2; även en antydan i SmP 6/3. 
172 Sens Commun, ”Låtom oss skiljas”, II; [ ], ”Unionen”, GAB 24/5(B); H. E., En norsk 
villfarelse”; Dens., ”Svensk politik och norsk”, I, SvD 10/5; En svensk kvinna, ”Försvars-
förbund? – Nej!”. 
173 Sens Commun, ”Låtom oss skiljas”, II; [ ], ”Unionen”, GAB 24/5(B); H. E., En norsk 
villfarelse”; Dens., ”Svensk politik och norsk”, I, SvD 10/5; En svensk kvinna, ”Försvars-
förbund? – Nej!”. 
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Lule älv, eller där Boden nu är. – Våra östersjökuster komme att härjas, tu-
sentals svenskar få bita i gräset samt vi till slut kanske få betala fiolerna. 
Detta låter hårt, men kan bliva en verklighet.”174 

Upplöses däremot unionen, kan ryssarna låta ett anfall mot nordnorska 
fjordhamnar gå över nordfinland. Ingen rysk soldat behöver sätta sin fot på 
svensk mark och ett krig mellan Sverige och Ryssland kan undvikas.175 

Faran består sålunda däri, summerar signaturen H. E. i Svenska Dagbla-
det denna argumentering, att Sverige som unionsland utför en ”vakttjänst 
mot öster” för Norges räkning. Sverige tar risken av ”ett blodigt krig med 
landavträdelse, blott därför att det står kvar i unionen”.176 Upplöses däremot 
unionen, ”skall vägen snart öppnas till isfri norsk hamn – utan att fientlig fot 
trampar vårt land. Därmed är den fara över som så länge marridit vårt folk.” 
På ett anmärkningsvärt sätt påminner dessa reflexioner om en del norska 
liberala tidningars farhågor för att Norge efter ett förlorat krig skall bli bar-
net, som kastas ut ur släden till de förföljande vargarna (ovan s. 86 f). 

Även det andra resonemanget bygger på antagandet, att det föreligger en 
rysk fara. Här förmodas dock inte hotet uteslutande vara riktat mot Norge, 
varför Sverige skulle kunna undgå det genom unionsupplösning. Här sägs 
istället, att unionen har mycket liten om ens någon betydelse för försvaret 
mot Ryssland. Inte ens förenade är Sverige och Norge så starka, att de kan 
stå emot Ryssland. De måste få hjälp av en tredje makt, förslagsvis England, 
för att klara sig. Men en unionsupplösning förändrar inget härvidlag. Även 
då har Norge och Sverige intresse av att bistå varandra vid ett ryskt angrepp. 
Även då talar samma skäl för att England ingriper. 

174 [ ], ”Unionen”, GAB 24/5 (B). Tidningen omtalar den anonyme skribenten som ”en 
aktad meddelare”. Ang. landförluster i norra Sverige se även Dixi, ”Quousque tandem – ?” 
StD 14/3; H. E. ”En norsk villfarelse”; En svensk kvinna, ”Försvarsförbund? – Nej!”. 
175 Sens Commun, ”Låtom oss skiljas”, II, SvD 12/2; H. E., ”En norsk villfarelse”; Dixi, 
”Quousque tandem – ?”; VL 26/1. 
176 H.E. ”Svensk politik och norsk”, I, cit. och II, Svd 12/5; Dens.,”Norge inför högre rätt”, 
SvD 6/6; även StD 8/3 ref. av uttalande av docent Widell. – H.E. omtalas på ledarsidan som 
”en högt aktad insändare”, SvD 11/5. 
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En unionsupplösning kommer således inte att innebära någon avgörande 
förändring med avseende på Sveriges värn mot Ryssland (VL 20/4; även 
SmP 6/3; Hedenstierna, ”Dagskrönika”, SmP 30/3). 

Det tredje resonemanget slutligen förnekar helt radikalt det grund-
läggande antagandet i de nyss berörda argumenten, att det föreligger risk för 
rysk expansion mot Skandinavien. Eftersom ingen fara längre hotar från 
Ryssland, behövs inte unionen som värn mot en sådan fara. Den politiska 
utvecklingen har gjort den tsaristiska autokratin till en mindre fruktansvärd 
fiende än vid l800-talets början, understryker J. Bohnstedt i sin förut citera-
de broschyr i unionsfrågan. Vid dess västgräns ett mäktigt tyskt kejsarrike, 
väl ägnat att försvara västerländsk kultur mot en slavisk invasion. I Fjärran 
Östern har japanerna hejdat ryssarnas framfart. Men också inom landet har 
tsarens ställning undergått en stor förvandling, hävdar Bohnstedt. Den nim-
bus, som förr omgav honom, börjar försvinna. De revolutionära rörelser, 
som länge undergrävt hans maktställning, har den senaste tiden trängt ner 
till folkets djupaste lager. Om revolutionen segrar tror Bohnstedt, att natio-
nen skall koncentrera hela sin kraft på inre problem. De olika folkslagen 
kommer att få större frihet, makten kommer att decentraliseras. Men detta 
skulle verka förlamande på expansionen utåt och kan enligt Bohnstedts me-
ning betraktas som en fullgod fredsgaranti.177 

Vid genomläsningen av ovanstående får man en stark känsla av att de 
konservativa motståndarna till en konsulataktion nästan till varje pris vill 
visa, att unionen är mera skadlig än nyttig i förhållande till Ryssland. Allt 
som talar mot unionen i detta avseende anförs, även om påståendena är in-
bördes oförenliga. Just det faktum att både Rysslands oerhörda styrka och 
Rysslands svaghet anses tala mot föreningen, tyder på att bedömningen av 
Ryssland inte är det som ytterst bestämmer bedömningen av unionen. Man 
torde istället kunna utgå ifrån att något annat varit utslagsgivande för den 
negativa synen på förbundet, och att de inbördes motstridande bilderna av 
Ryssland kommit till för att skydda denna mera grundläggande bedömning. 
Bilden av den bestående unionen tycks vara konstruerad utifrån ett perspek-
tiv, som ligger djupare än vad diskussionen om nyttan med det unionella 
försvaret mot Ryssland visar. Den fortsatta argumentgenomgången 

177 Bohnstedt 1905:39 ff, denna syn ej genomgående, se NDA 5/6 och Wieselgren, ”Unio-
nen”, Aftenp 16/2 nr 92. Denna artikel, som var införd även i StD den 18/2, författades av 
Wieselgren på uppmaning av kronprins Gustaf. Se Wieselgrens Minnesanteckningar, 6/4, 
Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB. För en framställning av debatten kring ”faran i norr”, 
se Burgman 1965:147 ff. 
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får visa, om det finns något fog för detta antagande. 
Härmed går jag över till de moderata motståndarna till konsulataktion. 

De hyser enhälligt den uppfattningen, att föreningen är värdefull som skydd 
mot rysk imperialism. Deras argumentering kan ses som försök att tillbaka-
visa de konservativa konsulataktionsmotståndarnas tre nyss refererade tan-
kegångar. Även här anses i första hand Nordnorge ligga i farozonen. Man 
pekar på det korta avståndet mellan finsk-norska gränsen och de norska 
Bals- och Lyngenfjordarna. Vid Nordnorges isfria hamnar med dess präkti-
ga sjömansbefolkning skulle Ryssland kunna ”lägga grund till en sjömakt, 
ägnad att bliva ett fruktansvärt stöd för dess blivande erövringsplaner”. (AB 
28/1). 

Funderar då verkligen ryssarna på att eventuellt flytta fram sina positio-
ner i ishavsregionen? Det betvivlar Aftonbladet inte ett ögonblick. Uppre-
pade gånger har de ju rest krav på området fram till Lyngen, senast vid 
gränsregleringen på l820-talet och under Krimkriget. ”Av vissa uttalanden i 
sedermera framlagda diplomatiska memoarer vill det synas, att Ryssland vid 
senare tillfällen någon gång gjort min [av] att uppriva den hotande tvisten 
och endast genom yttre omständigheters tryck låtit sig avhållas därifrån”. 
”För övrigt”, kommenterar Aftonbladet, ”behöver den starke alldeles icke 
några sådana omtvistade rättsanspråk. Ett slagsmål mellan fiskare vid Mur-
manska kusten, ett tullgräl i Vardö eller Vadsö, och allt är klart” (AB 28/1; 
se även StD 22/4). 

Men kan inte tsardömets försvagning genom nederlagen mot japanerna 
eller genom inre omvälvningar medföra ökad trygghet för den skandinavis-
ka halvön? Aftonbladet varnar för att som exempelvis Bohnstedt hänge sig 
åt sådana illusioner. Efter varje nederlag har Ryssland visserligen behövt en 
tid att samla sig. Men sedan har landet åter med nya krafter beträtt de gamla 
vägarna. ”Icke ens inre strider, knappast en gång en lyckosam revolution 
torde i längden avhålla det från att vid tillfälle åter slå in på den” (AB 28/1). 

Mot den ryska pressen på Nordnorge fungerar onekligen det skandina-
viska förbundet som en skyddsmur, poängterar Aftonbladet och vänder sig 
därmed indirekt mot dem, som förnekat detta. ”Nu skulle ett ... anfall möta 
två väpnade brödrafolk med sju och en halv millioner människor, och bak-
om dem ett England, redo att från sina skotska örlogshamnar med eftertryck 
bevaka sina livsintressen i Nordsjön.” Men efter en unionsupplösning skulle 
läget bli mera gynnsamt för ryssarna. De skulle då möta ett 
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Norge på 2 ¼ miljoner människor, ivrigt upptaget av att bevaka gränsen mot 
Sverige. Bakom det skulle de finna ett England, som kanske inte längre var 
villigt att klä skott för Norges integritet utan var benäget att skydda sina 
intressen på annat sätt. Aftonbladet vill inte utesluta ett engelskt besättande 
av Lofoten och Vesterålen till skydd mot de ryska utposterna vid världsha-
vet (AB 28/1 cit. och 6/4; denna synpunkt betonades också av kronprins 
Gustaf i hemliga utskottet, se Weibull 1960:219 f). Men om England inte 
ingriper, kommer Norge naturligtvis att vädja till Sverige om hjälp. Sverige 
bör då besinna, förmanar Aftonbladet och bemöter härmed de konservativa 
debattörer som hävdat att en unionsupplösning skall befria Sverige från det 
ryska hotet, ”att varje ryskt framryckande på den nordiska halvön, även 
utanför dess egna gränser, gällde dess eget liv”. Men det är icke säkert, att 
den svenska opinionen, med unionsupplösningens agg och bitterhet i gott 
minne, kan förmås stödja Norge. Kanske skall Norge lämnas i sticket och 
Ryssland tillåtas ta hem spelet. ”Under oberäkneliga tider skulle splitet mel-
lan folken på halvön omintetgöra all samverkan, och det alltid lika tåliga 
Ryssland kunde i gott mak bereda sig för vidare stympningar av dem båda.” 
Ryska annekteringar i Norge utgör ett dödligt hot mot Sverige, det är inne-
börden av den senare delen av Aftonbladets resonemang. (AB 28/1; även 
Weibull 1960:219 f, kronprins Gustav; Wieselgren, ”Unionen”, Aftenp 16/2 
nr 92). 

 

Efter denna genomlysning av konservativa och moderata konsulatak-
tionsmotståndares motstridiga synpunkter på den unionella försvarsgemen-
skapen är det dags att granska deras bedömningar av den gemenensamma 
utrikesstyrelsen. Det må genast konstateras, att debatten härom varit an-
märkningsvärt mager. De norska invändningarna att centralmyndigheten var 
permanent förlagd till Stockholm och att alla främmande beskickningar var 
stationerade i den svenska huvudstaden var det ingen som kommenterade. 
Att utrikesministern alltid var svensk berördes självfallet, men här ansågs 
norrmännen få skylla sig själva. Man resonerade som Sven Hedin i sina ar-
tiklar i Times: ”det svenska erbjudandet att han även kunde vara norrman, 
hade av norrmännen refuserats”. Beträffande de Förenade rikenas diplomat-
kår drog Hedin fram en del fakta, som nog förvånade många: ministrarna i 
Köpenhamn, Washington, Rom och Madrid var norrmän – under vissa tider 
hade t. o. m. ministerposterna i Berlin, Petersburg och Paris också varit be-
klädda av norrmän – medan ministrarna i London, Paris, Peters- 
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burg, Konstantinopel och Bryssel var svenskar och posten i Wien var va-
kant. Hedin presenterade också material, som belyste fördelningen mellan 
norrmän och svenskar i konsulatkåren, vilket man betecknande nog inte 
hade gjort i norsk debatt. Även dessa siffror gav en indirekt antydan om att 
norrmännens missbelåtenhet var starkt överdriven. Bland de avlönade kon-
sulära ämbetsmännen fanns nämligen 17 norrmän mot endast 10 svens-
kar.178 

På norrmännens kritik av den faktiskt förda utrikespolitiken gick man 
egentligen aldrig in i svaromål. Man nöjde sig med att som Stockholms-
Bladet belåtet konstaterar, att ”den svenska utrikesledningen har förstått att 
bevara halvöns fred i snart hundra år” (StB 11/2; även Hedin, ”Den svensk-
norska unionen och Ryssland”). 

Det norska missnöjet med förhållandena inom utrikesförvaltningen 
fanns det föga fog för. Från svensk sida hade man heller ingen anledning att 
vara kritisk. Detta är de intryck man får av de svenska konsulataktionsmot-
ståndarnas utsagor i ämnet (enda undantaget ett kritiskt uttalande av Hjärne 
1905:45 f). 

 

I ett annat avseende riktade dock konservativa konsulataktionsmotstån-
dare allvarlig kritik mot det existerande förbundet. Det påstods utöva ett 
mycket skadligt inflytande över den svenska inrikespolitiken. Olägenheterna 
var av tre slag. För det första hade de styrande tvingats ägna så mycken tid 
och kraft åt de ständiga unionsbråken, att arbetet på Sveriges egen ekono-
miska och sociala utveckling allvarligt försummats (GAB 2/3). För det 
andra hade enskilda statsråd tvingats avgå som följd av unionsstridigheter, 
vilket hade skadat inrikespolitiken. Det senaste exemplet på detta var Bo-
ström. Han avgick för att inte stå i vägen för nya förhandlingar med norr-
männen, men följden kunde också tänkas bli att rösträttspropositionen och 
förslaget till ny lag mot samhällsfarliga strejker inte gick igenom i andra 
kammaren (ÖC 14/4, VL 10/4; även GAB 3/2, 2/3; NDA 4/4, 9/2, 2/3, 3/3, 
7/3; NWT 23/2). För det tredje kunde unionen på längre sikt förmedla ett 
icke önskvärt demokratiskt statsskick till Sverige. Nya Dagligt Allehanda 
påstod, ”att det radikala stödet åt de norska anspråken framför allt avser att 
bana vägen för en hejdlös demokratis fortsatta utveckling i Norge, naturligt-
vis i förhoppning om en viss och snar återverkan på svenska för- 

178 Hedin, ”Den svensk-norska unionen och Ryssland”, AB 18/4; jfr Boberg 1968:28 f. 
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hållanden” (NDA 21/2; även VL 26/1; NDA 11/2, 3/3; GAB 24/5). Tid-
ningen berörde här ett förhållande, som de monarkistiska konservativa mot-
ståndarna till norsk konsulataktion ständigt gick omkring och kände 
gnagande oro över: att kungamakten i Norge var så svag, att det förelåg risk 
för att den svenska personliga kungamakten också skulle urholkas. Enligt 
min uppfattning var detta ett grundläggande perspektiv vid bedömningen av 
unionen. Denna synpunkt har också starkt betonats av Weibull (1960:214 f). 

I unionsdebatten 1905 gjordes ingen djupare analys av den unionella 
kungamaktens ställning. Man får gå tillbaka till en broschyr från 1892 av 
Rudolf Kjellén för att finna en mera genomträngande behandling av pro-
blemet med den demokratiska smittan från Norge. Eftersom konungens 
statsrättsliga ställning i de båda länderna i stort sett varit oförändrad sedan 
1884, torde hans analys kasta ljus över hur konservativa konsulataktions-
motståndare tänkte även 1905. Den unge statsvetaren betecknade unionen 
med Norge som en av huvudorsakerna till den monarkiska principens för-
fall. Sammankopplingen av en stark monarki med en maskerad republik 
skadade kungadömets prestige, hävdade han. Den roll Norges konung tillläts 
spela var redan enligt grundloven ganska liten. ”Under inflytande av revolu-
tionens omogna idéer sökte man ... frihetens värn i folkrepresentationens 
sköte med sådan ensidighet, att man lät en utväg finnas, varigenom konung-
ens vilja kunde brytas överallt dit lagstiftningens område räckte”. Denna 
tendens förstärktes genom en ödesdiger politisk utveckling. ”Sedan 1884 års 
händelser är konungamakten i Norge icke ens en skugga”, konstaterade 
Kjellén. ”Den är blott en grann skylt på en bostad där det suveräna folket 
tronar i alla rummen”. Enligt Kjelléns mening hade världen sällan skådat 
”en mera ohöljd parlamentarism”. Att denna kraftlöshet måste försvaga 
även den svenska kungamakten, sökte Kjellén sedan påvisa. Han samman-
fattade sitt resonemang i några pregnanta satser, som här må citeras i sina 
huvuddrag. ”Då konungen i ett rent norskt ärende är lika fullständigt bero-
ende av sina norska statsråd som de av stortinget, så kan han ej heller i uni-
onella frågor frigöra sig från deras tryck; det ligger i sakens natur, att han 
här måste taga övervägande hänsyn till det landet, gentemot vilket han står 
minst självständig; och därför måste hans initiativ som unionskonung bära 
prägeln av folkviljan i Norge, medan Sveriges intressen få stå tillbaka ... 
Men härmed följer också naturnödvändigt, att unionskonungens myndighet 
som sådan måste förblekna. Man kan icke vara maktlös i norska ärenden 
överhuvud och på samma gång stark och självständig, 
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så snart frågan berör även Sverige: Norges konung gör unionskonungen 
svag ... Den påtagliga följden av unionskonungens betydelselöshet bliver, att 
även Sveriges konung så småningom förvandlas till en dekorativ prydnad. 
Man kan icke vara osjälvständig och maktlös i vissa svenska ärenden, de 
med Norge gemensamma, och på samma gång behålla sin fulla myndighet i 
de andra. Unionskonungen gör Sveriges konung svag. Det är det andra ledet 
i konklusionen.” (Kjellén 1892:38 ff; även Hadenius 1964:280). 

Klarare och koncisare än någon debattör 1905 hade Kjellén med dessa 
satser visat, hur det starka svenska kungadömets sammankoppling med det 
nästan maktlösa norska kunde bana väg för parlamentarismens seger även i 
Sverige. Denna fruktan torde av allt att döma ha varit avgörande för de kon-
servativa konsulataktionsmotståndarnas negativa bild av unionen. Det fram-
går av att deras egna motiveringar genomgående varit genomsyrade av en 
monarkistisk, antidemokratisk och antiparlamentarisk tendens. Utslagsgi-
vande är dock, att detta tema dessutom torde ha haft ett mycket nära sam-
band med deras centrala politiska värdesystem vid denna tidpunkt. De be-
fann sig ju sedan åtminstone ett decennium tillbaka mitt uppe i en kamp på 
liv och död med vänstern och dess krav på allmän rösträtt med bevarat ma-
joritetsvalsystem och parlamentariskt statsskick. I den striden spelade vakt-
hållningen kring den personliga kungamakten en nyckelroll.  

 

Om konsulataktionsmotståndarnas inställning till den norska modellen 
för delning av konsulatväsendet kan nu sammanfattningsvis sägas, att de 
gått emot den av fruktan för att den skall spräcka enhetligheten i utrikessty-
relsen. Norrmännen kommer då att i princip kunna föra sin egen utrikespoli-
tik. Genom en passiv, neutralistisk hållning kan de beskära Sveriges frihet 
att ställa sig på Tysklands sida vid ett krig mot Ryssland. De kan också ge-
nom äventyrligt uppträdande inveckla sig i konflikter, som Sverige på grund 
av försvarsbördornas ojämna fördelning skall tvingas bära det militära an-
svaret för. Allt beror på att norsk utrikespolitik blir alltför öppen och demo-
kratisk, alltför dominerad av stortinget och dess venstreförening. En full-
ständig uppgörelse är vida att föredra framför en dylik isolerad konsulatre-
form. De moderata motståndarna till konsulataktion kräver, att utrikesstyrel-
sens problem skall avgöras i samband med en konsulatdelning. De konser-
vativa går ytterligare ett steg och fordrar att även försvaret tas med i en så-
dan större uppgörelse. Då finns en möjlighet att bevara kungamaktens och 
neutralisera stortingets parlamentariska inflytande över de gemen- 
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samma organen. Bakom dessa krav på en mera grundlig ombildning ligger i 
huvudsak två olika bedömningar av unionen. De moderata med sitt mindre 
revisionsprogram är relativt positivt inställda. De konservativa, som ställer 
upp de mest omfattande och mest promonarkiska reformförslagen, är där-
emot i de flesta fall ytterst negativa mot det bestående. Inte minst betonar 
de, att kungaunionen genom sin sammankoppling av den starka svenska 
kungamakten med den svaga norska kan bana väg för parlamentarismens 
och radikalismens definitiva genombrott även i Sverige. 

Till sist vill jag påpeka en egendomlighet i konservativa konsulatak-
tionsmotståndares argumentering. Samtidigt som de är fientligt inställda till 
föreningen, ogillar de häftigt den otvetydiga avveckling av gemenskapen, 
som konsulatdelningen innebär. De har inget emot att unionen upplöses, 
men avvecklingen måste tydligen ske på annat sätt än genom att man skiljer 
ut område efter område. Hur de tänker sig att unionsupplösningen skall gå 
till, kommer jag att söka visa längre fram i denna undersökning.  

 

Efter denna genomgång av konsulataktionsmotståndarnas sändar–
mottagarorienterade argumentering mot delning av konsulatväsendet är det 
dags att företa en jämförelse med konsulataktionsförsvararnas synpunkter 
på samma ämne. Först skall jag emellertid i korthet ange, vilka som bör in-
nefattas under denna samlingsbeteckning. Rent allmänt kan gruppen sägas 
bestå av personer och tidningar av socialdemokratisk och relativt radikal 
liberal politisk färg. De socialdemokratiska tidningarna Social-Demokraten, 
Ny Tid i Göteborg, Arbetet i Malmö och Nya Samhället i Sundsvall liksom 
Branting, Värner Rydén och alla andra mera bemärkta personer inom det 
socialdemokratiska partiets ledning verkar för att Sverige skall godta en 
konsulatskilsmässa. I riksdagen bör de tre liberala reservanterna i hemliga 
utskottet – Jöns Bromée i Billsta, August Henricson i Karlslund och Karl 
Staaff – hänföras till samma läger. Även Carl C:son Bonde, Karl Starbäck, 
Elof Biesèrt, Herman Kvarnzelius och några andra liberaler, som instämde i 
Zetterstrands anförande i andra kammaren den 2 maj, bör nog närmast räk-
nas till samma grupp. Hit hör otvivelaktigt också radikala liberala dagblad 
som Dagens Nyheter, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Karlstads-
Tidningen, Vestmanlands Läns Tidning och Hallands-Posten, vilka redige-
rades av i tur och ordning Otto von Zweigbergk, Henrik Hedlund, Mauritz 
Hellberg, Anders Pers och Viktor Larsson (Kihlberg 1960:199). Med tanke 
på att så viktiga liberala tidningar som Aftonbladet, Stockholms-Tidningen 
och 
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Svenska Dagbladet ändå rekommenderade motstånd mot konsulataktionen, 
torde det än en gång vara på sin plats att understryka, att unionspolitiken 
delade liberalerna i en nationalliberal och en radikalliberal falang. 

Vilka följder anser då dessa aktionsförsvarare att konsulatväsendets del-
ning kommer att få för relationerna mellan Sverige och Norge? Trots att 
åtskilliga norska aktionsförsvarare klart deklarerat, att konsulatskilsmässan 
skall ses som ett första steg i riktning mot tillsättandet av en egen norsk ut-
rikesminister, finns det på svensk sida en tendens att bagatellisera detta och 
framställa delningen som begränsad till det handelsekonomiska området. I 
första hand är norrmännen ute efter att tillsätta egna agenter för handels- och 
sjöfartsärenden. Så småningom tvingas dock aktionsförsvararna överge det-
ta önsketänkande och se den bistra verkligheten i ansiktet. De nödgas med-
ge, att de norska konsulattjänstemännen förr eller senare måste komma in på 
det diplomatiska fältet och att det då krävs samarbete med utrikesministern 
och beskickningarna. Den närmare utformningen av detta måste klarläggas 
genom nya förhandlingar.179 En liknande uppfattning framfördes av de fyra 
reservanterna i hemliga utskottet samt av Branting och Wavrinsky i debatten 
i andra kammaren (se ovan s. 22 och 25). De bör i första hand omfatta blott 
de spörsmål, som är direkt förknippade med särkonsulernas verksamhet. Om 
det visar sig nödvändigt, kan de dock vidgas till att omfatta återstående 
stridsfrågor, inklusive upprättandet av egen norsk utrikesminister.180 

De som försvarar konsulataktionen tvingas alltså till sist medge, att del-
ning av konsulatväsendet kan leda till att den gemensamma utrikesstyrelsen 
klyvs och att Norge inrättar eget utrikesdepartement och egen utrikesminis-
ter. Så långt men inte längre kan de instämma i motståndarnas verklighets-
beskrivning. De reser däremot aldrig den invändningen, att en norsk utri-
kesminister, parlamentariskt ansvarig inför stortinget, automatiskt kommer 
att ge Norge ett dominerande inflytande över den gemensamma utrikespoli-
tiken. De hävdar heller inte, att en demokratiskt inspirerad norsk utrikespoli-
tik kommer att dra in länderna i farligheter, som Sverige genom den oför-
månliga försvarsalliansen tvingas bära det huvudsakliga militära ansvaret 
för. I stället uttrycker de sig enbart positivt om en framtida demokratisk 
norsk utrikespolitik. 

Under devisen ”rättvisa åt Norge, fred med Norge” deltar den 1 maj 

179 DN 12/2, 6/3, 7/4, 10/4 och 13/4; även GHT 22/2, 2/3, 4/3 och 23/5; HaP 24/5; Arb 1/3, 
2/3, 713, 13/4 och 26/4. 
180 DN 10/4, 17/5; GHT 10/2, 22/2; SocDem 27/4; Arb 13/4; AK 1905:4:47:10 Wavrinsky. 
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Stockholms fredsförening i de stora arbetardemonstrationerna. I egenskap 
av föreningens ordförande håller den liberale advokaten Emil Gullers de-
monstrationstalet. Varför har de styrande här i landet under de 90 år unionen 
funnits till ännu aldrig velat ge Norge rättvisa? Den frågan söker Gullers 
inledningsvis besvara. ”Vår förstakammar-regerings och den storsvenska 
högerns norska politik är alldeles densamma som deras svenska inrikespoli-
tik”, menar han. ”Östanåpolitikens horisont”, fortsätter han med en anspel-
ning på den förre statsministern Boström, ”begränsas av rågången kring det 
egna godset eller det egna storbondehemmanet.” Aldrig har den ”känt hjär-
tat slå varmt ... för en hela folkets sak”. Därför har den gett det svenska fol-
ket ”stenar i stället för bröd”. Därför skall det nu också ”hugnas med åk-
arpslagar i stället för medborgarrätt”. Därför bjuder den Norge ”i stället för 
rättvisa de sex lydrikespunkterna”. Allt beror enligt Gullers på bristande 
känsla för ”hela folkets sak”.181 

Det är för att undgå ”våra svenska junkrars förmyndarskap”, understry-
ker Gullers längre fram i sitt anförande, som norrmännen själva vill ha hand 
om ”sin egen portnyckel, landets utrikesstyrelse”. Att missunna dem detta 
har svenska folket ingen anledning till. ”Vi hysa minsann ingen så överdri-
ven beundran och kärlek för vårt svenska junkerdöme, vars regering här i 
landet vi nogsamt känna till, att vi skola sörja alltför mycket, om våra kära 
junkrar bli avsatta från utrikesstyrelsen i Norge”, försäkrar fredstalaren. 
”Skulle vi inte vilja, så snart vi det kunna, avsätta dem också här i landet 
både från utrikesstyrelsen och inrikesstyrelsen?” (Gullers 1905:10 f; även 
SocDem 27/4). Att en konsulatreform kan bli första länken i en kedja av 
händelser, som leder till ökat demokratiskt inflytande över utrikespolitiken, 
gör att en radikal liberal som Gullers kan gå med på den. Samtidigt upplevs 
dock inte denna tänkta utveckling av unionen som helt oproblematisk. I 
själva verket ställer konsulatdelningen dem som försvarar konsulataktionen 
i ett dilemma, som i någon utsträckning kommer fram, om man studerar 
deras tankar om den framtida unionens utseende. 

 

En revision av de nuvarande unionsbestämmelserna måste naturligtvis 
ske i enlighet med principen om ländernas fulla likställighet med varandra. 

181 Gullers 1905:4 f. Talet om ”åkarpslagar” anspelar på regeringens förslag till straffbe-
stämmelser för vissa arbetsnedläggelser, som ansågs vådliga för samhället och den enskil-
de. Förslaget gick igenom i första men föll i andra kammaren med 112 röster mot 110. Se 
Kampen om Åkarpslagen nr 2, s.83. 
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På vilket sätt denna regel skulle tillämpas i de konkreta fallen framgick inte 
alltid så klart. Hur de yttre arrangemangen kring det gemensamma kunga-
huset borde gestaltas i framtiden diskuterades föga. Fordras för likställighet, 
frågade sig en gång Dagens Nyheter, ”att konungen och med honom de 
främmande makternas sändebud skola residera alternativt i Kristiania och 
Stockholm och lika lång tid i vardera? Huru skall likställigheten ordnas för 
undvikande av etikettsstrider när båda rikena skola samtidigt representeras? 
Vad kräver likställigheten ytterligare för att konung och konungahus må 
kunna anses lika nationella på den ena sidan om Kölen som på den andra?” 
Dagens Nyheter sökte inte besvara frågorna. Att de ställdes tyder dock på att 
tidningen inte stod främmande för det norska personalunionsprogrammets 
krav på att kungahuset måste bli mera norsknationellt.182 

 

En revision av försvarsbestämmelserna, som varit så angelägen för de 
svenska konservativa motståndarna till aktion, fördes aldrig ens på tal av 
konsulataktionsförsvararna. Även detta ligger i linje med det norska perso-
nalunionsprogrammet, som inte antydde något om ökade norska försvarså-
taganden. Överhuvudtaget slås man av att försvararna av konsulataktionen 
kritiserade bestående förhållanden, som var till Norges nackdel, men undvek 
att tala om ökade norska förpliktelser. Sannolikt har man därmed velat ta 
hänsyn till den norska opinionen. Man diskuterade nämligen snarare vad 
som kunde vara realistiskt mot bakgrund av stämningen i Norge än vad som 
var den bästa, den mest idealiska lösningen.183 I detta avseende skilde man 
sig från de konservativa motståndarna till konsulataktion, som i sitt lika rät-
tigheter–lika skyldigheterprogram utvecklade en ganska omfattande unions-
utopi. I unionsfrågan resonerade således de i allmänpolitisk mening konser-
vativa ”utopistiskt” och de i allmänpolitisk mening radikala ”realistiskt”, 
vilket självfallet berodde på att de förra var mera missnöjda med det bestå-
ende än de senare. 

 

Utrikesförvaltningens organisation och funktionssätt blev föremål för 
ganska stor uppmärksamhet från konsulataktionsförsvararnas sida. De nors-
ka och svenska realunionsprogrammens ståndpunkt, gemensam utrikes- 

182 DN 10/4; även GHT 9/2. – Påpekas bör också att ingen krävde, att riksakten borde redi-
geras om. Även här stod man på personalunionsprogrammets ståndpunkt. 
183 Detta gäller i mycket hög grad resonemangen i utrikesministerfrågan. Se t. ex. H. Hed-
lund t. K. Warburg, 12/2, EpV27:11, Warburgs samling, KB; även DN 2/4; KaT 22/2. 
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minister, svensk eller norsk man, förkastades som oantagbar för ansvariga 
politiker i Norge (DN 4/1, 21/3, 7/4). Unionskanslerslinjen blev dock före-
mål för en del uppmärksamhet. Med stor energi sökte riksdagsmannen och 
chefredaktören för Handelstidningen i Göteborg, Henrik Hedlund, värva 
proselyter för denna lösning av problemet med utrikesstyrelsen.184 I en min-
nesanteckning från ett samtal med Boström i januari, i en relativt utförlig 
PM, som den 24 mars sändes till Karl Staaff ”för den händelse det blir an-
vändning därför i hemliga utskottet” (Hedlund t. Staaff 24/3, Staaffs sam-
ling, okat., UUB), samt i ett odaterat motionsutkast utvecklade Hedlund 
utförligare än någon annan ledande politiker detta unionskanslersprogram. 
Han föreslog, att man skulle upprätta ett konungens kansli för utrikes ären-
den och till chef för detta utnämna en ”Konungens kanslär”, som kunde vara 
antingen norrman eller svensk. Kansliet skulle vara fristående och inte in-
ordnas i vare sig den svenska eller den norska förvaltningen. Kanslern skul-
le heller inte tillhöra regeringen i någotdera landet; han skulle dock ha när-
varo- och yttranderätt vid statsrådssammanträden, där utrikesärenden dryf-
tades. Han skulle ansvara inför varje lands representation i enlighet med 
ansvarsbestämmelserna i varje rikes grundlag. Konsulatärenden och utrikes-
ärenden, som enbart rörde Norge, borde handläggas av ett departement för 
handel, industri och sjöfart och avgöras i norskt statsråd efter föredragning 
av chefen för detta departement. Svenska konsulatärenden och utrikesären-
den, som angick enbart Sverige, borde avgöras av motsvarande svenska 
myndigheter. Konungens kansli för utrikes ärenden borde däremot sköta all 
korrespondens med utlandet, av allt att döma även den som angick blott ett 
av länderna. Det borde också handlägga ärenden, vilka, som det helt allmänt 
hette, var gemensamma för båda länderna. Av de vaga formuleringarna att 
döma tänkte sig Hedlund, att man på välkänt manér borde skilja mellan 
ekonomiska och diplomatisk-politiska frågor och hänföra de senare till 
gemensam behandling. Besluten borde fattas i en diplomatisk konselj bestå-
ende av vartdera landets statsminister samt konungens ”kanslär”, vilken 
också borde vara föredragande. Antagligen menade Hedlund, att även län-
dernas särskilda utrikesministrar (eller, mer adekvat uttryckt, handelsminist-
rar) skulle vara medlemmar av den diplomatiska kon- 

184 En fyllig redogörelse härom i Wåhlstrand 1905:337 f. Se dessutom Hedlund t. Warburg 
12/2, EpV27:11, Warburgs samling, KB; Beckmans brevkopieböcker 3/4, Beckmans sam-
ling okat., UUB; Wieselgren, Minnesanteckningar, 23/4, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, 
KB; Bergström t. Hedlund 25/3 och Vogt t. Hedlund 1/5, 8:B:1:3–6, Hedlunds samling, 
GUB. 
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seljen. Frågor om att börja krig, sluta fred och ingå förbund med främmande 
stater borde föredras av unionskanslern i utomordentligt statsråd. Besluten 
måste kontrasigneras ej blott av kanslern utan även av vartdera rikets stats-
minister. Allt detta borde inarbetas i riksakten, vilken borde bli grundlag 
även i Sverige.185 

Åtskilliga försvarare av konsulataktion började dock mer och mer vänja 
sig vid tanken på två utrikesministrar, den ståndpunkt, ”som intages av 
norska folkets flertal”. Men detta innebar inte, att man godtog det, som det 
norska personalunionsprogrammet tycktes implicera, en fullständig boskill-
nad i utrikesstyrelse och utrikespolitik. Visserligen medgav man, att en stor 
mängd ärenden kunde skötas av varje lands utrikesstyrelse för sig. Men 
samtidigt fordrade man, att andra frågor skulle handläggas gemensamt. Var 
gränsen borde gå preciserades föga; man nöjde sig i de flesta fall med en 
obestämd distinktion mellan ärenden som berörde bägge staterna och ären-
den som angick blott den ena. Faktum kvarstår dock, att man under alla om-
ständigheter ville behålla ett minimum av gemenskap i utrikespolitiken. När 
allt kommer omkring, framstår härigenom även de svenska konsulataktions-
försvararnas revisionsalternativ som en sorts realunionsprogram.186 

På denna punkt ställdes de emellertid inför en avgjord svårighet. Hur 
skulle tanken på två utrikesministrar i spetsen för var sitt utrikesdeparte- 

185 PM i 16 punkter, Staaffs samling okat., UUB. En kopia har påträffats även i E 3296, 
Boströms samling, RA; även H. Hedlund, Konsulatfrågan 1905, Minnesuppteckning av 
samtal med bl. a. E. G. Boström den 19/1, H. Hedlunds samling, GUB; Odaterat motions-
utkast, H. Hedlunds samling, GU; GHT 7/4, 29/5. 
186 R[o]s[eniu]s, ”Stockholmskrönika”, HaP 12/3 cit.; även Dens., ”Norska frågan, Kåseri” 
och ”Stockholmskrönika”, HaP 3/3 resp. 17/3; Beckmans brevkopieböcker, 3/1, 7/4, 
Beckmans samling (okat.), UUB; Lundebergs anteckningar ang. sammanträdena i hemliga 
utskottet, 24/3, F 940 u, Lundebergs samling, UUB; Persson (i Tällberg), ”Intervju”, SvD 
4/6; AK 1905:4:47:10 f (Wavrinsky); DN 6/3, 7/4, 10/4, 13/4, 22/5; KaT 14/4; UNT 7/4; 
SocDem 7/3, 7/4, 27/4; Gullers 1905:10 f. – En del viktiga uttalanden var så formulerade, 
att både unionskanslerslinjen och programmet med två utrikesministrar kunde tolkas in i 
dem. Weibull 1960:228 (hemliga utskottets minoritet); AK 1905, mot. 284; AK: s TillfU 
utl. 27; Uttalande av vänsterpressmötet i Stockholm den 12/2 (D. Bergström, Hedlund, M. 
Hellberg, Axel Johansson (”Koftan”), Valfrid Spångberg, Staaff), Handlingar ang. unions-
upplösningen, Staaffs samling (okat.), UUB; ”Uttalande i unionsfrågan” (undertecknat av 
ett hundratal personer), StD 11/3. – Ett enda fall av benägenhet att stödja tanken på en ren 
personalunion har kunnat spåras. Se C. Lundebergs anteckningar ang. sammanträdena i 
hemliga utskottet, 24/3 (J. Bromée), F 940 u, Lundebergs samling, UUB. 
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ment kunna förenas med önskan om en enhetlig utrikespolitik? Man tycks 
ha förutsatt att det skulle gå. Risken att enhetligheten skulle brista var inte 
större med två utrikesministrar än med en gemensam. Den senare var visser-
ligen unionell till namnet ”men i verkligheten är och blir han en svensk eller 
norsk man, benägen att se sakerna från sitt lands synpunkt och alltid bero-
ende av dess representation och folkmening. I den konselj, där utrikesären-
dena skulle behandlas, komme ju också alltid att sitta representanter för det 
andra landet, och de kunde naturligtvis precis lika lätt arrangera konflikt 
med den gemensamme som två utrikesministrar kunde göra det med var-
andra. Hela skillnaden bleve att i senare fallet stode – antagligen lika många 
svenska statsråd mot lika många norska, i förra fallet ett statsråd mer på det 
ena landets sida än på det andras.” Men inte mildrades konflikten av detta. 
”I båda fallen bleve det regenten som finge fälla utslaget och söka rädda 
enhetligheten, om den kunde räddas.” (KaT 14/4; även AK 1905:4:47:11, 
Wavrinsky; DN 22/5). 

 

Konsulataktionsförsvararnas sändar–mottagarorienterade resonemang 
mynnar sammanfattningvis ut i rekommendationen, att Sverige bör godta 
kravet på delning av konsulatväsendet, trots att följden kan bli att norrmän-
nen upprättar egen utrikesstyrelse. De tycks inte vara ängsliga för att exi-
stensen av två utrikesstyrelser kan skapa obalans inom förbundet på så sätt, 
att Norge kan föra en praktiskt taget oberoende utrikespolitik under det att 
Sverige fortfarande tvingas bära huvuddelen av försvarsbördan. De tycks 
heller inte befara, att en demokratisk norsk utrikespolitik skall bli farligt 
äventyrlig eller skadligt neutralistisk. Några aktionsförsvarare fäster sig i 
stället vid att Norges utrikespolitiska frigörelse från Sverige är ett steg i 
önskvärd demokratisk riktning. Men det måste understrykas, att samtidigt 
som de godtar separata utrikesstyrelser, går de inte med på att länderna skall 
föra var sin utrikespolitik. Ärenden, som i någon mening kan sägas angå 
båda staterna, skall fortfarande handläggas gemensamt. De är med andra ord 
varma anhängare av en realunion.  

Därmed har jag antytt det dilemma, som försvararna av konsulataktionen 
enligt min mening befinner sig i. En utskiftning av den institutionella ge-
menskapen måste godtas, eftersom den innebär ökat demokratiskt inflytan-
de; den får dock inte drivas så långt att föreningens realunionella innehåll 
går förlorat. Mellan dessa motstridande tendenser har konsulataktionsför-
svararna tvingats göra en lämplig avvägning.  

Nu räcker det nog inte med att hänvisa till en önskan om att öka det 
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demokratiska inflytandet, när man skall förklara varför de förordar en så 
långtgående utskiftning av förut gemensamma institutioner, trots att de vill 
bevara en verklig realunion. Man kan ju tänka sig ett läge, där önskemålet 
om demokratisering inte behöver stå i strid med önskemålet om att bevara 
en stark realunion. Om man demokratiserar de gemensamma institutioner 
som redan finns, skulle man inte behöva amputera unionen. Varför väljer 
konsulataktionsförsvararna inte den utvägen? Innan frågan kan besvaras 
skall jag undersöka om deras syn på den bestående föreningen bekräftar det 
intryck vi hittills fått, att de är unionsvänliga. 

 

Otvivelaktigt är det så att försvararna av konsulataktion har haft en ljus 
syn på den bestående unionen. Liberala konsulataktionsförsvarare har varit 
ytterst angelägna om att bevara den och aldrig rest några argument för en 
delning. Detta gäller inte minst Karl Staaff och ordföranden i Frisinnade 
landsföreningen, Ernst Beckman.187 Ej heller den socialdemokratiska pres-
sen har pläderat för unionsupplösning. Med särskilt stor energi har Social-
Demokraten och Nya Samhället argumenterat emot alla skilsmässo-
funderingar (Arb 29/5; SocDem 6/2, 9/2, 15/2, 16/2, 21/2, 12/2, 12/4, 26/4 
och 27/4; NyS 23/2, 15/4 och 30/5). 

En skara socialdemokrater har dock så låga tankar om unionen, att de di-
rekt förordar upplösning. Enda gången de avsatt några spår i källmaterialet 
är under den sjätte socialdemokratiska partikongressen, som hålls i Stock-
holm i februari. Unionsärendet blir då föremål för en animerad diskussion. 
Den kommer så småningom att kretsa kring frågan, om kongressen skall 
begränsa sin resolution till konsulatärendet eller om den skall uttala sig för 
upplösning. Tveksamma eller negativa till en tudelning ställer sig i första 
hand Branting, Värner Rydén samt en av Ny Tids redaktörer, 

187 Lundebergs anteckningar ang. sammanträdena i hemliga utskottet, 24/3, 31/3 A. Henric-
son, F 940 u, Lundebergs samling, UUB; Weibull 1960:224 f minoriteten i hemliga utskot-
tet, däribland Staaff; Protokoll från möte med representanter för Sveriges frisinnade press 
den 4/2 (Staaff, Axel Johansson) och 12/2 (Staaff), LAl :A107 resp. A108, Frisinnade 
landsföreningens arkiv, KB; Beckmans brevkopieböcker, 20/4, Beckmans samling (okat), 
UUB; även GHT 9/2, 22/2; UNT 8/2, 3/3; KaT 25/2. – En annan sak är att man i motsats 
till motståndarna till konsulataktion önskade ställa upp upplösning av unionen som alterna-
tiv till revision i ett svenskt anbud om nya förhandlingar; avsikten härmed var paradoxalt 
nog att öka möjligheterna att bevara unionen. ”Oklokt ej försöka stärka förhandl. genom att 
uppställa altern. upplösn”, hävdade Staaff i hemliga utskottet. Se Lundebergs anteckningar 
ang. sammanträdena i hemliga utskottet, 31/3, F 940 u, Lundebergs samling, UUB. 
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Anton Andersson. De lyckas också få kongressen att begränsa sig till konsu-
latspörsmålet. Men uppslutningen kring separationstanken är överraskande 
stor. Den stöds av en majoritet av talarna däribland fackföreningsmannen 
Charles Lindley, tidningen Brands redaktör Hinke Bergegren, tidningen 
Arbetets redaktör August Nilsson, journalisten i Arbetet Adolf Johan Chris-
tiernson och agitatorn Kata Dalström. Samtliga torde vid denna tidpunkt ha 
tillhört partiets vänsterflygel.188 De kommer i fortsättningen att benämnas 
vänstersocialistiska försvarare av konsulataktion medan unionsvännerna, 
liberaler som socialdemokrater, kommer att kallas radikala försvarare av 
konsulataktion. Distinktionen påverkar dock inte den nyss framförda hypo-
tesen, att en positiv uppfattning om unionen legat bakom den sändar–
mottagarorienterade motiveringen för konsulatskilsmässa, eftersom endast 
radikalerna formulerat en sådan argumentering. Vänstersocialisterna har inte 
deltagit i den debatten. 

 

I vilka avseenden skiljer sig då de radikala konsulataktionsförsvararnas 
bedömning av unionen från vänstersocialisternas? Underlaget för en analys 
av de senares ställningstagande är tyvärr ganska sprött. Så mycket står dock 
klart, att de båda grupperna hyst olika uppfattning om unionens värde från 
försvarsynpunkt. De radikala försvararna av konsulataktion sätter ett gans-
ka högt pris på den unionella försvarsgemenskapen. På ett alldeles avgöran-
de sätt har föreningen bidragit till det fredstillstånd, som rått mellan Sverige 
och Norge sedan 1815. Unionen skänker trygghet efter en lång landgräns, 
bakom vilken Sverige efter en skilsmässa måhända inte kommer att finna en 
vän, hävdar Karl Staaff och de andra undertecknarna av säryttrandet i hem-
liga utskottet (Weibull 1960:224 f). Norge kan komma att liera sig med en 
stormakt, vilket kan bli ett hot mot Sveriges säkerhet.189 

Man kan emellertid också medge, att unionen gett upphov till söndring 
och ovänskap mellan de båda länderna. I skuldfrågan måste dock, resonerar 
man särskilt på högersocialistiskt håll, en klar åtskillnad göras mellan det 

188 Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarpartis sjätte kongress, s. 50–63. 
Ang. Christiernson se även Arb 3/5. Endast en liberal tidning, HaP, visade någon sympati 
för en upplösning. Se 4/2 och 9/3. Författaren August Strindberg agiterade för skilsmässa, 
se 1905:1 ff. 
189 Protokoll från möte med representanter för Sveriges frisinnade press den 12/2 Staaff, 
LA1:A108, Frisinnade landsföreningens arkiv, KB. Om Staaffs inställning se även Kihl-
berg 1962:295 f. 
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officiella Sverige och Sveriges folk eller som man ofta säger ”den svenska 
demokratin”. Det är kungaunionen eller överklassunionen som bär ansvaret 
för missförhållandena. Det demokratiska Sverige, de organiserade arbetarna 
och de som ännu saknar rösträtt, har ingen del däri. Lojaliteten och intresse-
gemenskapen mellan svenska och norska arbetare består trots överklassens 
stridigheter. ”Vår, proletariska, union, byggd i det mänskliga broderskapets 
namn på de gemensamma intressenas hälleberg ... är och blir ... den yttersta 
och säkraste grunden för ett fruktbart samarbete mellan Skandinaviska halv-
öns folk,” försäkrar den socialdemokratiske skribenten Erik Hedén.190 

Radikala konsulataktionsförsvarare säger sig ibland också sätta värde på 
försvarsgemenskapen, inte därför att den i och för sig för med sig något po-
sitivt utan därför att alternativet, dess upplösning, kan få så skrämmande 
konsekvenser. Riskerna för höjda militärutgifter eller rent av kapprusningar 
är stora, anser sundsvallstidningen Nya Samhället. ”Säkerligen skulle gräns- 
och andra tvister med ett grannland, mot vilket vi ägde en så långsträckt 
landgräns, ge rustningsivrarna mera vatten på sin kvarn,” förmodar dess 
redaktör Otto Dahlkvist i en signerad ledare (NyS 23/2). En annan skribent 
skriver: ”En Georg Stang har redan under nuvarande förhållanden skapat 
gränsfästningarna och blåst i krigsluren, applåderad av talrika åhörare ... Det 
har redan under nuvarande förhållanden talats om norskt infall i Sverige.” 
Hur skall då läget bli efter en unionsskilsmässa med allt det agg, som den 
skulle frammana? ”Historien har visat vårt folk, huru vid hart när varje in-
ternationell förveckling i gångna tider vi västerifrån fått ett hugg i ryggen. 
Är det då ej sannolikt, att unionsupplösningen skulle följas av ett svenskt 
fästningsbyggande å västra gränsen ...? Sedan skulle fästningarna behöva 
garnisoner o. s. v.; det bleve nya försvarsutgifter i oändlighet och slutligen 
kapprustning.” (Jago, ”Unionsledan”, StD 5/4, se även GHT 3/6).  

I samtliga dessa inlägg ses alltså unionen som en garanti mot en icke 
önskvärd ökning av försvarsbördorna, som – för att tala med Emil Gullers – 
en borgen mot ytterligare offer av ”kolossala andliga och materiella värden 
på första-kammarjunkrarnas offeraltare” (Gullers 1905:7 f). 

Men radikalerna menar också, att unionen skänker trygghet mot tredje 
man. Utan att göra distinktionen mellan avskräckande och avvärjande effekt 
hävdar de fyra undertecknarna av säryttrandet i hemliga utskottet, att unio- 

190 Hedén, ”Socialdemokraterna och norska frågan”, SocDem 7/3; även SocDem 13/4, 24/5, 
30/5; NyS 16/3. 
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nen ökar Sveriges materiella stridskraft och att den höjer landets prestige 
inom det europeiska statssystemet i en grad, som överstiger ökningen i ma-
teriell värnkraft (Weibull 1960:224 f; Beckmans brevkopieböcker 20/4, 
Beckmans samling, okat, UUB; GHT 16/3). Någon kritik av den gemen-
samma försvarsbördans fördelning förekommer knappast, ej heller ifrågasät-
ter man norrmännens politiska vilja att inskrida till Sveriges försvar. De 
radikala försvararna av konsulataktion litar tydligen på att de norska parla-
mentarikerna skall stå fast vid sina förpliktelser. De målar således försvars-
förbundet i mycket ljusa färger.  

Mot den ryska faran utgör unionen till sist ett särskilt gott skyddsvärn. 
Hotet österifrån minskar inte genom ett eventuellt regimskifte i Ryssland. 
Även med en ny statsledning skall nog expansionslustan finnas kvar, tror en 
del radikala konsulataktionsförsvarare.191 På unionens eventuella nytta för 
Sverige med avseende på försvaret mot en tredje part har vänstersocialistis-
ka upplösningsförespråkare också haft synpunkter. De delar inte radikaler-
nas mening att föreningen är ett skydd mot yttre fiender. Ombudet från Hel-
singborg, Adolf Johan Christiernson, medger visserligen, att unionens enda 
berättigande är just, att den kan ge skydd mot yttre fiender. Men alla måste 
erkänna, hävdar han i sitt anförande på kongressen, att det värnet är mycket 
dåligt, ”ty vi kunna icke värna oss”. När våra fiender ges tillfälle att erövra 
oss, är han fast förvissad om att det kommer att ske ”trots alla unioner”. Inte 
ens med det unionella försvarsförbundets hjälp tror Christiernson, att Sveri-
ge är i stånd att hålla en tänkbar fiende stången. Därför är föreningen värde-
lös i försvarshänseende.192 

Liksom en del konservativa motståndare till konsulataktion tar vänster-
socialisterna inte bara fasta på en tänkbar fiendes överlägsenhet och oslag-
barhet, när de skall påvisa den unionella försvarsalliansens bristande ända-
målsenlighet. De utgår också, egendomligt nog, från det motsatta förhållan-
det. Fienden – och då menar man Ryssland – är för tillfället så pass för- 

191 Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 53 
och 58; DN 10/2, 23/4; GHT 6/2, 9/2; KaT 22/2; HaP 22/2, 18/3, 29/4; Hedén, ”Unionens 
värde”, Upsala 5/4; D. Persson, i Tällberg, ”Intervju”, SvD 4/6. 
192 Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 59 f; 
även Bäck 1966:23 f. 
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svagad, att någon risk för aggression från det hållet ej längre föreligger. Av 
den anledningen har unionen förlorat sin viktiga försvarspolitiska funktion. 
Ryssland är inte längre den där ”förfärliga jätten, som äter allt omkring sig, 
som äter sig genom grannländerna ut till haven”, påpekas det. Kriget i Fjär-
ran östern har tärt på landets krafter. Slaget vid Tsushima – den 30 maj 1905 
– har nästan förintat den ryska flottan. Men inte bara i det segrande Japan 
har fredens sak i Norden en viktig bundsförvant. Även den ryska revolu-
tionsrörelsen anses vara en naturlig allierad, när det gäller att föra unions-
bråket till ett lyckligt slut. Rysslands försvagning genom nederlagen i det 
japanska kriget och genom den inre revolutionsrörelsen tros sålunda minska 
behovet av fortsatt försvarsgemenskap med Norge.193 

Enligt högersocialistiska och liberala försvarare av konsulataktion har 
alltså unionen bidragit till fredens bevarande mellan Sverige och Norge, 
under det att en upplösning kan skapa jordmån för kapprustningar. Gent-
emot tredje man och särskilt då Ryssland utgör den ett visst skydd. På den 
senare punkten har ett par vänstersocialister anmält avvikande meningar. 
Varje tänkbar fiende är så stark, att Sverige inte ens med Norges hjälp kan 
försvara sig, har en av dem hävdat. Den troligaste motståndaren, Ryssland, 
är så försvagad, att Sveriges nytta av ett försvarsförbund med Norge inte är 
så stort, har en annan påstått. Så olika har radikala och vänstersocialistiska 
konsulataktionsförsvarare bedömt unionen från försvarssynpunkt. 

 

De radikala konsulataktionsförsvararna sätter också värde på den utri-
kespolitiska samfälligheten, även om de kritiserar den svenska odemokratis-
ka dominansen och fordrar likställighet och demokratisk insyn (Se ovan s. 
203 f och 205 ff). I ett annat avseende är emellertid principiellt unionsvänli-
ga radikaler – liksom vänstersocialister – negativt inställda till förbundet. De 
anser, att det på ett olyckligt sätt påverkar svensk inrikespolitik. Det tillmö-
tesgående mot olika norska unionspolitiska krav, som vänstern sedan länge 
visat, ställer den i ett partistrategiskt svårt läge. De reaktionära krafterna i 
Sverige kan piska upp en nationell stämning mot vänsterns samförståndsin-
riktade, norskvänliga inställning och med dess hjälp hemföra vinster vid 
valen. Därmed bidrar unionen indirekt till att förhindra liberalismens och 
socialdemokratins frammarsch, vilket i sin tur försinkar eller omintetgör en 
socialistisk omvand- 

193 SocDem 3/6; även Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte 
kongress, s. 57; SocDem 21/2, ref. av Nilsson; Strindberg 1905:3. 
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ling av samhället eller en radikal inrikespolitisk reformverksamhet på röst-
rätts-, skatte- och socialpolitikens område.194 

Å andra sidan erkänner radikala försvarare av konsulataktion någon en-
staka gång, att man också direkt kan dra nytta av unionen i inrikespolitiskt 
avseende. En allians med ett så demokratiskt land som Norge, där vänsterrö-
relserna är så starka, är självfallet ett stöd för den svenska radikalismen. Det 
svenska kungadömet och statsskicket utsätts då för en hälsosam demokra-
tisk, parlamentarisk och radikal press, som inte kan passera spårlöst förbi.195 
Uppenbarligen väger detta skäl tillsammans med bl. a. de förut nämnda för-
svarspolitiska och utrikespolitiska tyngre för radikalerna än tanken på de 
konservativa valframgångarna.  

 

Till sist skall framhållas att särskilt Social-Demokraten trycker på en in-
ternationalistisk motivering för unionens bevarande. Föreningen är ett steg 
på vägen mot en större nordisk eller europeisk enhet och bör därför inte 
upplösas.196 I en artikel utvecklar Erik Hedén bakgrunden till socialdemo-
kratins skandinavism. Socialdemokratin är en internationell rörelse, som 
ganska lätt har kommit bort från nationella fördomar och fram mot ett av 
folkgränserna oberoende proletariskt samarbete. Den måste se till att förbin-
delserna mellan länderna är så lätta och arbetets allmänna lagar hos skilda 
folk så lika som möjligt. Den måste sträva efter inte blott en statlig utan i 
vissa fall även en mellanfolklig kontroll av produktionen. Under sådana 
förhållanden, menar Hedén, måste en socialdemokrat betrakta statsförbund 
som en i princip ändamålsenlig organisation. I synnerhet gäller det två folk 
med så lika språk och så nära grannskap som Sverige och Norge. (Hedén, 
”Socialdemokraterna och norska frågan”, SocDem 7/3). 

Genomgången har alltså visat, att vänstersocialisterna fört fram två skäl 
för att unionen bör upplösas. För det första har föreningen ej längre något 
värde för försvaret mot en yttre fiende och särskilt då inte mot Ryssland. För 
det andra har högern under unionsstriderna hetsat fram en nationell 

194 Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 167, 
resolutionen, s. 57 Lindley och s. 59 Christiernson; även NyS 15/4. Denna tankegång be-
handlas mera utförligt nedan s. 231 ff. 
195 ”Norges betydning indenfor unionen – som permanent smittekilde til fremme af frisind i 
Sverige,” yttrade Hedin enligt Brøggers Optegnelser og erindringer fra to besøk i Stock-
holm i juni og juli 1905, Ms.fol.2675:1, Worm-Müllers samling, UBO; även DN 4/6; KaT 
26/4; HaP 3/5. 
196 SocDem 6/2; Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte 
kongress, s. 60; även Arnoldson 1905:27. 
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stämning, som gjort att vänsterpartierna fått svårt att hävda sig vid valen. 
Härigenom har en radikal inrikespolitisk omvandling av det svenska sam-
hället förhindrats eller försvårats. Vilket av dessa två skäl som vägt tyngst, 
tillåter materialet inga säkra uttalanden om. Jag nöjer mig med att under-
stryka, att partistrategiska överväganden i varje fall torde ha haft någon be-
tydelse.  

Analysen har också visat, att de liberala och de högersocialistiska för-
svararna av konsulataktion satt mycket stort värde på unionen. Visserligen 
har de medgett, att den fört med sig partistrategiska svårigheter, men dessa 
har mer än väl uppvägts av fördelar i bland annat försvars-, utrikes- och in-
rikespolitiskt hänseende. Problemet för deras del är, hur man skall förklara, 
att de som varma unionsvänner kunde gå med på att reducera unionsgemen-
skapen, gå med på en konsulatskilsmässa, som antagligen skulle leda till 
åtminstone institutionell boskillnad också i utrikesstyrelsen. Hur skall man 
med andra ord förklara det något paradoxala förhållandet, att den mest uni-
onsvänliga gruppen tolererade den mest långtgående utskiftningen av förut 
gemensamma unionella organ? Den frågan skall besvaras längre fram i den-
na undersökning. 

b. Sändar- och mottagarorienterad argumentering 
Kan den sändar- respektive mottagarorienterade argumentering, som före-
kom i unionsdebatten, bidra till att förklara varför motståndarna till aktion 
på konsulatfrågan ansåg att Sverige borde verka för att kungen skulle vägra 
sanktionerna konsulatlagen, eller varför försvararna av aktion på konsulat-
frågan anbefallde sanktionering? 

Debatten rörde problemet, om det fanns några rimliga, ekonomiskt mer-
kantila skäl för projektet. Konsulataktionsmotståndarna, som på denna 
punkt för en gångs skull uppvisade en enad front, förnekade detta. De ifrå-
gasatte, om kravet på eget konsulatväsen verkligen kunde motiveras med att 
länderna hade skilda handelspolitiska system. Stockholms Dagblad fram-
höll, att olikheten härvidlag egentligen endast gällde livsmedelstullarna. I 
övrigt erhöll norska staten i så hög grad sina inkomster från tullar, att ”det 
sammanlagda tullbeloppet på varje invånare i det frihandelsvänliga Norge 
ställer sig avsevärt högre än i det protektionistiska Sverige” (StD 31/3; AB 
28/3 och 4/2). Den skillnad som ändå förelåg, ansågs inte behöva påverka 
de gemensamma konsulerna i deras väsentligaste praktiska funktion att 
främja exporten. Frihandlare och protektionister var nämligen båda lika in-
tresserade av att 
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öppna nya marknader för exportindustrin, varför en konsul från den syn-
punkten mycket väl kunde tjäna både ett frihandelsvänligt och ett protektio-
nistiskt land samtidigt. (StD 31/3 och GAB 31/3). 

Konsulatdelningen kunde således inte motiveras med påståendet att skil-
da principer låg till grund för den handelspolitik, som länderna bedrev. 

De norska uttalandena om att länderna hade konkurrerande exportintres-
sen och att gemensamhetskonsulerna i valet mellan att främja svenska eller 
norska exportvaror hade en tendens att gynna de förra bemöttes på två sätt. 
Å ena sidan förnekade man helt enkelt all kännedom om något sådant (He-
din 1905). Å andra sidan påminde man om att norrmännen snarast var över-
representerade i konsulatstaten. Detta talade emot att gemensamhetskonsu-
lerna generellt skulle gynna svenska exportintressen mest.197 

För att ytterligare belysa svagheten i de norska liberala aktionsförsvarar-
nas argumentering poängterade man, att norrmännen från början inte tagit 
upp ärendet på grund av missnöje bland köpman och redare. Tvärtom hade 
näringslivets män länge betraktat boskillnaden som ett alldeles onödigt på-
fund. Frågan hade börjat drivas av politiska skäl; den var ”endast framkas-
tad för att göra tjänst som banande väg för egen norsk utrikesminister, vilket 
betyder detsamma som unionens sprängning.” (Sundbeck 1905, SuP 8/6; 
även StB 29/3; SuP 29/3; ST 8/3 och AB 28/3; jfr Boberg 1968:24 ff). 

Det har sitt intresse att observera, att motståndarna till aktion på konsu-
latfrågan konsekvent såg saken ur sändarlandets synvinkel. De sökte visa, 
att det inte fanns något norskt ekonomiskt behov av eget konsulatväsen. De 
påstod aldrig, att en tudelning skulle innebära direkta ekonomiska nackdelar 
för det svenska näringslivet. De motiverade med andra ord sitt avståndsta-
gande från konsulatskilsmässa genom att ifrågasätta Norges skäl, inte ge-
nom att uttryckligen peka på olägenheter för svenska bolag. Men om en 
delning kunde antas försämra det svenska näringslivets konkurrenssituation, 
borde väl i varje fall en del konservativa motståndare till konsulataktion 
med sin höga värdering av företagens lönsamhet ha påpekat detta. Att det 
aldrig skedde tyder på att ekonomiskt merkantila skäl inte kan ha varit på 
något sätt utslagsgivande för deras ställningstagande mot konsulataktionen. 

197 Hedin 1905; även StB 29/3. Anklagelsen att de svenskfödda konsulerna var misslyckade 
diplomater eller hovgunstlingar, som saknade kunskap om den internationella sjöfartens 
problem, bemöttes inte alls. 
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En del liberala försvarare av konsulataktion ådagalade däremot en viss 
förståelse för att både norskt och svenskt näringsliv kunde ha behov av egna 
konsulatväsen. Argumenteringen förekom dock ytterst sparsamt och fram-
fördes inte med någon större kraft och övertygelse. Dagens Nyheter gick i 
polemik mot dem, som betvivlade att det låg ekonomiska motiv bakom. 
Norrmännen ville inte ha konsulatväsen ”blott för sitt politiska nöjes skull. 
De tänka därav göra sig ett redskap för att med större eftertryck än hittills 
framträda som tävlande på världsmarknaden och utveckla sig till den rang 
av industrimakt som de med hänsyn till sina resurser tro sig kunna göra an-
språk på.” (DN 18/5, se även 6/3). 

Men även Sverige kunde dra ekonomisk fördel av tudelningen. Dagens 
Nyheter ville se upprättandet att ett särskilt svenskt konsulatväsen som ett 
moment i en allmän handelspolitisk uppryckning från svenska statens sida. 
Det svenska näringslivet behöver nämligen lika väl som det norska ”fritt 
förfoga över detta instrument för ekonomisk kamp, den vi ändå icke få ge-
nomkämpa gemensamt med Norge, eftersom vardera landet följer sin egen 
handelspolitik och får bevaka sina egna intressen (DN 3/2). Svenska företag 
måste ju återerövra, utvidga och befästa sina positioner på den internationel-
la marknaden. ”Såsom handelsidkande nation intaga vi varken den rangplats 
som våra industriella resurser hänvisa oss till eller den som vi i jämförelse 
med våra två broderland kunna göra anspråk på.” Här föreligger, konstate-
rade Dagens Nyheter, en rad stora uppgifter för staten: att främja den en-
skilda företagsamheten och vägleda den i nationernas trängsel om handels-
marknader och handelsförbindelser. Det gällde att ta vara på de möjligheter, 
som kunde yppa sig vid en eventuell ekonomisk liberalisering i Ryssland 
och i tid förse vår handel och sjöfart med så många internationella förmåns-
rätter, så modernt utrustat informationsväsen och så moderna tekniska 
hjälpmedel som möjligt. ”Men för allt detta fordras att svenska staten har en 
handelspolitik, att denna handelspolitik i regeringen företrädes av en han-
delsminister och att den utåt representeras av en konsulatkår som måste vara 
nationell för att kunna göras så effektiv som det mellanfolkliga kamplägret 
kräver,” konkluderade Dagens Nyheter (DN 23/4; även KaT 4/3, 14/4, 29/4 
och AK 1905:4:47:10, Wavrinsky). 

Det var således endast på radikalliberalt håll, som man hävdade, att det 
svenska näringslivet hade mycket att vinna på en konsulatskilsmässa. Nu 
stod emellertid näringslivets lönsamhet sannolikt inte allra högst upp på 
radikalliberalernas lista över angelägna ideologiska mål. Det fanns helt 
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säkert mål, som de satte högre t. ex. rösträttsreformer, sociala reformer och 
skattereformer. Detta gör det osannolikt, att det skulle ha varit önskan om 
att förbättra de svenska företagens konkurrensläge, som drev radikala libera-
ler att inte motarbeta en delning av konsulatväsendet. Den ekonomiskt mer-
kantila argumenteringen kan inte förklara det halvt paradoxala förhållandet, 
att den mycket unionsvänliga grupp, dit radikalliberalerna hörde, gick med 
på den mest avancerade utskiftningen av gemensamma unionella institutio-
ner. 

2. Ensidig norsk aktion 
För analysens skull är ju den norska konsulataktionen i denna undersökning 
uppdelad på tre moment. Hittills har jag behandlat blott ett, synen på vad jag 
kallar sakfrågan, tudelningen av konsulatväsendet. Det återstår att analysera 
aktörernas argumentering rörande det sätt på vilket norrmännen ämnade 
driva igenom konsulatskilsmässan. I detta avsnitt skall jag beskriva, hur de 
argumenterade för och mot tanken att Sverige borde godta att Norge upprät-
tade eget konsulatväsen genom ensidig aktion. Härigenom hoppas jag kunna 
kasta ytterligare ljus över vad det var, som drev svenska aktörer att ta ställ-
ning för respektive mot konsulataktion.  

Endast två huvudtyper av argument, normorienterade och partistrategiskt 
orienterade, kom till användning på denna nivå. 

a. Normorienterad argumentering 
Redan samtida observatörer lade märke till den påfallande betydelsefulla 
roll, som normorienterade argument åtminstone i kvantitativt avseende spe-
lade i unionsdebatten. Stockholms-Tidningen ansåg, att detta måste tillskri-
vas ”vårt broderfolks politiska lynne”. Det präglades av ”ett oerhört uppdri-
vet sinne för politiska detaljer: linjer, vändningar, formuleringar, preceden-
ser – en formalism, som fördjupar sig i nyanser och precisioner och som är 
benägen att försumma den sakliga överskådningen. Detta är ett utslag av det 
juridiska elementets starka ingripande i det parlamentariska livet”, konstate-
rade tidningen och fortsatte: ”det är gott om jurister i Norge, och dess sam-
hällsliv bär spår därav” (ST 16/3; även GHT 9/2).  

Nu räcker det naturligtvis inte med att hänvisa till norrmännens politiska 
kynne för att förklara, varför unionsdebatten fick en så legalistisk prägel. 
Snarare var det väl så, att alla grupper både i Norge och Sverige räknade 
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med att de skulle mötas av större förståelse internationellt, i motståndarlan-
det och inte minst i det egna landet, om de kunde göra troligt, att deras uni-
onspolitik låg i linje med den formella rätten. 

När man börjar studera den normorienterade debatten slås man av att 
motståndare till och försvarare av konsulataktion gjorde så diametralt olika 
interpretationer av samma lagtexter och samma praxis. Man förundrar sig 
också över den oerhörda konsekvensen i olikheten. Samtidigt som vardera 
gruppens tolkningar på varje punkt var sinsemellan helt oförenliga, så var de 
inbördes så perfekt organiserade, att de bildade logiskt konsekventa kedjor. 
Detta tyder på att varje grupp gjorde sina tolkningar utifrån bestämda orga-
niserande perspektiv. Av allt att döma valde aktörerna först en unionsstånd-
punkt, som innebar en avvägning mellan högsta politiska värderingar och 
partistrategiska kalkyler, och sedan gjorde de sådana tolkningar av det rela-
tivt mångtydiga normsystemet, som passade ihop med detta mer grund-
läggande perspektiv. De normorienterade argumenten torde alltså, trots att 
de förekom så ymnigt i diskussionen, ha varit sekundära i förhållande till 
något annat, djupare liggande.  

Först kan man konstatera, att de som försvarade konsulataktion accepte-
rade den rättsuppfattning, som utgjorde den teoretiska grundvalen för vad 
jag tidigare kallat egalitetsargumentet för konsulataktion. Riksakten var uni-
onens enda och egentliga grundval. Eftersom den ansågs sakna bestämmel-
ser om konsuler, ingick inte konsulatgemenskapen i själva unionen. Riksak-
ten kunde inte anses lägga något hinder i vägen för att norrmännen på egen 
hand upprättade en självständig konsulär förvaltning.198 

Inom det konsulataktionsfientliga lägret framträdde däremot en grupp, 
som inte ville godta detta resonemang. Av enskilda regerings- eller riks-
dagsledamöter var det bara Ernst Trygger, den framstående medlemmen av 
första kammarens konservativa majoritetsparti, som klart hörde dit (FK 
1905 u:3:289). I pressen framförde dock tidningar som Vårt Land, Nya Dag-
ligt Allehanda och Stockholms-Bladet liksom Smålandsposten, Barometern, 
Östgöta-Correspondenten, Nya Wermlands-Tidningen och Sundsvalls-
Posten en mer eller mindre välartikulerad kritik av egalitetsargumentet. Det 
var med andra ord de konservativa konsulataktionsmotståndarna, som ånyo 
uppträdde som en 

198 AK 1905:4:47:19 Branting. SocDem 12/4 socialdemokraternas kongressresolution, 7/3, 
15/3, 27/4; NyS 14/3; VLT 30/3; Hedin S A 1915:369. DN hävdade, att det var olämpligt 
att motsätta sig den norska rättsuppfattningen på denna punkt, eftersom det skulle omöjlig-
göra ”det samförstånd mellan folken som erfordras för att vi skola komma till en uppgörel-
se”. DN 19/2. 
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relativt klart urskiljbar grupp. På denna punkt stod de alldeles ensamma mot 
hela den norska och svenska offentliga opinionen i övrigt. 

Mer eller mindre öppet baserade de konservativa sitt ställningstagande 
på vad jag kallat överhöghetsteorin om unionens tillkomst och allmänna 
innebörd. Föreningens grundläggande dokument var inte riksakten, som alla 
andra åsiktsriktningar ansåg, utan Kieltraktaten. Genom den kom Norge 
under svensk suveränitet och herravälde och blev en svensk besittning. I 
kraft av Kieltraktatens lydrikesbestämmelser hörde till det svenska kompe-
tensområdet alla rättigheter och funktioner, som Sverige inte i klartext över-
lämnat till Norge i någon av de andra föreningsurkunderna. Beträffande 
konsulatväsendet lyste ju alla skriftliga stipulationer med sin frånvaro i uni-
onsstatuterna. Det fanns ingenting som tydde på att svenskarna någonsin 
överlämnat sin genom Kielavtalet förvärvade hegemoni i detta avseende till 
norrmännen. Ur unionsdokumenten kunde norrmännen därför inte härleda 
någon rättighet att på egen hand inrätta en nationell konsulatorganisation. Så 
kan de konservativa konsulataktionsmotståndarnas lydrikesargument mot 
egalitetsmotiveringen formuleras.199 

Göteborgs Aftonblad gjorde emellertid ett försök att vederlägga egali-
tetsargumentet utifrån premisser, som kunde godtas även av norrmännen 
och de svenska konsulataktionsförsvararna. I en ledare, författad av profes-
sor Sam. Clason, påstods helt frimodigt, att konsulatgemenskapen faktiskt 
var fastslagen i riksakten. Motiveringen för detta mycket ovanliga påstående 
ger en god bild av hur vagt utformade unionsdokumenten var i språkligt 
avseende och vilken våghalsig teknik man använde för att tolka dem. Clason 
åberopade 1814 års språkbruk. Då fördes stundom konsuler in under termen 
”gesandter”. Det var fallet i den ursprungliga norska grundlagens § 26, som 
gav konungen rätt att ”sända gesandte”. Detta stadgande flyttades senare 
över till riksakten, ”där sålunda gesandter i § 4 bör anses inbegripa konsu-
ler”. Även om man accepterade egalitetsargumentets centrala förutsättning, 
att riksakten var det enda föreningsdokumentet, kunde Norge således enligt 
Sam. Clason inte anses ha rätt att på egen hand inrätta ett självständigt kon-
sulatväsen.200 

 

Ett andra normorienterat resonemang, grundlovsargumentet, gick ju ut 
på att Norges grundlov i princip förutsatte, att konsuler var norska ämbets- 

199 NDA 11/2; VL 21/2, 2/2, 3/2, 11/2, 3/5 och 31/5; GAB 27/5, 13/2 och 8/5; även t. ex. 
StB 3/4; SuP 18/2 och SmP 6/3. 
200 GAB 31/3. Ang. Clasons författarskap, se Clason t. Lundeberg, 5/4, F 940 k, Lunde-
bergs samling, UUB. – Se även AB 3/7. 
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män och följaktligen kunde utnämnas i norskt statsråd. Det tycks konsulat-
aktionsförsvararna ha godtagit utan någon mera ingående granskning (AK 
1905:4:47:6 Branting; SocDem 7/3, 24/4). Regeringen Ramstedt sökte dock 
gendriva det i sin unionsproposition av den 19 juni. Även dess argumente-
ring visar tydligt, att unionsdokumenten var så oprecist formulerade, att de 
tillät många olika tolkningsmöjligheter. Den outtalade premissen för rege-
ringens resonemang var, att de av aktionsmännen åberopade satserna om 
konsuler i den gällande grundloven måste ses mot bakgrund av 1814 års 
överenskommelse om skötseln av utrikesärendena. Angående utrikesför-
valtningen stadgade den ursprungliga Eidsvoldskonstitutionen, att ”den 
statsraad, som forestaaer det udenlandske departement, bør have en egen 
protocol, hvori de sager indføres, som ere af den natur, at de ikke bør fore-
legges det samlede statsraad”. Men Norge kom inte att erkännas som någon 
självständig stat och erhöll varken utrikesminister, gesandter eller konsuler. 
Under förhandlingarna med svenskarna angående de ändringar i Eidsvolds-
författningen, som måste göras med anledning av föreningen med Sverige, 
föreslog därför de svenska underhandlarna, att lagrummet om ett norskt ut-
rikesdepartement med egen chef och eget protokoll skulle utgå. Så skedde 
också. Men samtidigt fastslogs både i den reviderade grundloven och i riks-
akten, att rikenas gemensamme kung skulle ha rätt att ”’begynna krig och 
sluta fred, ingå och upphäva förbund, avfärda och mottaga sändebud’”. Vi-
dare kvarstod bestämmelsen, att den gemensamme kungen enligt svenska 
regeringsformen måste utöva sin beslutanderätt över utrikesärendena i sam-
verkan med den svenske utrikesministern, i vissa fall med hela statsrådet. 
Även de norska utrikes- och konsulatfrågorna hamnade således under den 
svenska utrikesförvaltningens domvärjo. Detta var, menade den svenska 
regeringen i sin proposition, den av båda parter godtagna innebörden av 
1814 års fördrag om utrikesstyrelsen. 

Hur skulle då mot denna bakgrund den norska konstitutionens ord om 
konsuler rätteligen tolkas? 

Eidsvoldsförfattningen nämnde bland de ämbetsmän, som skulle inneha 
förtroendesysslor, även gesandter och konsuler, medgav regeringen. Men de 
svenska förhandlarna föreslog en annan skrivning av detta lagrum. Den ur-
sprungliga ordalydelsen kom dock att bibehållas oförändrad. Att svenskarna 
gick med på detta bevisade dock inte – vilket grundlovsargumentets norska 
förespråkare hade antagit – att de accepterat ”at[t] ämbetena skulle vara ute-
slutande norska”. Meningen kunde blott vara, hävdade regeringen, ”att ge-
sandterna och konsulerna skulle, såsom även svenska grundlagen 
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stadgade, vara förtroendeämbetsmän”. Rätten att leda rikenas förhållanden 
till utrikes makter och därvid ”avfärda sändebud” blev ju, som regeringen 
ansåg sig ha påvisat, förbehållen kungen och den svenska statsledningen. 

Ur norska grundlovens föreskrifter angående konsuler kunde man enligt 
den svenska regeringen således blott utläsa, att de skulle vara förtroendeäm-
betsmän. Någon rätt att ensidigt tillsätta egna konsuler kunde grundlagen 
inte anses tillerkänna Norge. När unionen kom till stånd, hade man ju enats 
om att alla norska utrikesfrågor, däribland de konsulära, skulle skötas av den 
gemensamme kungen med hjälp av redan existerande svenska organ för 
förbindelser med främmande makter. Så kan regeringen Ramstedts försök 
att vederlägga grundlovsargumentet sammanfattas (Heiberg J V 1906:242).  

En annorlunda invändning mot grundlovsargumentet restes av Göte-
borgs Aftonblad i den nyss citerade ledaren av Sam. Clason. Clason utgick 
från tanken, att grundloven ej blott var norsk grundlag utan även den egent-
liga unionstraktaten mellan Sverige och Norge (Vedung 1966:28). ”Att 
’konsuler’ nämnas i detta ’unionsdokument’ betyder alltså ej, att desse äro 
enbart norska”, poängterade han. Ur grundloven kunde norrmännen inte 
härleda någon rätt till eget konsulatväsen. (GAB 31/3; även Heiberg J V 
1906:243). 

 

Ett tredje normorienterat resonemang mot aktionspolitiken går här i un-
dersökningen under beteckningen riksaktsargumentet. I norsk debatt hade 
det utvecklats av framför allt kungen och kronprinsen. Det gick i korthet ut 
på att konsulatfrågan måste sägas – som riksaktens ytterst vaga formulering 
löd – ”angå” båda rikena och därför behandlas i sammansatt statsråd. På 
svenskt konsulataktionsfientligt håll instämde man i denna tankegång och 
angav fyra olika skäl för sitt ställningstagande. För det första hade det ge-
mensamma konsulatväsendet upprättats i sammansatt statsråd och måste 
därför upplösas under iakttagande av samma former (GAB 25/5, 31/3; VL 
2/3; StD 19/4; Hedin 1905). För det andra hade ett enhetligt konsulatväsen 
existerat alltsedan unionens tillkomst och var genom 90-årig hävd en del av 
unionsförhållandet (ST 18/2, 20/2; StD 2/3, 15/4; Hedin 1905;. Hildebrand, 
”En historisk vidräkning”, StD 3/4). För det tredje skulle ett norskt konsu-
latbeslut tvinga Sverige att helt omorganisera sitt eget kon- 
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sulatväsen (JT 22/5 och SmP 3/5). Till sist var konsulatskilsmässan de facto 
ett grundskott mot unionens livsprincip, enhetligheten i rikenas förhållande 
till främmande makter (GAB 25/5). En fråga som ägde alla dessa berörings-
punkter med Sverige och unionen kunde inte, resonerade man, betraktas 
som en rent norsk affär. Den måste i högsta grad anses ”angå” båda staterna. 
Avgörandet måste ske i samråd med Sverige, i sammansatt statsråd. Grund-
tanken bakom den norska aktionslinjen var oförenlig med den i riksakten 
kodifierade unionella rätten.201 

 

När riksakten innehöll så vaga uttryck som detta ”angå”, som här är ak-
tuellt, kan man inte förundra sig över att tolkning kunde stå mot tolkning. 
De svenska försvararna av aktion på konsulatfrågan sökte också på åtmin-
stone två sätt gendriva riksaktsresonemangen. Först och främst hänvisade de 
till praxis beträffande behandlingen av ärenden, som i någon acceptabel 
bemärkelse kunde sägas angå båda rikena. Utförligast utvecklades denna 
tanke av den kände liberale publicisten Valfrid Spångberg i en ledare i 
Vestmanlands Läns Tidning. 

Ganska exakt 13 år tidigare hade Aftonbladet publicerat en artikelserie 
kring konsulatfrågan, som enligt Spångberg innehållit den klaraste argumen-
tation, som till dags dato förekommit i ämnet. Den liberala huvudstadstid-
ningen hade visat, att praxis för behandling av frågor, som kunde sägas angå 
båda unionsstaterna, var klar och entydig. En mängd angelägenheter hade i 
lika hög grad som konsulatärendet berört båda parter, utan att Sverige därför 
känt sig förhindrat att avgöra dem i enbart svenskt statsråd. Som exempel på 
vad Aftonbladet hade dragit fram, anförde Spångberg bl. a. 1885 års beslut 
om förändring av den ministeriella konseljens sammansättning. Det kunde 
inte gärna bestridas, att detta beslut i högsta grad angick Norge, men trots 
detta hade det fattats i svenskt statsråd.202 

Under de 13 år som gått sedan Aftonbladet meddelat sin dokumentation, 
hade det inte kunnat påvisas, att konsulatfrågan angick de båda länderna på 
något annat sätt än de ärenden, som tidningen dragit fram som exempel på 
svensk egenmäktighet. Norrmännen hade således praxis på sin 

201 Weibull 1960:220; Berg, Koncept till anförande den 19/3, vol. 3, Gustaf Bergs samling, 
RA; GAB 27/5 (Fosterländska förbundets i Göteborg resolution); även NDA 12/5; Bar 9/3; 
SmP 27/4; ST 18/2, 20/2; NK 21/3. 
202 Reformen beskrivs utförligt ovan s. 9. 
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sida, när de gick att i norskt statsråd fatta beslut om att upphäva det gemen-
samma konsulatväsendet, menade Spångberg. Konsulataktionsmotståndar-
nas riksaktsargument mot aktionspolitiken föreställde han sig därmed ha 
skjutit i sank (VLT 30/3; även SocDem 7/3; DN 9/2, 17/2). 

Den andra invändningen mot riksaktsargumentet gick ut på att konsulat-
lagen avsåg agenter för handel och sjöfart, vilket norrmännen ensamma 
kunde besluta om. Först om konsulerna skulle utrustas med diplomatiska 
befogenheter måste saken avgöras enligt riksaktens paragraf 5. Detta be-
hövde dock inte bli aktuellt förrän i ett senare skede (DN 19/2, 21/2; även 
AB 6/3). 

 

Norska motståndare till aktion erinrade ju om att konservativa och mo-
derata medlemmar av stortinget saknade väljarnas uttryckliga mandat att 
sluta upp bakom aktionspolitiken. Ett beslut om aktion stred under sådana 
omständigheter mot den partikulära normen, att man vid viktiga utrikespoli-
tiska avgöranden måste ha direkt mandat från folket (se ovan s.111 f).  

På svensk botten tas denna mandatargumentering inte alls upp till dis-
kussion vid denna tidpunkt, vilket är en smula egendomligt, om man betän-
ker vilken oerhörd vikt den tillmäts senare på sommaren (se nedan kap 
VII:2.6) Bland motståndarna till konsulataktion antyds endast, att den nors-
ka enigheten nog inte är så fullständig, som det ibland påstås. Som belägg 
citerar Aftonbladet ett skarpt uttalande av Trondhjems Adresseavis, som 
lyder: ”Det finns ... en mängd av de mest upplysta ... och de mest vederhäf-
tiga män i detta land, som ha samma mening som professor Hagerup. När 
dessa meningar icke mera och kraftigare kommit till orda, så har det sin 
grund i, att det icke längre finns yttrandefrihet i landet, vilket nu regeras av 
en fanatisk press, som strax är redo att förhåna varje frimodigt uttalande 
under uttryck som varje ärekär man helst ser sig fri från.” Uttalandet bestyr-
ker, att det finns en opposition mot aktionspolitiken, anser Aftonbladet. (AB 
20/5, även AB 5/6; GAB 7/3, 25/4; VL 10/1, 21/2; SuP 18/27). 

 

Försvararna av konsulataktion uppehåller sig däremot inte vid att det 
finns en viss opposition mot aktionspolitiken. De tar betecknande nog hellre 
fasta på den andra sidan av samma sak, att konsulataktionen har en mycket 
överväldigande folklig förankring i Norge. Klarast kommer detta 
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fram på Dagens Nyheters ledarsida. ”Den norska unionspolitiken är i emi-
nent mening folkpolitik”, anser tidningen. ”Den har icke behövt orientera 
sig mot höjden för att finna ett förlösande ord, ty den är själv en fas i natio-
nens utveckling till politisk frihet och självstyrelse. Det är ej blott genom 
norska pressens nästan enhälliga uttalanden, som man får besked om att 
konsulatsaken blivit en nationalsak. Ett mera omisskännligt bevis därpå 
lämnas av den massa mötesresolutioner och andra opinionsyttringar som 
publicerats i en bilaga till specialkommitténs betänkande. Detta offentliggö-
rande av kollektiva privatmeningar, som i norska stortingshandlingar är en 
vanlig företeelse, utmärker en sida av den norska parlamentarismen vartill 
det hos oss saknas motsvarighet.” Det visar, att ett stortingsutskott ”söker 
direkt kontakt med folkmeningen och bemödar sig att låta denna komma till 
heders”. Man kan förstå, fortsätter Dagens Nyheter sin beundrande utlägg-
ning av den norska unionspolitikens folkliga förankring, att ett sålunda till-
kommet utskottsbetänkande får ett större allmänintresse än våra ordinarie 
utskottskanslibetänkanden. ”Men utskottsväsendet är en kopia av den repre-
sentativa ordning som det tillhör. Hela det norska statsskicket är inrättat på 
att stortinget skall vara det nationella livets centralhärd, att dit skall allt fol-
ket blicka med förtroende, till dess vilja och förmåga att skaffa rätt. I den 
riktningen ha de norska samhällsbyggarna undangjort ofantligt mycket som 
här återstår. De ha skaffat landet en rent demokratisk rösträtt både i staten 
och kommunen; … de hade nyss ändrat sin valordning och övergått till di-
rekta val och enmansvalkretsar – med förbigående av proportionsvalen, som 
förr hade ett parti för sig. Huru de lönats för sitt arbete, det ser man nu av 
den enighet som råder mellan storting och folk i deras största fråga.” Det 
demokratiska statsskicket i Norge borgar för att stortinget handlar i överens-
stämmelse med folkmeningen. Bristande folkligt stöd kan alltså inte använ-
das som argument för att vägra gå med på norsk aktion på konsulatfrågan.203 

Andra radikala försvarare av konsulataktion och särskilt då de socialde-
mokratiska tidningarna ser visserligen med beundran upp till den norska 
demokratin. När de ändå kritiserar dess folkliga förankring, sker det utifrån 
ett ideal, som ligger bortom den liberala demokratin. De utgår från utopin 
om ett klasslöst samhälle. De pekar på att den norska nationella enigheten är 
begränsad av klassmotsättningar. Den mest uttrycksfulla for- 

203 DN 17/5; även 5/3: norrmännen står på ”höjden av sin tids odling” och äger det ”högsta 
mått av lagbunden frihet, självstyrelse och medborgerlig likställighet, som något folk på 
jorden lyckats tillvinna sig”, 23/4, 19/5; NyT 13/1, 2/2; E. H. T[hörnberg], ”Hvad som skett 
i Norge”, SvD 20/2. 
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muleringen av detta tema svarar redaktör Viktor Larsson i Hallands-Posten 
för. Denna tidning var inte formellt socialdemokratisk men ansågs stå soci-
aldemokratin mycket nära. Larsson beskriver den himlastormande entusi-
asmen och den storordiga nationalismen i Norge. ”Man svär lika heliga och 
storslagna eder som fordom på den berömda ängen Rütli, advokater, förfat-
tare, nordpolsfarare, knektar resa land och rike omkring och predika ’det 
heliga kriget’ mot den förfärlige svenske förtryckaren.” Men så gäller det ju 
också, fortsätter Viktor Larsson ironiskt, ”en väldig frihetskamp, som skall 
giva eko genom tiderna, en den mest heroiska resning mot en av de värsta 
och grymmaste förtryckare, världshistorien någonsin skådat!” Vid åsynen av 
allt detta kan Larsson inte låta bli att tänka på ”den odödliga legenden om 
den ädle riddaren av la Mancha och hans hjältemodiga kamp mot – väder-
kvarnar”. 

Men ”mitt under frasernas festrus” har de norska ”frihetshjältar, som 
störta omkull det storsvenska Jericho med sina basunstötar och ursinnigt 
fälla frasernas lansar mot oskyldiga väderkvarnar ... haft anledning att bli en 
smula mörkrädd[a]. Ty från verklighetens hårdaste och grymmaste kamp, 
där det gäller livet och icke fraser och chimärer, har i dessa dagar ett hålögt 
hotande spöke stigit fram som ’den objudne gästen’ vid det stora feta natio-
nella gästabudet ... Det kom från grändernas mörkaste och smutsigaste djup, 
och det röjde icke ett spår av den pliktskyldiga nationella entusiasmen för de 
egna konsulerna.” Det har begärt, ”att regeringen, som haft så gott om peng-
ar, när det gällt att bygga fästningar och pansarfartyg, skulle ställa några 
fartyg till de tusentals arbetslöses förfogande, för att de skulle kunna komma 
över till Amerika, då de nationella folkvännerna och demokraterna i norska 
stortinget inte anse sig kunna göra det minsta, för att lindra deras förfärliga 
nöd.” 

Det vilar enligt Viktor Larsson något makabert över denna situation. 
”Just som den norska demokratiens makthavare under väldigt buller och 
bång ... utbringa skallande leverop för det norska folkets ära och rätt” nöd-
gas ”stora skaror av detta folk ... vända sig till samme makthavare med öd-
mjuka böner om hjälp att komma bort från detta land, som icke har annat än 
svält och nöd att bjuda dem. Skär det inte som ett gräsligt missljud genom 
frihetsjublet och krigsdanserna, detta nödrop från samhällets djup? Och gri-
na icke de arbetslöses trasor som det grövsta hån i ansiktet på den frihetsgu-
dinna, som nu bäres omkring på gator och torg av välmående borgarlibera-
ler, under avsjungandet av: Ja, vi elsker?” 

Viktor Larsson menar, att de norska statsmakterna stirrat sig så blinda på 
”den unionella likställighetsfrasens idol”, att de inte ser, ”hur den sociala 
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frågan gång efter annan sticker upp huvudet mitt ibland dem, hotande med 
sitt fruktansvärda därefter. De ha ruinerat landet, låtit dess näringar och na-
turtillgångar förfaras, prisgivit folket åt nöd, arbetslöshet och brist, bara för 
att kunna så mycket mera förhäva sig över sin frihetskärlek gent emot bro-
derfolket”. 

Vi svenska demokrater sympatiserar hjärtligt med de norska frihetskra-
ven, deklarerar Viktor Larsson. Vi kan dock inte undgå att uppfatta ”både 
den skarpa skärande kontrasten mellan de arbetslöses svältdemonstrationer 
och det maktägande borgardömets unionella festkollationer till frihetens ära 
och den dräpande ironien i det utarmade proletariatets bön om hjälp, att få 
lämna ett land, där självstyrelsens nya æra predikas överallt på gator och 
torg”. 

Men ”spöket från de arbetslöses tåg kommer att gå igen i framtiden”, 
siar Viktor Larsson. ”Då kommer det för att lära borgarliberalismen, vad det 
verkliga folkets rätt och självstyrelse vill säga.” Det framgår alldeles klart, 
att detta resonemang endast syftade till att påvisa, hur begränsad den norska 
enigheten i unionsfrågan var, om den sattes in i ett större politiskt samman-
hang. Det användes inte som argument för att vägra godta aktion på konsu-
latfrågan. (HaP 18/3; även ibid., 28/2, 22/5; SocDem 7/3, 8/3; Arb 1/3; NyT 
10/3, 11/3). 

 

Viktigare för att belysa konsulataktionsförsvararnas ställningstagande 
var, att de sökte tillämpa en sorts mandatresonemang även på svenska för-
hållanden. De hävdade, att det folkliga inflytandet över unionspolitiken var 
alltför obetydligt. På grund av det odemokratiska statsskicket representerade 
statschefens, regeringens och riksdagens motsträviga attityd i konsulatak-
tionsfrågan inte den verkliga, breda svenska folkmeningen. Folkopinionen i 
stort stod på konsulataktionsförsvararnas sida, tycktes de mena. ”Finge 
svenska folket avgöra erhölle Norge sin rätt,” poängterade Ny Tid. ”Men 
mot denna rätt står samma parti, som här i landet utgjort och dagligen utgör 
en hämsko på den demokratiska utvecklingen. Det är motståndarne till röst-
rätten åt svenska folkets flertal, det är åkarpslagstiftarne, sträjkbrytareun-
derstödjarne och militaristvännerna som vi ha att tacka för detta förhållande 
mellan den skandinaviska halvöns båda folk ... Ej mindre viktig roll spelar i 
denna strid ... de dynastiska intressena, vilka stödja sig vid det ovannämnda 
reaktionära partiet, liksom detta stödjer sig vid dynastin” (NyT 10/2, se även 
ibid. 2/2, riksdagen representerar ”blott en fjärdedel av folket”). Radikala 
liberala tidningar instämde. Det torde vara nästan omöjligt 
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för vårt folks stora flertal att få något avgörande inflytande på unionsfrågan, 
som hittills behärskats av det reaktionära fåtalets representation i första 
kammaren, menade Karlstads-Tidningen. 

Att den officiella svenska unionspolitiken inte stod i samklang med den 
breda folkopinionen stred, måste de radikala försvararna av aktion på konsu-
latfrågan uppenbarligen ha menat, fastän de aldrig explicit formulerade sig 
på denna punkt, mot den partikulära normen, att riksdag och regering borde 
återspegla hela det vuxnas svenska folkets i allmänna val uttryckta vilja. 
Detta talade mot att göra motstånd mot konsulataktionen. 

 

Härmed har jag behandlat de normorienterade argumenten för och mot 
att Sverige bör godkänna en norsk aktion. Sammanfattningsvis kan man 
konstatera, att de aktuella lagtexterna varit vagt och mångtydigt utformade, 
att praxis varit mycket oklar och att den relevanta verkligheten varit ytterst 
svårbedömd. Härigenom har det varit möjligt för de olika grupperna att 
medvetet eller omedvetet göra sig sådana föreställningar om normsystemet, 
som passat ihop med den unionspolitik de av andra skäl bestämt sig för att 
driva. De normorienterade resonemangen har också av allt att döma konse-
kvent formulerats utifrån andra, djupare liggande utgångspunkter eller per-
spektiv. De har enligt min uppfattning inte varit utslagsgivande för ställ-
ningstagandena för eller mot aktion. 

b. Partistrategiskt orienterad argumentering 
Jag har vid upprepade tillfällen kunnat konstatera att både norrmän och 
svenskar varit medvetna om att unionsfrågan i ovanligt hög grad fyllde vik-
tiga partistrategiska funktioner i det politiska systemet i stort, vilket i sin tur 
fick återverkningar på hela samhällets utveckling. Denna medvetenhet om 
unionsfrågans funktionella samband med det omgivande samhället påverka-
de också aktörernas beslut att gå emot respektive acceptera en norsk konsu-
lataktion. 

En del motståndare till aktionen gjorde ett stort nummer av att konsulat-
striden inletts av partistrategiska skäl från norsk sida. Detta talade emellertid 
enligt deras mening inte på minsta sätt för aktionen utan mot den. Det fanns 
ingen anledning att ge efter för anspråk, som drivits fram i syfte att vinna 
partistrategiska fördelar. 

Göteborgs Aftonblad (18/2) var den tidning, som mest intresserade sig 
för 
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unionsfrågans funktionella betydelse för den norska politiken i stort. ”För 
den norska vänstern, liksom numera för hela stortinget, är unionsbråket rent 
av en nödvändighet,” ansåg den. ”Detta kommer sig därav, att den radikala 
demokratien i Norge spelat ut all annan valtrumf ... I ett ultrademokratiskt 
land – i vilken egenskap Norge torde gått längst i hela den civiliserade värl-
den – måste man vid valtillfällen alltid hava något att häckla och fördöma 
såsom ej nog frisinnat. Nu har man i Norge gått så långt i ”frisinne”, att alla 
möjliga radikala tokerier där redan äro genomförda. Vad återstår? Uppvig-
ling mot Sverige och unionen. Denna uppvigling måste bedrivas, även utan 
ringaste berättigad anledning – ty vad skulle man eljes bli stortingsman på? 
Hur skulle hrr yrkespolitiker eljes kunna komma i den lyckliga ställningen 
att tjäna 12 kr. om dagen under obegränsad tid?” 

Göteborgs Aftonblad ansåg uppenbarligen, att kravet på exempelvis eget 
konsulatväsen tagits upp av venstre för att vinna röster vid stortingsvalen. 
Det ultrademokratiska statsskicket hade sedan med naturnödvändighet 
tvingat alla andra partier att sluta upp bakom denna fordran för att kunna 
behålla sitt röststöd på valarenan.204 

Göteborgs Aftonblad (18/2) hävdade emellertid, att konsulatfrågan tjä-
nade även ett annat strategiskt syfte, på den interna partiarenan inom ven-
stre. I början av 90-talet hade partiet genomfört sina viktigaste program-
punkter. Det hotades nu av inre splittring. Då lanserades konsulatfrågan för 
att limma ihop partiet. Den stora konsulatstriden inleddes alltså för att hålla 
venstre samman. ”På sådana grunder har man”, konstaterade Göteborgs Af-
tonblad, ”ställt till allt detta oväsen, därmed hotande unionen, Sverige, ko-
nungadömet och hela Nordens framtid. Längre i rå partiegoism kan ingen 
gå. Den norska yrkespolitikens stora statsmän hava slagit rekordet.” 

Denna ojämförliga lumpenhet trodde tidningen att den skulle ha sluppit 
bevittna, ”om ej Norge vore nog olyckligt att hava en konstitution av revolu-
tionärt ursprung. Norges heliga beprisade grundlov, av vilken ej en prick får 
ändras, är ju i huvudsak den franska revolutionsförfattningen av 1791, som 
befunnits passa bra i Norge, men ej dugt annorstädes.” Norges alltför demo-
kratiska statsskick bar skulden för missförhållandena. 

204 GAB 18/12; även VL 21/2 ”den norska parlamentarismen har nu en gång utvecklat sig 
så osunt, att intet parti kan leva, som icke ställer till bråk med Sverige. Detta har blivit den 
västanfjällska politiska luftens både syre och kväve, som omöjligen kunna undvaras,” 28/2 
ref. av Klingspor; Sundbeck, ”Unionsfrågans historia”, SuP 8/6. 
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Bland konsulataktionsförsvararna var man heller inte omedveten om att 
de norska partiernas ståndpunktstagande i unionsfrågan dikterades ej blott 
av ideologisk övertygelse utan även av medvetandet om de funktioner i det 
politiska systemet i stort, som olika unionella ställningstaganden antagligen 
skulle komma att fylla. Detta tycks dock inte ha gjort den norska aktionen 
mindre respektabel i deras ögon. Klarast utvecklades måhända denna tanke-
gång i Göteborgs Handels-och Sjöfartstidning. 

Unionsstriderna hade gjort, ”att i Norge den inre politiska utvecklingen 
väsentligen behärskats av ett utrikespolitiskt förhållande”, poängterade tid-
ningen. ”Den norska vänstern har unionstvisterna att tacka för ofantligt 
mycket, för norska högern åter hava de varit i lika mån olycksbringande.” 
Högern hade varit det unionstrogna partiet i Norge. ”Nu se vi den nära nog 
överbjuda vänstern i en stämning, som syftar till att göra ände på unionen.” 
Omslaget kunde dock lätt förklaras. ”Högern har sett landet rusa fram i de-
mokratisk utveckling, något som från dess synpunkt ter sig som ... en fara 
för de samhällsklassers intressen, bland vilka detta parti räknar sina flesta 
medlemmar. I sina bemödanden att hejda denna utveckling har högern lam-
slagits av sin unionsvänlighet. De hetsande angivelserna för, att den vore 
svensksinnad, upphölle svensk överhöghet och kämpade mot de nationella 
intressena, användes som vapen mot den, även när rent inre frågor vore före, 
och varje upplågande unionstvist begagnades lystet av vänstern för att till-
vända sig folksympatierna och vända dessa från motståndaren. Likaså har 
högern sett landets ekonomi förstöras av en vänsterstyrelse, som hängav sig 
åt kapprustningar med Sverige och lät Norge såsom socialt föregångsland 
flyga högre än de ekonomiska vingarna rådde med. Ingen möjlighet fan[n]s 
att hejda det, så länge vänsterstyrelsen hade unionstvisterna att leva på.” Om 
Norge inte haft unionen, hade högern säkerligen ”kunnat sätta ett vida sega-
re motstånd mot de demokratiska strävandena ... Likaså hade högern växlat 
mera normalt med vänstern i makten, och den ömsesidiga sakkritiken hade 
varit förmånlig för landets finanser.” Kunde man egentligen undra över att 
den gamla unionsvänligheten hos norska högern höll på att försvinna? frå-
gade sig Handelstidningen. 

I ett måhända signifikativt avseende skilde sig Handelstidningens analys 
från dess konservativa platskollegas, Göteborgs Aftonblads. Medan GAB 
pekar ut det demokratiska systemet som orsak till att konsulatfrågan blivit 
utnyttjad i partistrategiskt syfte, hävdar GHT, att konsulatfrågan använts 
partistrategiskt för att införa det demokratiska systemet. Det är tänkbart att 
tidningarnas olika inställning till demokratin återspeglas i detta. 

Handelstidningen kopplade inte direkt samman unionsfrågans inverkan 
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på de partistrategiska förhållandena i Norge med problemet, hur man borde 
ställa sig till en ensidig norsk aktion på konsulatfrågan. Indirekt kan man 
dock utläsa, att medvetenheten om det partistrategiska spelet inte påverkade 
tidningens försvarande inställning till konsulataktionen.205 

 

Viktigare för förståelsen av drivkrafterna bakom aktörernas ställningsta-
gande är dock de utredningar, som görs av unionskonfliktens inverkan på 
Sveriges interna partistrategiska förhållanden. En ledare i Dagens Nyheter 
(28/5) illustrerar hur radikalliberala försvarare av aktion resonerar i detta 
avseende. Unionella hänsyn har gjort sig gällande i svensk politik på ett sätt, 
som varit menligt for landets utveckling till en ”högre grad av självstyrelse”, 
deklarerar tidningen. Vissa kretsar har dragit nytta av de unionella misshäl-
ligheterna. ”Den svenska demokratien har därför ej endast av rättskänsla och 
billighetsskäl stått på Norges sida i dess krav på eget konsulatväsen och 
annan likställighet.” Den har i en uppgörelse på denna grund även sett en 
”utväg att bringa vår inre politik ut ur det dödvatten vari unionskonflikterna 
bidragit att hålla den kvar”. Den strid som länge pågått, anmärker samma 
tidning vid ett annat tillfälle (3/2, även 4/6), ”gör den politiska luften osund, 
fyller den med äventyrlighetens bakterier och kräver många goda ansatser 
till nationell företagsamhet”. Särskilt har de svåra konflikterna dragit 
”mycken andlig kraft från vårt sociala sambygge och främjat en reformtrög-
het, vars vådor träda alltmera i dagen”. 

Hur unionskonflikterna bidragit till att främja en motvilja mot reformer 
och förhindra en demokratisk utveckling visar den liberale publicisten Efra-
im Rosenius i ett av sina Stockholmsbref till Hallands-Posten. Att en ”de-
mokratisk reformering” av det svenska samhället gått så långsamt beror en-
ligt Rosenius i hög grad på att de konservativa och antiliberala grupperna 
ständigt utnyttjat de nationella motsättningarna i syfte att göra taktiskt poli-
tiska vinster vid de allmänna valen. ”Hos alla folk finnes ett anlag till chau-
vinism, som av kall partiberäkning kan arbetas upp till ett ursinne, som för-
tar både syn och hörsel för de därav anfäktade. Liksom de konservativa i 
Frankrike alltifrån Boulanger och Déroulède till våra dagars i skamvrån 
ställda nationalister med de orenaste händer spelat på nationalkänslans lätt 
vibrerande strängar för att samla massorna under klerikalismens och de 

205 GHT 6/2; även H. Hedlund, Konsulatfrågan 1905, Minnesuppteckning av samtal med bl 
a E. G. Boström den 19/1, H. Hedlunds samling, GUB; SvD 3/2 och 11/2. 
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reaktionära strävandenas fana, så ha vi fått bevittna, hur man även hemma 
hos oss sökt göra efter samma konststycke. Vårt ’Tyskland’ har varit Norge, 
vår ’revanche’ har varit att stuka ’norrbaggarnas oförskämda anspråk’, man 
har hetsat de nationella lidelserna, och under allt detta ovärdiga spektakel ha 
’liberalerna’, de ’ultra-radikala’ etc., dvs. de som velat ge Norge dess fulla 
rätt, utpekats som hart när fosterlandsförrädare, medan de värda herrar, som 
bära ansvaret för den nuvarande situationen, varit de ’sanna fosterlandsvän-
nerna’, deras opinion har titulerats för den ’svenska’ i motsats till ’den nors-
ka ståndpunkten’ varmed man behagat beteckna de svenska mäns mening, 
som trott, att unionen borde grundas på bägge folkens respekterande av var-
andras ära och rätt.”206 

Högermännen framställer alltså liberalerna som fosterlandsförrädare, 
därför att dessa vill gå norrmännen till mötes, under det att de utmålar sig 
själva som de sanna fosterlandsvännerna, därför att de önskar driva en mer 
konfliktorienterad unionspolitik. Genom att på detta sätt vädja till de 
svensk-nationella känslorna har de kunnat ta hem vinster vid de allmänna 
valen. Det är anledningen till att en ”demokratisk reformering” av det 
svenska samhället gått så långsamt. 

För att ”den svenska demokratin”207 inte skall tvingas fortsätta sitt arbete 
i detta ogästvänliga chauvinistiska klimat, måste konsulatfrågan bringas ur 
världen. Kungen måste förmås sanktionera lagen. Detta resonemang in-
stämmer också socialdemokraterna i.208 

Nu var det emellertid inte alldeles självklart, att dessa partistrategiska 
överväganden måste mynna ut i slutsatsen, att man borde gå med på den 

206 Rosenius ”Stockholmsbref”, HaP 3/6; även HaP 4/2 unionsfrågan är ”reaktionens mo-
dernäring”, 24/5. 
207 DN 28/5. Uttrycket ”den svenska demokratin”, som förekommit i flera andra citat i 
undersökningen, betecknar här inte ett statsskick, där partier konkurrerar om väljarnas 
gunst. Det används snarare i bemärkelsen ’arbetarna’, ’småfolket’, ’de rösträttslösa massor-
na’ eller i bemärkelsen ’statsform där småfolket bestämmer’. När vänstern år 1905 kämpar 
för demokrati, använder den termen i dess klassiska betydelse av massvälde. När och hur 
begreppet förlorar detta revolutionära innehåll och ges den innebörd av system med kon-
kurrerande eliter, som det har idag, har ännu inte utretts av någon idéforskare. 
208 I den resolution, som partiet antar den 25/2, sägs till förmån för sanktion att ”unionsfrå-
gan ... behärskar båda folkens allmänna politik och ... undantränger det sociala reformarbe-
te, som närmast överallt utgör målet för arbetareklassens strävanden” samt att den ”alltjämt 
visar sig ge ny näring åt nationalistiska och chauvinistiska strömningar i båda länderna”. 
Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 167 f; 
även AK 1905:4:47:6 Branting. 
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norska aktionen. Kunde inte ett ställningstagande för sanktion tvärtom tol-
kas som ömklig undfallenhet mot norska krav och leda till att man drog på 
sig anklagelser från högerhåll för ”norvegomani” och bristande ”foster-
ländskhet”? Skulle inte ett sådant beslut kunna resultera i just det, som man 
uppenbarligen önskade undvika, stagnation eller rentav tillbakagång vid de 
val, som skulle äga rum redan på hösten 1905? Hade inte den slutsatsen le-
gat närmare till hands, att liberaler och socialdemokrater borde inta en mera 
oförsonlig hållning och gå emot konsulataktionen för att inte kunna ankla-
gas för osvenskt uppträdande och norsk-vänlighet? Det var ju en sådan 
”hårdare”, mera konfliktinriktad, mera ”nationell” ståndpunkt en del kon-
servativa norrmän intagit utifrån sina partistrategiska överväganden. 

När representanter för Sveriges liberala tidningar den 12 februari samla-
des i Stockholm för att diskutera bildandet av en liberal pressförening, fram-
fördes detta resonemang av några ledande personer inom den nationallibe-
rala falangen på mötet. I en cirkulärskrivelse formulerade Adolf Hallgren, 
Harald Sohlman och Karl Warburg ett eget minoritetsuttalande. ”För de 
frisinnades framgång vore det av vikt”, hävdade de, ”att de i fråga om uni-
onspolitiken icke intoge en ståndpunkt, som framstår såsom främmande för 
det svenska folket eller såsom oförenlig med unionen och som sålunda icke 
har utsikt att samla majoritet.” Ur partistrategisk synvinkel borde man enligt 
dessa nationalliberaler alltså arbeta för sanktionsvägran på en kommande 
konsulatlag.209 

Mera utförligt utvecklades samma tankegång i en insändare i Svenska 
Dagbladet under rubriken ”Svenska vänstern och unionsfrågan”. Den var 
författad av en anonym ”politiskt liberal man”. Skribenten angrep bl. a. Da-
gens Nyheters linje i konsulatärendet, som han fann alltför tillmötesgående 
mot de norska kraven. Var den representativ för den svenska vänsterpres-
sens hållning i unionsfrågan, visade detta ”att denna press mist icke blott 
kontakten utan även all samhörighet med stora massan av svenska vänster-
män”. Men en sådan situation innebar en fara för det liberala partiet. Väns-
terpartiet i Sverige har på den rena inrikespolitikens område börjat få vind i 
seglen, konstaterade insändarskrivaren. Men han ansåg det ställt utom allt 
tvivel, ”att uppmarscherar icke partiet med flygande fanor och klingande 
spel – och synligt för all världen – på en mera nationell taktisk linje än dess 
press ... så kommer partiet att icke blott förlora den vunna terrängen, utan 
för mansåldrar hållas i vanmakt av högern, som i det 

209 Resolutionen återfinns i Staaffs samling okat., UUB. Mötet har utförligare behandlats av 
Torbjörn Vallinder i Från Kjellberg till Zweigbergk, Hur idén om Sveriges vänsterpressfö-
rening växte fram och förverkligades 1889–1905, s. 30 ff. 
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psykologiska ögonblicket visat mer kraft och vitalitet än motståndaren” 
(SvD 10/1, 12/1; AB 25/1, 8/3; DN 11/1). 

Om man önskade undvika beskyllningar för osvenskhet på grund av allt-
för stort tillmötesgående mot norska krav, låg det onekligen närmast till 
hands att omedelbart markera en hårdare attityd genom att exempelvis anbe-
falla sanktionsvägran på konsulatlagen. Den konklusion, som ”politiskt libe-
ral man” drog, förefaller alltså vara mest konsekvent. För en del ledande 
nationalliberala motståndare till aktion tycks också detta partistrategiska 
övervägande ha spelat en viss roll. Men varför anslöt sig radikala liberaler 
och socialdemokrater till den motsatta ståndpunkten? Vad var det som gjor-
de, att de rekommenderade sanktion, trots att de därmed tog ställning mot 
sitt kortsiktiga partistrategiska intresse och trots att de som ivriga unions-
vänner då också skulle bli tvungna att acceptera en långtgående avveckling 
av unionens institutioner? 

 

Enligt det nu refererade sättet att resonera måste således konsulatfrågan 
så snart som möjligt bringas ur världen för att inte ge näring åt en chauvi-
nism, som minskade liberalers och socialdemokraters röststöd på valarenan 
och undergrävde deras styrka på den parlamentariska arenan, vilket i sin tur 
hindrade eller åtminstone fördröjde Sveriges demokratisering och radikali-
sering. Parallellt med detta förekom emellertid en annan argumentering, 
som visar vilka hänsyn de svenska konsulataktionsförsvararna var beredda 
att ta. Den gick ut på att Sverige måste demokratiseras och reformeras för 
att unionen på längre sikt skulle kunna bevaras och räddas. Unionsstriderna 
måste fås att upphöra, då de hindrade Sveriges demokratisering, men samti-
digt måste Sverige demokratiseras för att man skulle få unionstvisterna ur 
världen. Så paradoxalt tycks radikala konsulataktionsförsvarare ha tvingats 
argumentera på grund av sin unionsvänlighet. 

”Så länge fåtalsväldet regerar Sverige, medan Norge tillämpar demokra-
tin i alla sina handlingar, så länge torde ej någon verklig lösning av unions-
frågan vara möjlig”, trodde Ny Tid i Göteborg. Den måste nämligen lösas 
”på verkligt demokratisk grundval och därföre måste demokratin bli rege-
ringsprincip här i landet lika väl som i broderlandet” (NyT 13/1, cit., 17/1; 
HaP 24/5). 

Särskilt i februari 1905 agiterade Ny Tid och dess medarbetare för av-
skaffande av monarkin och införande av en nordisk republik. Det var ett 
steg mot en demokratisering av Sverige men samtidigt också mot enighet 
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mellan folken. ”Nordens folk ha ... ej någon anledning att underhålla dy-
nastier vars intressen stå i strid med de båda folkens intressen och framkalla 
och underhålla konflikter mellan dessa”, ansåg Ny Tid. Det är vår tro, ”att 
såväl för Sveriges demokratiska utveckling till större lycka för dess folk 
samt för ernående av enighet och verkligt brödraskap med broderfolket, de 
båda länderna måste enas om en ny styrelseprincip, nämligen den republi-
kanska.” En nordisk republik i stället för ett nordiskt kungadöme, det var Ny 
Tids paroll.210 

Andra tidningar krävde andra reformer. Några yrkade på förändringar av 
valreglerna till andra kammaren. Lagstiftningen måste avspegla ”nationens 
verkliga vilja” (DN 23/4 och KaT 29/4). Man önskade sig en ”ärlig” röst-
rättsreform baserad på majoritetsvalsystemet och utan ”proportionella” till-
satser”.211 Man tog därmed avstånd från det på svenkt högerhåll omhuldade 
proportionsvalsystemet. En del reste krav på att första kammaren skulle av-
skaffas212, andra att den skulle förvandlas till ett maktlöst överhus (DN 9/2, 
27/4; KaT 11/2, 15/2). Man krävde också parlamentariskt utsedda regeringar 
(DN 12/1; E. Hedén SocDem 7/3). Allt gjordes i syfte att närma ”de svenska 
och norska statsidealen” till varandra (DN 27/4). 

Men hur skulle förutsättningar för denna stora omvälvning kunna ska-
pas? Ett svar lämnade Valfrid Spångberg i en politiska krönika för norska 
Morgenbladet (8/2). Valen 1899 och 1902 har gett demokratin början till en 
verklig maktställning i andra kammaren, underströk den liberale publicisten. 
”Gaar valget i 1905 et ligesaa langt stykke i samme retning, vil denne stil-
ling være befæstet og dermed ogsaa Første Kammer paa vei til at henvises 
til den rolle som overhus, der med rette tilkommer det. Men i samme stund, 
som dette indtræffer, er ogsaa den største hindring ryddet afveien, som hidtil 
har reist sig mod et unionelt opgjør ... i former, som kan forenes med den 
opfatning, der har arbeidet sig frem i Norge.” 

210 NyT 10/2; även 9/2, 11/2, 14/2, l6/2, 3/3, 8/3 och 8/4. I mitten av februari ordnades ett 
offentligt möte i Göteborg, vilket kan betecknas som höjdpunkten i den antimonarkistiska 
propaganda kretsen kring Ny Tid bedrev. Bland talarna märktes tidningens ene redaktör, 
Anton Andersson, samt de två unga medarbetarna K. G. Ossian-Nilsson och Z. Höglund 
(NyT 16/2). Agitationen vann föga anklang i den övriga socialdemokratiska pressen. Se t. 
ex. Arb 11/2. Dock HaP 20/2. 
211 DN 5/3 cit., 10/4, 23/4; även DN 12/1; KaT 29/4; SocDem 10/4; NyT 27/5 och 16/2 ref. 
av Z. Höglund och Anton Andersson. 
212 NyT 30/1, 16/2; ref. av Z. Höglund och Anton Andersson. 
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Alla krafter måste inriktas på att vid septembervalen 1905 få en klar, 
demokratisk, reformvänlig vänstermajoritet i andra kammaren. Följden där-
av måste bli en ny, liberal regering och en ny unionskommitté för att pröva 
det enda återstående alternativet: en svensk vänsterförhandling med Norge 
(KaT 22/2, 25/2, 27/3; HaP 15/4; SocDem 6/3, 7/3, 10/4). 

Men därmed får den något paradoxala ståndpunkten, att konsulatfrågan 
måste bringas ur världen för att arbetet på Sveriges demokratisering skulle 
kunna skjuta fart, men att ett demokratiskt Sverige samtidigt var en förut-
sättning för en unionell uppgörelse, en rimlig förklaring. Om man accepte-
rade konsulataktionen och en snabb lösning av konsulatfrågan, skulle man 
undvika en förlustbringande strid på den vid valen i september. Därmed 
bäddade man för en vänstertriumf i valen, en ny vänsterregering och nya 
underhandlingar med Norge i syfte att enligt radikala och demokratiska 
principer lösa de återstående stridsämnena och särskilt då frågan om utrikes-
styrelsen. Problemet varför den mest unionsvänliga gruppen accepterade 
den mest långtgående utskiftningen av den institutionella gemenskapen får 
nu också sin förklaring. En reducering av unionella institutioner var, förefal-
ler det, ett medel att bevara realunionens kärna, den gemensamma utrikes-
styrelsen. De som försvarade konsulataktionen var så unionsvänliga, att de 
utsatte sig för partistrategiska risker och var beredda att inskränka den insti-
tutionella gemenskapen till ett minimum bara för att få behålla något litet 
samarbete med Norge. Men varför var de då så angelägna om att hålla fast 
vid samverkan med Norge? Förklaringen måste vara, att vänstern i Sverige 
gärna samarbetade med ett demokratiskt land med parlamentarisk regering, 
enkammarriksdag samt en stark liberal och en framväxande socialdemokra-
tisk vänster. Vidare kunde den svenska kungamakten genom personalunio-
nen med det parlamentariskt styrda Norge komma att försvagas, vilket skul-
le vara en stor framgång från konsulataktionsförsvararnas synpunkt. 

 

Av allt att döma borde konsulataktionsmotståndarna ha varit medvetna 
om att deras konfliktorienterade attityd mot Norge innebar enbart fördelar ur 
partistrategisk synvinkel. Det kan synas egendomligt, att de aldrig förde 
fram sådana tankar i skrift. Det finns dock en rimlig förklaring till detta. En 
politiker talar inte gärna i tid och otid om hur fördelaktigt hans ställningsta-
gande är ur partistrategisk synvinkel. Han kan då beskyllas för att vara en 
kallhamrad partitaktiker, som sätter partiets bästa framför landets 
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eller framför det ideologiskt riktiga. Troligen var det sådana överväganden, 
som låg bakom konsulataktionsmotståndarnas tystnad på denna punkt. 
 

3. Korta laglinjen 
För att göra bilden fullständig skall jag nu till sist behandla argumenteringen 
för och mot den sista av de tre rekommendationer till handling, som konsu-
latfrågan för analysens skull spaltats upp i – aktion på konsulatfrågan enligt 
korta laglinjen. Här förekom inte mindre än sex argumenttyper: sändarorien-
terade, mottagarorienterade sändar–mottagarorienterade, sändar–omgiv-
ningsorienterade och mottagar–omgivningsorienterade samt normorientera-
de argument. Först skall de sändar- och mottagarorienterade tankegångarna 
tas upp till granskning. 

a. Sändar- och mottagarorienterad argumentering 
Konservativa motståndare till aktion på konsulatfrågan uppehöll sig vid 
aktionsformens konsekvenser för kungamakten. I Norge hade ju liberaler 
och socialdemokrater stött korta laglinjen i förhoppning om att kungen skul-
le vägra sanktion, vilket skulle leda till att de sista resterna av personlig 
kungamakt sopades bort, att huset Bernadotte avsattes eller att monarkin 
avskaffades (se ovan s. 137 ff). Att en sanktionsvägran kunde få dessa åter-
verkningar på den norska kungamakten, ägnade dock de svenska konserva-
tiva motståndarna till norsk aktion inte en rad i detta sammanhang. De an-
vände i stället all sin energi till att påvisa, hur olyckliga följderna för den 
norska och så småningom även den svenska kungamakten skulle bli, om 
kung Oscar sanktionerade lagen. Begick han en så oförlåtlig dårskap, skulle 
stortinget naturligtvis gå vidare och på något sätt tillvälla sig demokratisk 
kontroll över utrikespolitiken. Unionen skulle förvandlas till personalunion 
med försvarsallians och kungamakten skulle bli helt utan inflytande i Norge. 
På sikt måste detta få förödande återverkningar på Sveriges personliga 
kungamakt. Omsorgen om kungens maktposition i Norge och därmed också 
i Sverige gjordes av en del konservativa motståndare till konsulataktion på 
detta sätt till ett argument mot att sanktionera konsulatlagen.213 De upprepa-
de med 

213 VL 2/6; ÖC 2/6; GAB 1/3; SuP 31/3. Weibull 1960:215 hävdar att detta motiv var vik-
tigt, ja kanske avgörande för Oscar II:s och kronprins Gustafs beslut att vägra sanktion. Han 
stöder sig på ett brev från Oscar II t. kronprins Gustaf, 30/4, Oscar II:s arkiv, BFA. 
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andra ord de monarkistiska tankegångar, som refererats redan i ett tidigare 
sammanhang (se Weibull 1960:199 ff). 

 

Trots att de som försvarade konsulataktion var antimonarkistiskt inställ-
da, använde de aldrig antimonarkistiska resonemang som argument för att 
man skulle godta korta laglinjen. Här föreligger således en lucka, ett tom-
rum i deras argumentering. Hur skall man förklara detta? Troligen ansågs 
antimonarkistiska tankegångar motverka syftet att uppnå sanktion på kon-
sulatlagen. Om man hävdade, att kungen borde sanktionera därför att det 
underminerade kungamakten, skulle kungen sannolikt i stället vägra sank-
tion. Detta torde vara förklaringen till frånvaron av argumentering på denna 
punkt. 

b. Sändar–mottagarorienterad argumentering 
Den andra gruppen av argument innehåller hänvisningar till korta laglinjens 
återverkningar på förhållandena mellan Sverige och Norge. Den är i denna 
undersöknings terminologi sändar–mottagarorienterad. En del resonemang 
innehåller prognoser om hur aktionsformen kommer att påverka unionen. 
Bland motståndarna till konsulataktion diskuterades två tänkbara utveck-
lingsmöjligheter. Den ena förutsatte, att kungen gav lagen sin sanktion, den 
andra att han vägrade. I det förra fallet skulle föreningen utvecklas till per-
sonalunion med försvarsförbund. Vilka nackdelar det innebar för svenskt 
vidkommande har jag tidigare utförligt behandlat. Invändningarna mot per-
sonalunionsprogrammet kan därför förbigås i detta sammanhang. (Weibull 
1960:176). 

Men hur skulle det gå med unionen, om man i stället antog, att kungen 
vägrade sanktionera lagen? Två olika utvecklingsalternativ dryftades och de 
har tidigare inte behandlats i denna undersökning. ”Antingen måste norr-
männen taga reson, eller också måste de göra revolution.” Antingen måste 
de slå till reträtt eller gå vidare till en revolutionär brytning av unionen. (VL 
27/4; även StB 8/4, 21/5; ÖC 20/3). Tidningen Vårt Land antydde faktiskt 
ett tredje alternativ. Om kungen inte kunde bilda någon ny norsk regering, 
kunde han ”regera på egen hand, alltså på ett alldeles inkonstitutionellt sätt”. 
I Ungern, där situationen liknade den i Norge, ”talas det om att införa en 
militärdiktatur. Sådana kraftmedel torde dock knappast vara att vänta här 
uppe”, antog tidningen. Den ville betrakta sitt resonemang som ”ett tanke-
experiment”. (VL 27/4). 



239 

I några enstaka fall antydde man, att norrmännen inför ett beslutsamt 
uppträdande från svensk sida kunde tänkas göra en fullständig helomvänd-
ning och öppna förhandlingar rörande en total revision av unionsbestämmel-
serna.214 Det kunde också tänkas, att de stannade för medelvägen att skicka 
ut konsuler utan exekvatur från den unionella utrikesledningens sida. Kon-
sulerna skulle då inte kunna fungera på vanligt sätt som officiella norska 
representanter i utlandet. De skulle blott kunna verka som handelsagenter 
eller ”handelsstipendiater”. (VL 27/4, 20/5). 

Mest sannolikt var det dock, att norrmännen inte blåste till halv eller hel 
reträtt utan besvarade kungens sanktionsvägran med en total brytning med 
Sverige. Med anmärkningsvärd skärpa framhölls detta av kronprins Gustaf i 
det anförande, varmed han inledde hemliga utskottets arbete den 23 mars. 
”På ett avslag [på konsulatlagen] följer”, betonade kronprinsen, ”efter vad 
mig uttryckligen är tillkännagivet av statsminister Michelsen, det norska 
statsrådets avskedsansökan och ingen ny norsk regering står då att få. Däref-
ter ämnar den fungerande regeringen, sedan en kort frist tilländalupit, i stor-
tingets händer nedlägga sitt mandat, varefter stortinget antages komma att 
om regeringens förande vidare bestämma. Detta är ett revolutionärt steg; 
därmed är konungamakten satt ur stånd att fungera och unionen faktiskt 
sprängd.” (Weibull 1960:220). I själva verket var föreningens upplösning 
det egentliga målet för aktionen. ”Rörelsens syfte är”, underströk tronfölja-
ren, ”upplösningen av den nuvarande unionen; och framdrivandet av konsu-
latsaken är endast och allenast en förevändning för att komma ut ur den-
samma. För detta faktum bör numera ingen i Sverige längre kunna vara 
blind” (Weibull 1960:216 och 219 cit.; se även Gyldenstolpe t. Ramstedt, 
27/4, Ramstedts samling, RA). Samma synpunkter framfördes också av 
andra medlemmar av kungahuset, av statsråd, ledande riksdagspolitiker och 
ledarskribenter i pressen. Med en högst anmärkningsvärd klarsyn förutspåd-
de 

214 SuP 8/3, GAB 25/5; StB 21/5; StD 26/4; C. Lundeberg t. S. Clason, 1/3, vol. 144, Cla-
sons samling, RA. 
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här motståndarna till konsulataktion en utveckling, som senare in i detalj 
skulle komma att bli förverkligad.215 

Av stort intresse blir denna iakttagelse, om man jämför konsulatak-
tionsmotståndarnas syn på de faktiska konsekvenserna av en sanktion med 
deras uppfattning om de faktiska konsekvenserna av en sanktionsvägran för 
att utröna, vilken utveckling de helst av allt önskade. Materialet ger på den-
na punkt ett utomordentligt entydigt svar. ”Om Norge föredrager att bryta 
unionen, så är detta från svensk synpunkt mycket att föredraga framför den 
tingens ordning, som skulle bli en följd av konsulatlagens sanktionerande”, 
fastslog det konservativa Vårt Land.216 

Det vore en stor förlust, skrev moderata Stockholms-Tidningen när 
sanktionsögonblicket var nära förestående, om ”det avgörande, som en poli-
tisk brytning alltid innebär, ginge om intet. Är någon känsla nu aktuell i 
svensk unionspolitik, är det den, att detta tillfälle måste begagnas för att 
komma till en uppgörelse ... Ingen ställning är svagare än den svävande, och 
ingen ställning vore mera svävande än den, som följde på en sanktion” (ST 
23/5, även 12/5, 29/5; StD 28/5). 

Såväl konservativa som moderata motståndare till norsk aktion satte så-
ledes större värde på sanktionsvägran och unionens sprängning från norsk 
sida än sanktion och föreningens omvandling till personalunion med för-
svarsallians. Det senare innebar, att Norge kunde föra en praktiskt taget obe-
roende utrikespolitik, för vilken Sverige genom försvarsförbundets utform-
ning skulle tvingas bära det militära ansvaret. Det innebar också en så all-
varlig snedvridning av unionsförhållandet i riktning mot parlamentarism, 
demokrati och ökat radikalt politiskt inflytande, att en sprängning var att 
föredra. 

Här skulle jag vilja dröja ett ögonblick och påminna om, hur front- 

215 Se t. ex. Prins Carl t. E. G. Boström, 4/6, E. 3286, Boströms samling, RA; Utkast till tal 
avsett att hållas av kronprins Gustaf inför hemliga utskottet i maj 1905, tr. i A. Wåhlstrand, 
1905, s. 340 ff. Originalet skrivet med Ramstedts handstil i Ramstedts samling, RA; A. 
Gyldenstolpe t. J. Ramstedt, 27/4 och 28/4, Ramstedts samling, RA; G. Billing, Anteck-
ningar, s. 271. Ang. pressens uppfattning, se VL 1/3, 27/4; GAB 22/5, 25/5; StB 8/4; SuP 
18/2, 7/3; ÖC 17/2; NWT 4/2, 14/2; Upsala 20/2; StD 7/3, 31/3, 26/4, 28/4, 15/5; SvD 18/3, 
27/3; ST 12/5. 
216 VL 27/4; även C Lundebergs anteckningar ang. val till hemliga utskottet m. m., 19/3 och 
21/3 bl. a. Edv. Bohnstedt, P. Fahlbeck, C. Nordenfalk, J. F. Nyström, C. Rappe, C. Sjöcro-
na, F 940 u, Lundebergs samling, UUB; J. Weibull, ”Kronprins Gustaf”, Bil. 1 och 2 samt 
Bil. 3, Scandia 1960, s. 216 och 220 f kronprins Gustaf samt s. 222 f hemliga utskottets 
majoritet; G. Billing, Anteckningar, s. 271; StB 7/4, 13/4, 27/5; SuP 16/5, 27/5. 
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linjerna gick i den norska debatten. Som läsaren torde erinra sig, hyste en 
del socialdemokratiska och liberala norska aktionsförsvarare också förhopp-
ningar om sanktionsvägran för att snabbt kunna bringa den förhatliga före-
ningen med det odemokratiska och reaktionära Sverige på fall (se ovan s. 
137 ff). I detta avseende rådde således total åsiktsöverensstämmelse mellan 
svenska konsulataktionsmotståndare, som representerade högra delen av den 
politiska skalan i Sverige, och en del norska konsulataktionsförsvarare, som 
tillhörde den borgerliga och den socialdemokratiska vänstern i Norge. Här 
framträder vad jag kallar ”den oheliga alliansen” mellan mera högerorien-
terade svenska och mera vänsterorienterade norska fiender till unionen 
mycket klart i debatten. Det som förenade dem på denna centrala punkt var 
att de var konfliktorienterade mot det andra landet, att de inte drog sig för 
eller rent av önskade driva fram en kris, som kunde spränga unionen. Man 
kan konstatera, att båda dessa grupper insåg, att konsekvensen av deras poli-
tik skulle bli den unionssprängning, som ägde rum den 7 juni. Den 7 juni 
innebar således ej blott, att de förhoppningar, som Konow-Castbergflygeln 
och socialdemokraterna knutit till Skarneslinjen, aktionslinjen, gick i upp-
fyllelse. Händelserna denna dag innebar på sitt sätt också en framgång för 
den svenska högerpolitiken i unionsfrågan. Visserligen fick högern inte se 
sin främsta unionella programpunkt, revision enligt lika rättigheter–lika 
skyldigheter programmet, gå i uppfyllelse. Den lyckades dock förhindra, att 
föreningen utvecklades till en personalunion, vilket skulle ha gjort den de-
mokratiska och radikala smittan från den norska pesthärden livsfarlig för 
den bestående ordningen i Sverige. Nu hade man i alla fall möjlighet att 
ordna förhållandet mellan länderna på det näst bästa sättet, d. v. s. genomfö-
ra en total skilsmässa. Kanhända skulle Sverige i samband därmed också 
kunna tillskansa sig vissa fördelar genom att som förutsättning för sin med-
verkan till unionsupplösning kräva, att Norge skulle uppfylla vissa villkor. 
Helt uteslutet var det för övrigt heller inte, att man skulle lyckas agitera upp 
en stämning, som gjorde det möjligt att förverkliga förstakammarhögerns 
revisionsprogram. 

Denna anmärkningsvärda parallellitet mellan svensk höger och norsk 
radikal vänster vad gäller inställningen till unionens upplösning har gått 
historieforskningen nästan helt förbi. Till stor del torde det bero på att histo-
rikerna varit alltför snävt nationellt inriktade, att de inte anlagt några kom-
parativa perspektiv. Däremot undgick parallelliteten inte vissa skarpsynta 
iakttagare i samtiden. Karlstads-Tidningen (31/5) pekade på ett väsentligt 
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sammanhang, när den en smula överdrivet tillspetsat skrev: ”norsk vänster 
och svensk höger ha samverkat som två kugghjul till unionens sönderbryt-
ning”. 

 

Alla sändar–mottagarorienterade argument uppehåller sig dock inte vid 
hur det kommer att gå med unionen. En del går längre in i framtiden och 
söker förutspå vilka attityder, som sanktionsvägran och unionssprängning 
kan eller bör skapa, samt vilka handlingar dessa i sin tur kan eller bör utlösa. 

De konservativa motståndarna till aktion kommer sporadiskt in på atti-
tydproblemet, närmast på en normativ nivå. De förlöjligar den försonliga 
attityd mot norrmännen, som radikala försvarare av konsulataktion då och 
då ger uttryck för. Deras konfliktorientering får därmed ännu skarpare kon-
turer. En medlem av den svenska fredsrörelsen påklistras den nedsättande 
etiketten ”fredsfåret” (StB 24/5; även NDA 10/3). Då en svensk fredsföre-
ning ger spridning åt en norsk maning om fred sägs den bedriva ”foster-
landsfientlig agitation i norsk tjänst” (VL 17/3). Man hånar liberalernas tro 
på ”samförståndet” med norrmännen och deras förhoppningar om en unio-
nell ”fridsstämning” (VL 7/2; även 13/3.) Statsminister Boströms avgång 
för att ”främja samförståndets uppnående” anses vittna om ”överdriven 
courtoisie mot Norge”. Alldeles i onödan lämnar den spelrum åt ”den käns-
lopolitik, som producerat sig i vissa, särskilt liberala, svenska sinnens panis-
ka skräck för allt, som kunde stöta den ej så litet uppstyltade norska själv-
känslan” (NDA 10/4; även 21/1, 2/2, 10/2; GAB 8/3). 

Ej heller skandinavismen går fri från fördömelsen. Göteborgs Aftonblad 
hånar ”en hop idealt sinnade dilettantpolitiker, utan hum om det politiska 
livets realiteter”, som ”för de heliga broderskänslornas skull” tar vilka risker 
som helst. Omdömeslösa och ovederhäftiga ter sig för Göteborgs Aftonblad 
(14/2) dessa ”idealistiska och fridsamma kulturpolitiker”, som gärna uppträ-
der under ”kulturell skylt med stora åthävor och med de stora vyernas vitt 
famnande anspråk”. Tidningen tycker sig dock ha märkt, att skandinavismen 
är på tillbakagång. Med glädje erfar den, att ”en nationalliberal rörelse med 
känsla för fosterlandets intressen och framtid börjar att med styrkan av ett 
farligt myteri göra sig gällande på den liberala skuta, som så 
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länge gått under de kosmopolitiska frasernas och den nationella självförne-
kelsens tecken”.217 

Dessa uttalanden visar, att konservativa motståndare till konsulataktion 
inte behöver komma i samvetsnöd över att sanktionsvägran kan öka mot-
sättningarna mellan Sverige och Norge. Tvärtom får man det intrycket, att 
de vill åstadkomma ökad spänning mellan länderna. 

 

Denna slutsats vinner ytterligare i styrka, när man undersöker deras upp-
fattning om de åtgärder, som Sverige kan eller bör vidta mot ett unionsbry-
tande Norge. Allt tyder på att de inte ämnar motståndslöst finna sig i att 
Norge spränger sig ut ur förbundet. Någon förespråkar fredliga repressalier 
mot norrmännen. Norskfödda diplomater och konsuler bör avskedas från 
sina tjänster, konsulatkåren bör förbjudas att hjälpa norska fartyg och svens-
karna bör bojkotta de norska fjällsanatorierna. Detta skall nog få norrmän-
nen mjuka och tvinga dem att inleda förhandlingar med Sverige.218 

Andra förklarar, att de inte står främmande för att tillgripa ännu hårdare 
åtgärder, militärt våld eller hot om militärt våld. En sådan ”dumdristighet” 
som en norsk revolution kan bli ”obehagligast” för Norge självt, understry-
ker Vårt Land (18/4). ”Sapientia et victricibus armis” (genom klokhet och 
med segerrika vapen) har Sverige rett sig i långt värre kriser än den, som 
Norge nu hotar med, summerar den hotfullt dunkelt (även VL 27/4, 18/5 
och 19/5). I ett annat sammanhang talar tidningen om tvånget att tillgripa 
”ultima ratio” (VL 21/2). Mindre beslöjat uttrycker Rudolf Kjellén sina tan-
kar på ett möte, anordnat av Fosterländska förbundet i Göteborg. Sverige 
kan omöjligen vika för det norska hotet, slår han fast. Med en anspelning på 
en berömd dikt i Fänrik Ståls sägner sammanfattar Kjellén sin syn på Sveri-
ges uppgift: ”Tror man om oss det samma som sades om Sandels i Pardala 
by, så vilja vi äga rätt att svara som han.” Tror man att svensken är feg, bör 

217 GAB 7/4. Tidningen syftar på att en del liberala tidningar går emot konsulataktionen. 
218 Clason t. Lundeberg, 22/2 och 18/3, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; även Berg, 
Koncept till anförande den 19/3, vol. 3, Gustaf Bergs samling, RA. 
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denne tydligen liksom Sandels låta sadla sin ”ädla Bijou” och rida ut i stri-
den.219 

Sammanfattningsvis kan nu sägas, att de konservativa motståndarna till 
konsulataktion har föredragit sanktionsvägran och revolutionär brytning från 
norrmännens sida framför sanktionering och föreningens förtvinande till 
personalunion med försvarsförbund. Det är emellertid lätt att förutse, att ett 
tvärt avbrytande av de unionella förbindelserna kan skapa spänningar mel-
lan de båda länderna. Talar inte det mot sanktionsvägran? Inte enligt de 
konservativa konsulataktionsmotståndarnas mening. De hälsar ökade mot-
sättningar med tillfredsställelse. Några extrema röster höjs t. o. m. för att 
gripa till våld. I vilket syfte det skall ske är oklart. Det kan tänkas, att man 
önskar genomdriva sitt unionsrevisionsprogram.220 

De moderata konsulataktionsmotståndarnas syn på en krigisk lösning av 
konflikten är det svårare att bringa klarhet över. De få uttalanden som finns 
tyder på att de tar avstånd från tanken på ett svenskt militärt uppträdande. 
(StD 21/2, 19/5; SvD 22/4, 26/4, 11/5, 28/5, 30/5; ST 20/2, 3/5, 19/5, 30/5). 
Materialet är dock alltför bräckligt för att tillåta några säkra slutsatser. 

 

Hur tänkte sig då de som försvarade konsulataktion att aktionsformen 
skulle påverka relationerna mellan Sverige och Norge? De räknade med två 
alternativ. Om kungen och Sverige visade sig tillmötesgående fanns det en 
möjlighet, att de norska strävandena efter vidgad självständighet kunde för-
enas med unionens bevarande. Om norrmännen tilläts upprätta eget konsu-
latväsen och om utrikesstyrelsen sedan delades, borde man kunna förmå 
dem att stanna kvar i en lös realunion med gemensam utrikespolitik. 

Skulle däremot kungen vägra sanktion måste följden bli att alla unions-
band sprängdes. Norska regeringen skulle lägga ner sitt mandat och stor-
tinget skjuta kungamakten helt åt sidan genom att självt tillsätta en proviso-
risk regering. En statskupp vore därmed genomförd och kungaunionen bru-
ten. Ett poetiskt uttryck fick denna, som det senare skulle visa sig, myc- 

219 GAB 27/5. Jfr Runeberg, Fänrik Ståls sägner, Samlade arbeten V s. 157 ff; även Beck-
mans brevkopieböcker 23/2 (Carl von Friesen), Beckmans samling (okat.), UUB; Lunde-
berg t. Clason, 1/3, vol. 144, Clasons samling, RA; Clason t. Lundeberg, 22/2 och 18/3, F 
940 k, Lundebergs samling, UUB; Åkerhielm t. Lundeberg, F 940 l, Lundebergs samling, 
UUB; GAB 7/3, 8/5, 6/6; NDA 7/3, 17/3; StB 27/5; ÖC 20/2. 
220 GAB 27/4 och 6/6; VL 20/3. Ang. revisionsprogrammet, se ovan s. 180 ff. Det kan ock-
så tänkas, att man ämnar ställa så hårda villkor för en upplösning, att de endast kan genom-
drivas med våld (VL 4/2, 21/2, 13/4, 24/5; NDA 16/3, 26/4 och 20/5; GAB 6/6). 
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ket realistiska spådom i en dikt av K. G. Ossian-Nilsson. Den publicerades i 
Ny Tid (30/5) ett par dagar efter det att kung Oscar vägrat sanktion men en 
vecka före den norska upplösningsaktionen den 7 juni. Med hänsyftning på 
Einar Tambaskälvers och Olof Skötkonungs öden under kampen mot Olav 
Tryggvason vid Svolder skrev Ossian-Nilsson: 

Vad var det som brast, skrek kungen, 
var det icke min bågskytts båge?  
Vore icke den bågen sprungen,  
mången min ovän i stoftet låge.  
Var det din båge, som brast, skrek kungen.  
Ejnar kvad: Där brast väl värre:  
Norge ur dina händer, herre! 

Brusten är bågen, Norges båge,  
alltför stramt lät du bågen spänna.  
Om ej så hårdspänd strängen låge,  
aldrig sprunge en sträng, som denna.  
Brusten är bågen, Norges båge,  
brusten är bågen utan like:  
konung, ur händerna brast dig ett rike!221 

Det är alldeles uppenbart, att försvararna av konsulataktion föredrog 
sanktionering av konsulatlagen med hopp om att kunna bevara en lös real-
union framför sanktionsvägran och unionens säkra död. De önskade, för att 
citera ett pregnant uttalande av Dagens Nyheter, ”åstadkomma unionsfred 
genom konsulatskilsmässa” (DN 8/4; även 17/2, 28/3; AK 1905:4:47:7 ff. 
Branting, Zetterstrand m. fl.). 

De kunde således inte dela de svenska konsulataktionsmotståndarnas el-
ler de socialdemokratiska och liberala norska aktionsförsvararnas förhopp-
ningar om sanktionsvägran och unionsupplösning. I själva verket gjorde de 
svenska försvararna av konsulataktion samma prioritering som norska för-
svarare av konsulataktion inom høire och bland de moderate. Jag har tidiga-
re påvisat, att det i unionens slutskede förelåg en sorts informell ohelig alli-
ans mellan svenska mera högerorienterade och norska mera vänsteroriente-
rade unionsfiender. Nu kan vi konstatera, att det också existerat en motsva-
rande informell ohelig allians mellan svenska radikala och norska konserva-
tiva och moderata unionsbevarare. Det visade sig så småningom, att den 
senare alliansen var svagast. Den unionspolitik, som den företrädde, led två 
avgörande nederlag den 27 maj och den 7 juni 1905. 

221 Se även Beckmans brevkopieböcker 7/6, Beckmans samling (okat.), UUB; HaP 24/5, 
29/5; KaT 29/5; DN 3/5 (ref. av K.P. Arnoldson och Knut Wicksell); NyS 27/4, 30/5. 
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Nu hade emellertid de som försvarade aktion på konsulatfrågan att ta 
ställning även till ett annat problem rörande relationerna mellan sändaren 
och mottagaren. Det gällde vilka attityder mot det andra landet, som sank-
tion respektive sanktionsvägran skulle skapa i de båda länderna, samt vilka 
handlingar som dessa attityder i sin tur kunde framkalla. Utan att göra nå-
gon mera ingående analys framhöll försvararna av konsulataktion, att sank-
tionering skulle bereda marken för ett mera vänskapligt och fredligt förhål-
lande mellan länderna än sanktionsvägran. 

Man diskuterade också krigsriskerna rent allmänt utan att förknippa dem 
med någon speciell situation. Det fanns, ansåg man, framstående personer i 
Norge, som inte drog sig för att störta länderna i ett broderkrig. Något seri-
öst försök att precisera hur starka samhällskrafter dessa personer represente-
rade gjorde man aldrig. Man nöjde sig med att slå fast, att deras inflytande 
var obetydligt. Desto mer energi lade man ner på att fördöma deras eventu-
ella benägenhet att gripa till vapen. ”Det finnes inte bara storsvenskar som 
skräna mot Norge, det finnes även stornorskar, som skräna mot Sverige,” 
konstaterade Ny Tid i Göteborg. Sabelskramlare som Nansen och Gunnar 
Heiberg tycktes vilja ”föra de båda folken i harnesk mot varandra”. Tid-
ningen citerade Nansens ord: ”vi vilja hellre leva fattiga i ett fritt Norge än 
som grevar i ett underkuvat land”. Så många ord, så många fraser! suckade 
tidningen och avfärdade hans ord som ”ovederhäftig chauvinism” (NyT 
11/3; även SocDem 8/3 och 9/3 cit., 12/3 och 22/5) Även i Hallands-Posten 
påtalades ”krigsrabaldret” från ”Stang och hans litterata generalstab”. ”Men 
vi vilja vara i fred för detta idiotiska krigstrumpetande, som kunde passa vår 
egen storsvenska förstakammarchauvinism, men vittnar om, att den norska 
demokratiens blod är sjukt ... Man ser rött på den norska sidan, och det är 
den största olyckan i den nuvarande krisen. Ty det gör, att man där icke 
längre kan skilja på Sveriges styrande och Sveriges folk, utan låter sitt blin-
da raseri gå ut över detta sistnämnda, som icke har den ringaste skuld i vad 
som skett. På denna sidan kölen finns ... en stark undran över att krigstup-
parnes tokiga galande inte för länge sedan tystats ner av den norska demo-
kratien.” 

Karlstads-Tidningen (18/3) menade dock, att det norska krigspartiet var 
ett försvarsparti och inte ett anfallskrigsparti. Risken för ett norskt angrepp 
var obefintlig, förklarade den radikalliberala tidningen. 

Faran för att freden skulle brytas från svensk sida ansågs ungefär lika 
obetydlig. Visserligen fanns det i den konservativa aktionsmotståndarpres-
sen 
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och särskilt i första kammaren en grupp storsvenskar, på vars fredsvilja man 
inte helt kunde lita. Karlstads-Tidningen hävdade, att man måste vara be-
redd att måtta hugg mot varje ”ansats till ny huvudbildning på broderkrigs-
tankens aldrig riktigt säkert dödade hydra” (KaT 11/3; även 15/3, 29/5; 
SocDem 8/3; DN 16/1). Mot storsvenskarna stod dock den överväldigande 
folkmajoritet, som ”till vad pris som helst kräver en fredlig uppgörelse med 
broderlandet. Det gamla kungsordet att krig mellan skandinaviska bröder är 
en omöjlighet, det må sedan gå med unionen hur som helst, måste på bägge 
sidor av Kölen vara A. och O. i den stundande uppgörelsen.”222 

På den deskriptiva nivån bedömde försvararna av konsulataktion således 
inte krigsriskerna som särskilt allvarliga. I normativt avseende fördömde de 
skarpt tanken på krig. De var utpräglat samförståndsinriktade, vilket otvety-
digt talade för sanktion på konsulatlagen. 

c. Sändar–omgivningsorienterad och mottagar–omgivnings-
orienterad argumentering 

I Norge hade det ju förts en liten debatt om hur staterna i omgivningen skul-
le komma att förhålla sig till aktion enligt korta laglinjen. Även i svensk 
diskussion förekom hänvisningar till hur omgivningen kunde tänkas ställa 
sig. I många fall var de icke direkt avsedda att belysa den fråga som här står 
i centrum för intresset: om man skulle anbefalla sanktion eller inte på en 
konsulatlag, som drevs fram enligt korta laglinjen. När jag ändå tar upp 
dem, så är det för att visa, att den bild man gjorde sig av omvärlden ”sned-
vreds” på ett karakteristiskt sätt för att passa ihop med mera grundläggande 
värderingar och verklighetsomdömen. 

I många fall inskränkte sig den sändaromgivningsorienterade eller den 
mottagar– omgivningsorienterade argumenteringen till enkla varningar för 
att lystna stormaktsgrannar på något icke närmare preciserat sätt kunde 
blanda sig i spelet, om norrmännen bröt sig loss ur förbundet. Moderata 
motståndare till konsulataktion citerade ibland den franske statsmannen 
René Waldeck-Rousseaus svar på en norsk intervjuares fråga om hur stor-
makterna skulle ställa sig till en eventuell unionsupplösning. ”L’Europe 
n’aime 

222 HaP 29/5 ”fredlig” kurs. i originalet; även ibid. 9/3 och 22/5; NyT 11/3; SocDem 8/3; 
KaT 15/3, 29/5; DN 5/3, 3/5 res. i föreningen Studenter och Arbetare i Helsingborg; GHT 
2/2, 6/2, 22/2; AK 1905:4:47:6 f Branting och Zetterstrand; Förhandlingarna vid Sveriges 
socialdemokratiska arbetarpartiets sjätte kongress, s. 168 res. 
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pas des changements”, hade han sagt. Detta borde norrmännen besinna, in-
nan de tog en sanktionsvägran till intäkt för att bryta sig loss ur förbundet 
(SvD 16/4; även ST 1/5, 19/5, 20/5; AB 25/5; NK 3/6). 

Vanligen antog man dock att en eventuell diplomatisk eller militär stor-
maktsintervention skulle ske i syfte att bevara unionen. I en historisk skiss 
över den europeiska stormaktspolitiken efter 1815 bekände sig Aftonbladet 
uppenbarligen till denna bedömning. Tidningen betraktade unionstraktaten 
som en del av den mellanfolkliga rättsordning, som stormakterna skapat på 
Wienkongressen 1815. Ogärna tillät makterna, att denna rättsordning rubba-
des. Nu fanns det emellertid åtskilliga exempel på att kongressfördragen 
brutits. Italiens och Tysklands enande, uppkomsten av kristna småstater på 
Balkanhalvön och unionsbrottet melIan Nederländerna och Belgien 1830 
hade skett i strid med alla fördrag. Varför hade stormakterna funnit sig i 
detta? Enligt Aftonbladet berodde det på dels att förändringarna ej kunnat 
förhindras, dels att den europeiska jämvikten ”i detta ords rätta och sanna 
mening” snarast blivit stärkt genom rubbningarna. Sedan Italien och Tysk-
land enats, hade den månghundraåriga rivaliteten mellan Frankrike och Ös-
terrike, ”som blodat så många slagfält på Rhens, Donaus och Pos stränder”, 
bragts ur världen och jämvikten hade ökat. Unionen mellan Hollands pro-
testanter och Belgiens katoliker hade varit ett konstlat verk. Den gav inte 
den avsedda garantien för den europeiska jämvikten och freden och hade 
därför fått upplösas. Samma insikt hade fått statsmännen att med lugn åse 
uppkomsten av nya stater på Balkan. Samtliga dess förändringar, det var 
Aftonbladets slutsats, hade legat i allas intresse. Därför hade ingen sökt 
motsätta sig dem. 

Men när jämvikten varit i fara, hade makterna intervenerat. England och 
Tyskland ingrep år 1878 på Balkan, när utvecklingen där höll på att leda till 
alltför stor rysk makttillväxt. Under Berlinkongressen visade de sig inte hå-
gade att låta ”den ryska jätten vandra sin väg framåt till världsväldet över 
spillrorna av högtidligt ingångna fördrag”. 

Att den skandinaviska unionens bevarande var av stor betydelse för den 
europeiska maktbalansen föreföll Aftonbladet uppenbart. Tyskland och dess 
bundsförvanter i trippelalliansen var helt överens med England om att unio-
nen var ett skydd mot rysk expansion. Det var livsviktigt för de västeurope-
iska makterna att förhindra, att ett fritt Norge eventuellt kom under rysk 
dominans. Det var därför osannolikt, att Sverige och Norge ostörda av 
främmande staters inblandning fick avhandla unionens upplösning. 
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Denna risk för stormaktsintervention för att hålla unionen vid liv måste alla 
separatistiskt sinnade norrmän allvarligt begrunda, slutade Aftonbladet för-
manande.223 

De konservativa konsulataktionsmotståndarnas syn på hotet från den in-
ternationella omgivningen är svårare att klarlägga. Spridda uttalanden tyder 
närmast på att de i motsats till de moderata velat bagatellisera faran. De 
trodde, att stormakterna varken ville eller kunde intervenera till förmån för 
unionens bevarande (VL 20/4; även Bohnstedt, 1905:50 ff; NDA 5/6; GHT 
31/5). 

För att ta ställning till faran för ingripande från omgivningens och då 
framför allt stormakternas sida, tvingades aktörerna blicka in i en okänd och 
svårbedömbar framtid. De nödgades göra prognoser, vilka med tanke på 
dåtidens svagt utvecklade nyhetsförmedling med nödvändighet måste bli 
osäkra. Resonemangen var också anmärkningsvärt detaljfattiga och kontur-
lösa. Det intressanta är emellertid, att de i och för sig oskarpa profetiorna 
tycks ha varit ”snedvridna” på ett systematiskt och konsekvent sätt. De mo-
derata motståndarna till aktion, som var positivt inställda till unionen, tyck-
tes tro, att makterna skulle intervenera till förmån för just unionens beva-
rande. De konservativa, som starkt ogillade unionen, satte däremot stor-
maktsintervention för att bevara status quo i tvivelsmål. Mycket talar för att 
kunskapen om verkligheten var så bristfällig, att aktörerna helt enkelt såg 
vad de ville se. Prognoserna om stormakternas agerande blev med andra ord 
systematiskt snedvridna för att passa ihop med djupare liggande värdering-
ar och verklighetsuppfattningar, djupare liggande perspektiv. 

De sändar–omgivningsorienterade respektive mottagar–omgivnings-
orienterade tankegångarna användes inte som argument mot sanktion på 
konsulatlagen; men om de hade gjort det, hade man kunnat dra slutsatsen, 
att de ingalunda varit avgörande för motståndet mot lagen. 

 

Detta intryck av ”perspektivstyrning” förstärks, om man betraktar de 
unionsvänliga konsulataktionsförsvararnas sändar/mottagar–omgivnings-
orienterade tankegångar. Liksom de moderata motståndarna till konsulatak-
tion varnar de norrmännen för vad ”det Europa, ’som icke älskar föränd-
ringar’” kan ta sig för, om de söker spränga unionen. Klarast formuleras 

223 AB 11/1; även ibid., 26/4; SvD 16/4, 22/4; StD 22/5; K. Warburg, ”Synpunkter i unions-
frågan”, GHT 23/2; G. B st, ”Faran av unionsupplösning”, AB 16/5. Moderata motståndare 
till aktion varnade också för ett isolerat ryskt ingripande. Se t. ex. ovan s. 197 f. 
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denna påminnelse i några ledande artiklar i Göteborgs Handels-och Sjöfarts-
tidning. ”Saken är den, att unionens upplösning skulle skapa två politiska 
faktorer på den skandinaviska halvön, medan Europa hittills haft att räkna 
med allenast en,” påpekar tidningen. Detta kan ge upphov till ”allehanda 
möjligheter, ägnade att väcka misstänksamhet makterna emellan och åtrå 
hos var och en att ... förebygga andra makters försök att begagna sig av det 
nya läget.” (GHT 19/4). 

För att styrka sin uppfattning låter Handelstidningen trycka av en ”beak-
tansvärd” artikel ur den ansedda engelska tidningen Daily Chronicle. Ett 
försvagat Skandinavien skulle uppmuntra till anfall från rysk sida, anser den 
engelska tidningen. Sedan åtskilliga år har Petersburgs diplomater varit 
gynnsamt stämda för en rörelse västerut och bl. a. vill de förvärva en flott-
station på Norges kust exempelvis i Hammerfest. Även om Ryssland för-
svagats genom nederlagen mot Japan, kan man vara förvissad om att de 
länge närda avsikterna ej skall uppges så lätt.  

Men även andra makter kan tänkas blanda sig i spelet, fortsätter Daily 
Chronicle sin analys. Tyskland har ju beslutat sig för att bli en stormakt på 
haven och ”utan tvivel skulle teutonen vara ivrig att utsträcka sina kuster, 
om han finge tillfälle härtill”. En försvagning av unionen skulle bli en stor 
frestelse för den tyske kejsaren och hans aggressiva rådgivare. ”Geografiskt 
läge, rassamhörighet, gemensamma intressen, den stora germanska rasens 
världsmission, som anses finna sitt mest effektiva uttryck i tyska ideal, skul-
le användas för att ådagalägga att ett införlivande av de skandinaviska län-
derna har sitt stöd ej blott i drömmar om ’Weltpolitik’ utan i försynens egna 
rådslag.” Med dessa möjligheter i sikte är upprätthållandet av unionen en 
sak, som rör hela Europa, menar Daily Chronicle. 

Under sådana omständigheter ligger det nära till hands, kommenterar 
Handelstidningen, att åtminstone de makter, som inte vill begagna sig av det 
nya läget, enas om ”ett samfällt uppträdande för att om möjligt hindra änd-
ringen. Väpnad intervention komme väl lyckligtvis icke i fråga; men nog 
finge man här i norden göra sig beredd på eftertryckliga föreställningar just 
från de makter, vilka stå oss nära och på vilkas vänskap vi sätta det mesta 
värdet” (GHT 19/4; även 31/5). Vad tror Handelstidningen, att dessa före-
ställningar kommer att gå ut på? Jo, unionens bevarande och fredlig för-
handling. ”Det blir på det sättet en internationell förpliktelse för de båda 
skandinaviska rikena att leva i union, ett moment i det europeiska jämvikts-
läget, som de för den allmänna fredens och trygghetens skull anses skyldiga 
att un- 
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derkasta sig ... Men det bleve icke behagligt att gå till förhandlingar, vilka 
blivit oss på det sättet pånödgat. Och de måste på sätt och vis fortgå och 
avslutas under utländsk kontroll. Då hade man ställt till något, som varken 
vore angenämt för de båda folken eller ofarligt för deras oberoende.” 

Från svensk sida har man således, försäkrar Handelstidningen till sist, 
”påvisat möjligheten av ett utländskt inskridande, icke med vapen, men ge-
nom fredliga demonstrationer, när den norska revolutionen en gång ligger 
på bordet. Men man har påvisat denna möjlighet som en fara man utsätter 
sig för genom unionens brytande, icke som någonting önskvärt, vare sig för 
Sverige eller för Norge. – Ingen såge hellre än vi, att farhågorna vore över-
drivna,” bedyrar Handelstidningen (GHT 31/5; även 19/4, 24/l och 5/4; KaT 
22/2; HaP 9/3, 3/5). 

Karlstads-Tidningen anger ett annat skäl för stormakterna att ingripa. 
Om unionens upplösning tar sig den mycket sannolika formen av kungens 
avsättning, ”så torde väl detta av det monarkiskt-officiella Europa uppfattas 
som uppror och revolution. Och en sådan anses måhända inte böra lämnas 
onäpst.” Tidningen uttrycker sig svävande, men den tycks inte anse det 
osannolikt, att interventionen kan ske i syfte att bevara ”den förening Karl 
Johan med Wienkongressens bifall skapade”. (KaT 29/5; även 22/2; DN 
13/3; HaP 18/3). 

I de unionsvänliga konsulataktionsförsvararnas inlägg utmålas således 
faran för stormaktsintervention som något man allvarligt måste räkna med. 
En del makter i Central- och Västeuropa anses vara inställda på att tillgripa 
kollektiva åtgärder mot den, som försöker bryta sig ut ur föreningen. Konsu-
lataktionsförsvararnas bild av dessa stormakters avsikter passar mycket väl 
ihop med deras syn på unionen. Man kan förmoda att uppfattningen om uni-
onen varit mera grundläggande och att perceptionen av makternas avsikter 
styrts av detta perspektiv. Detta förhållande får dock ingen betydelse, när det 
gäller att avgöra, vilken vikt aktörerna tillmätt resonemanget vid ställnings-
tagandet för sanktionering av konsulatlagen. Det används ju inte som argu-
ment för sanktion utan som argument mot att norrmännen efter en sank-
tionsvägran bryter sig ut ur föreningen. Resonemanget torde alltså inte ha 
spelat någon roll för ställningstagandet för sanktion. 

d. Normorienterad argumentering 
I svensk debatt förekom ett enda normorienterat resonemang, som hade re-
levans för problemet sanktion eller ej av en norsk lag, som drevs fram 
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enligt korta laglinjen. Det var ramnormsinriktat och har i ett tidigare sam-
manhang erhållit beteckningen vetomotiveringen.224 Resonemanget tog 
ställning till den betydelsefulla konstitutionella frågan, om konungen enligt 
norsk grundlag och norsk praxis hade rätt att lägga in sitt veto mot en av 
stortinget antagen lag. Om man rekommenderade statschefen att vägra sank-
tion, föreslog man då med andra ord ett handlingssätt, som var förenligt med 
grundlagens bokstav och anda? 

Alla svenska motståndare till konsulataktion, såväl konservativa som mo-
derata, besvarade den frågan jakande. De hävdade, att konungen enligt grund-
lovens uttryckliga föreskrift hade rätt att lägga in sitt veto mot varje norskt 
lagförslag. Vetot kunde dock upphävas, om lagbeslutet upprepades av ytterli-
gare två storting, som framgått ur två på varandra följande ordinarie stor-
tingsval. Denna bestämmelse hade dock ingen betydelse för det nu aktuella 
ställningstagandet, eftersom det var första gången lagen lades fram.225 

Nu spelade emellertid inte frågan om konungen i princip hade suspensivt 
lagveto eller ej den största rollen i den konstitutionella striden på våren 
1905. Viktigare var spörsmålet om konungen i det läge som faktiskt uppstod 
i Norge hade rätt att lägga in sitt personliga veto mot en lag, som en enig 
regering och ett enigt storting hade beslutat sig för att stifta. Var det suspen-
siva vetot med andra ord förbehållet konungen personligen eller måste det 
utövas av konungen i samförstånd med statsrådet? Aktionsmotståndarna 
sökte visa, att vetoprerogativet tillkom konungen personligen. Man vände 
sig emot den norska regeringens ståndpunkt, att om ingen statsrådsledamot 
kontrasignerade ett kungligt beslut och därmed vägrade åta sig ansvar för 
detsamma, så var beslutet ogiltigt. Man instämde i den av kung Oscar häv-
dade kontrasignationsteorin. Grundlovens 5 § slog fast principen om ko-
nungens oansvarighet samt att ansvarigheten ålåg hans råd. I 30 § sades det, 
att ”envar, som har säte i statsrådet, är pliktig att med frimodighet säga sin 
mening, vilken konungen är förbunden att höra. Men det är honom förbehål-
let att fatta beslut efter sitt eget omdöme.” Beslutanderätten tillkom således 
konungen personligen. 

224 Den svenska motsvarigheten till de norska tankegångar, som jag fört samman under 
rubriken revolutionsargumenteringen, rörde ting som kunde inträffa efter sanktion respekti-
ve sanktionsvägran. De hade således ingen betydelse för ställningstagandet i själva sank-
tionsfrågan. Diskussionen härom kom f. ö. igång först efter det att kung Oscar vägrat sank-
tionera lagen den 27 maj. 
225 GAB 25/5; även ibid., 25/2, 7/3 och 30/5; VL 31/5; NDA 21/2, 8/3, 12!5, 30/5; StB 
26/4, 30/5; SuP 9/3, 30/5; StD 28/4, 12/5, 28/5, 29/5; Upsala 12/5, 29/5; SvD 31/5; ST 
18/2, 20/2, 30/5; AB 29/5; SvM 31/5. Se dessutom Kongeriget Norges grundlov, s. 26 f: §§ 
77, 78 och 79. 
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Men hur skulle då den minister agera, som helt allmänt ogillade konung-
ens beslut eller ansåg, att det stred mot grundlag eller vanlig lag? Jo, han 
hade ”plikt att till protokollet göra kraftiga föreställningar däremot”. Gjorde 
han det inte, ansågs han vara medansvarig i beslutet. 

Däremot hade ingen statsrådsmedlem rätt att genom kontrasignations-
vägran göra ett beslut ogiltigt. Tvärtom var en av statsministrarna förpliktad 
att kontrasignera konungens beslut, även om han till protokollet antecknat 
en avvikande mening. Kontrasignationshandlingen innebar nämligen inte, 
att vederbörande statsminister påtog sig ansvaret för beslutets laglighet eller 
dess sakliga innehåll. Den utgjorde endast en formell garanti för att det ex-
pedierade beslutet överensstämde med det beslut, som faktiskt fattats. Kon-
trasignationen var en bekräftelse på den formella riktigheten och åvilade 
statsministrarna som en ämbetsplikt. En regeringshandling kunde enligt 
grundlagen i princip framträda som ett utslag av den personliga kungamak-
ten.226 

En rekommendation till kung Oscar eller kronprins Gustaf att vägra 
sanktionera konsulatlagen innebar således ingen uppmaning till brott mot 
grundlag eller konstitutionell praxis. Om de lade in sitt veto, gick de visser-
ligen emot en enig regering och ett enigt storting, men höll sig ändå helt 
innanför den gräns som författningen stakade ut. 

Vad betydde då detta argument för det slutliga ställningstagandet mot 
sanktion? Motiveringens karaktär tyder på att den betytt mycket litet. Den 
gick ju bara ut på att författningen stadgade, att konungen personligen hade 
rätt att lägga in sitt veto mot en lag. Men den centrala frågan är ju, vad det 
var som talade för att kungen borde utnyttja denna rätt i detta speciella fall. 
Därom hade detta normorienterade argument ingenting att säga. 

 

De svenska försvararna av konsulataktion förde ingen mera ingående 
debatt om den problematik, som vetomotiveringen tog ställning till. Ingen 
sökte göra någon annan grundlagstolkning än den som nyss redovisats. 
Tvärtom deklarerade en tidning, att kungen enligt författningen hade rätt att 
handla som han hade gjort den 27 maj (GHT 29/5). Att vissa tidningar ändå 
inte kunde acceptera att kungen fick vägra sanktion berodde på att det enligt 
deras uppfattning fanns någonting, som stod högre än grundlagens bud. Det 
var folkets vilja. ”Det norska folket bör vara det bestämmande”, 

226 AB 29/5 (satsen: ”men det är honom...” kurs. i AB); även AB, 31/5, 6/6; StD 3/6; SuP 
30/5; NDA 30/5; VL 31/5; SvD 31/5, 28/5; ST 30/5; SvM 3/6. 
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underströk Social-Demokraten, ”även om det skulle falla den norska kun-
gamakten in att spjärna emot” (3/5; även 21/2, 27/4, 31/5; NyT 7/3; AK 
1905:4:47:9 f, Wavrinsky). Men varför borde folkviljan gå framför kungens 
vilja? Endast Viktor Larsson i Hallands-Posten sökte besvara den frågan på 
ett mera principiellt sätt. Mot konsulataktionsmotståndarnas legalistiska 
försvar för den personliga kungamakten sökte han bygga upp ett naturrätts-
ligt färgat värn kring folkmakten. I en ledare i början av juni ställde han den 
skrivna lagen och den naturliga rätten ovanligt klart mot varandra. I sin fö-
resats att vägra godkänna det norska lagförslaget kände sig kung Oscar, det 
medgav Larsson gärna, stå på den skrivna lagens grund. Den senare var 
emellertid ej mycket värd, där ”en högre lag” talade. ”’Non data sed nata 
lex’”, icke skriven men medfödd, hette det i forna tider om denna lag. Det 
gällde här, inskärpte Larsson med en drastisk formulering, en ”frihetskärle-
kens medfödda naturlag, som slår ner alla papperslagars skrankor och med 
oemotståndlig makt driver ett folk att ’lämna lagligheten för att skydda rät-
ten’, såsom en fransk statskuppskejsare en gång uttryckte sig”. Det var den-
na medfödda lag, som nu krävde nationellt självbestämmande och mot vil-
ken alla skriftliga kontrakt var vanmäktiga (HaP 2/6, även 24/5; SocDem 
21/2, 27/4, 3/5, 31/5; NyT 7/3).”Suprema Lex”, poängterade Larsson vid ett 
annat tillfälle (HaP 29/5), var i detta fall ej ”protokolliserad i några gamla 
pappersfördrag, utan skrives av den målmedvetna levande folkviljan själv”. 
Så klart formulerade Viktor Larsson ett naturrättsligt färgat folksuveräni-
tetsargument mot korta laglinjen. 

Hur mycket denna naturrättsliga föreställning om folkets suveränitet 
spelat in vid ställningstagandet för sanktion är svårt att säga. I varje fall tor-
de det förhållandet, att konsulatlagen kom att omfattas av en enig regering 
och ett enigt storting, ha utövat ett starkt inflytande på de demokratiskt sin-
nade försvararna av konsulataktion.  

4. Sammanfattning 
Unionen med Norge hade ända sedan 1880-talet ställt den svenska vänstern 
i en mycket brydsam situation.  

Om man först ser till den innehållsliga aspekten på unionsproblemet, så 
tedde sig Norge för såväl radikala liberaler som socialdemokrater som ett 
lysande demokratiskt föredöme. De sociala skillnaderna var betydligt 
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mindre i Norge än i ämbetsmännens, godsägarnas och brukspatronernas 
Sverige. Landet hade en jämförelsevis svag och komprometterad kunga-
makt, regeringarna var parlamentariskt utsedda och ansvariga och folkrepre-
sentationen var organiserad enligt enkammarprincipen utan bromsande för-
sta kammare. Ute bland väljarna och i stortinget hade venstre en mycket 
stark ställning, vilket gjorde att partiet under en stor del av perioden fram till 
1905 fick bära regeringsansvaret. Även den socialdemokratiska arbetarrö-
relsen befann sig på frammarsch. Detta gjorde att den svenska vänstern i 
princip inte hade något emot ett nära samarbete med Norge. Dessutom kun-
de den dynastiska förbindelsen med det parlamentariskt styrda Norge för-
svaga kungadömets relativt starka ställning i Sverige, vilket i sin tur skulle 
kunna bereda vägen för ett parlamentariskt genombrott, vänsterns överta-
gande av regeringsmakten och en begynnande omvandling av Sverige efter 
socialliberala och socialdemokratiska riktlinjer. Överhuvudtaget kunde en 
närmare förbindelse med Norge bli ett stöd för demokratiska och radikala 
rörelser i Sverige. Allt samverkade till att göra både den borgerliga och den 
socialdemokratiska vänstern principiellt unionsvänlig. Båda riktningarna 
kom att arbeta för att Norge skulle bli likställt med Sverige i en bevarad 
realunion. 

Men på denna punkt kom den funktionella sidan av unionsproblemet in i 
bilden och komplicerade bedömningen. Vänsterns påtagliga unionsvänlighet 
och dess lyhördhet för de olika norska kraven på en reformering av unionen 
kom att bereda den partistrategiska svårigheter. I högerns propaganda fram-
ställdes den som norskkurtiserande, onationell och fosterlandslös samtidigt 
som högern utmålade sig själv som svensk, nationell och alltigenom foster-
ländsk. Dessa försök från högerns sida att – liksom venstre i Norge – tilläm-
pa en nationalistisk teknik i den meningen, att den försökte ta patent på om-
sorgen om fosterlandets sanna intressen, föll i god jord hos svenska väljare. 
Särskilt den liberala folkrörelsen men även den socialdemokratiska hade 
anmärkningsvärt svårt att växa sig riktigt starka under 1890-talet. Allmän 
rösträtt, en skärpt progressiv beskattning av högre inkomsttagare för att inte 
tala om en mera genomgripande omvandling av samhället i socialistisk rikt-
ning lät vänta på sig. Ställningstagandet för en reformering av unionen efter 
demokratiska principer i syfte att via en intim förbindelse med Norge få till 
stånd ett demokratiskt och radikalt genombrott i Sverige tenderade att få 
partistrategiska konsekvenser, som motverkade ett sådant genombrott. Att 
finna en lämplig avvägning mellan dessa inbördes motstridande aspekter 
var, som jag ser det, den svenska vänsterns grundläggande dilemma i uni-
onspolitiken. 
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Sedan länge hade vänstern valt att lösa detta besvärande avvägningspro-
blem genom att helt enkelt ställa sig på en unionsbevarande ståndpunkt och 
ta de partistrategiska nackdelarna av ett sådant beslut. Så skedde också 
1905. Det enda undantaget var den lilla gruppen vänstersocialister, som di-
rekt förordade unionens upplösning. Vad som drev dem till detta är svårt att 
avgöra på grundval av det bräckliga källmaterial som föreligger. Vissa utta-
landen tyder på att funktionella, partistrategiska överväganden spelat åtmin-
stone någon roll. 

Hur skulle vänstern mot denna bakgrund ställa sig till den norska konsu-
lataktionen på våren 1905? Skulle den verka för sanktionsvägran eller skulle 
den arbeta för sanktion? För vänstersocialisternas vidkommande tiger käl-
lorna på denna punkt. De måste därför lämnas ur räkningen. De övervägan-
den, som högersocialister och liberaler gjort, kan däremot beläggas i källma-
terialet. Deras resonemang torde kunna framställas på följande sätt. Ett 
ställningstagande mot sanktion skulle i funktionellt avseende innebära, att 
man ryckte undan grunden för alla anklagelser från högerhåll, att man var 
undfallande mot norska krav. Man skulle kunna undvika bakslag vid höstens 
val till andra kammaren. En demokratisk och radikal omvälvning skulle 
måhända inte låta vänta på sig så länge till. Beträffande den innehållsliga 
sidan skulle ett sådant ställningstagande kanske föra det goda med sig, att 
man åtminstone temporärt bidrog till att förhindra en ytterligare stegvis re-
ducering av den unionella gemenskapen. Samtidigt måste man dock räkna 
med att stämningen i Norge var sådan, att ett försök att stoppa konsulatlagen 
med all säkerhet skulle resultera i att norrmännen helt övergav den stegvisa 
utskiftningens väg och omedelbart sprängde sig ut ur förbundet. Ett stånd-
punktstagande mot sanktion tillgodosåg således helt det funktionella intres-
set men omintetgjorde samtidigt lika fullständigt det innehållsliga intresset 
av att bevara unionen med det demokratiska Norge.  

En uppslutning bakom kravet på sanktion skulle å andra sidan kunna 
tolkas som kryperi för norrmännen och åsamka högersocialister och libera-
ler bekymmer av funktionell, partistrategisk art. I innehållsligt avseende 
skulle det självfallet innebära, att konsulatväsendet delades. I konsekven-
sens namn måste detta medgivande följas av andra. Man måste gå den nors-
ka opinionen till mötes vad gällde organisationen av den gemensamma utri-
kesstyrelsen. Den måste antagligen delas upp på två nationella utrikesdepar-
tement med en särskild utrikesminister i spetsen för varje departement. I 
institutionell mening skulle unionen härigenom försvagas. Men om Sverige 
frivilligt gick med på konsulatskilsmässa och en institutionell delning av 
utrikesstyrelsen, skulle norrmännens förtroende för Sverige möjli- 



257 

gen kunna återställas. Ett samförstånd mellan norrmän och svenskar skulle 
kunna växa fram. Grunden skulle kunna läggas för ett förtroendefullt och 
varaktigt försvars- och utrikespolitiskt samarbete mellan de båda folken. 
Unionen skulle stärkas i moraliskt avseende. Ett ställningstagande för sank-
tion gav således högersocialister och liberaler en chans att tillgodose sitt 
innehållsliga intresse av att bevara unionen och därmed behålla Norge som 
stöd i kampen för ett demokratiskt och radikalt genombrott i Sverige. Därför 
valde de också att rekommendera sanktion. Omständigheterna tvingade dem 
att anbefalla den något paradoxala utvägen att försvaga den institutionella 
gemenskapen för att kunna knyta föreningsbanden desto fastare i moraliskt 
avseende. Delningen av konsulatväsendet sågs som en sista utväg att bevara 
realunionens kärna, den gemensamma utrikespolitiken, och att få behålla 
Norge som demokratisk kraftkälla. 

Hur tänkte man sig då kunna komma tillrätta med de funktionella, parti-
strategiska problem, som detta ställningstagande för ett norskt krav antagli-
gen skulle föra med sig? Man närde den förhoppningen, att konsulatkonflik-
ten skulle kunna lösas så snabbt, att rösträttspolitiska frågor och frågor 
rörande förhållandena inom arbetslivet skulle få dominera kampanjen inför 
valen till andra kammaren i september. Då borde vänstern ha stora utsikter 
att segra. I gynnsammast tänkbara fall skulle vänstern för första gången efter 
sitt framträdande på 1880-talet kunna bilda regering. Den skulle sedan kun-
na inleda förhandlingar med Norge om en mera definitiv ordning av unio-
nens utrikesstyrelse. 

Genom att rekommendera sanktion hoppades alltså högersocialister och 
liberaler i någon mån kunna tillgodose både sitt funktionella och sitt inne-
hållsliga intresse i unionsfrågan. 

Det fanns dock åtskilliga viktiga undantag från huvudregeln att liberaler 
förespråkade sanktion av konsulatfrågan. Landsortstidningar som Jönkö-
pings-Posten, Jämtlands Tidning och Norrbottens-Kuriren liksom de bety-
delsefulla huvudstadstidningarna Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidning-
en och Aftonbladet verkade för sanktionsvägran. På olika liberala möten 
argumenterade de två sistnämnda tidningarnas redaktörer Adolf Hallgren 
och Harald Sohlman samt en mera fristående skribent som Karl Warburg 
mot sanktion. Som skäl för att bjuda motstånd mot konsulataktionen åbero-
pade man inom denna nationalliberala grupp sin motvilja mot vad man an-
tog skulle bli följden av en eftergift: att realunionen förvandlades till en per-
sonalunion med försvarsallians. Då skulle Sverige tvingas bära det militära 
ansvaret för den norska utrikespolitikens äventyrligheter. Här framskymtar 
således en viss misstro mot en av radikala idéer inspirerad norsk utrikes- 
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politik. Dessutom hyste man en partistrategiskt betingad önskan att undvika 
bakslag vid höstvalen. 

 

Helt entydig var heller inte den svenska högerns situation, när den skulle 
träffa sitt val mellan olika unionspolitiska alternativ. I innehållsligt avseende 
innebar en förening med Norge enligt högerns sätt att se både för- och nack-
delar. Fördelarna var att Sverige fick fred och trygghet efter sin långa väst-
gräns och att landet borde kunna påräkna en viss direkt hjälp i händelse av 
en rysk militär framstöt mot väster. Nackdelen var att Norge var en härd för 
ultrademokratiska och ultraparlamentariska tänkesätt och en hemvist för en 
politisk radikalism, vars hänsynslöshet inte kände några gränser. Landet 
hade en författning, vars upphovsmän hämtat inspiration från franska revo-
lutionens idéer. Kungamakten var svag, regeringarna parlamentariska och 
stortinget uppbyggt kring en enda kammare. På grund av den allmänna röst-
rätten förvandlades det politiska livet, förklarade somliga, till ett permanent 
valskoj, som gav segern åt de fräckaste skrikhalsarna. Vanliga hederliga 
människors betänkligheter undertrycktes. Eftersom stortingets ledamöter var 
arvoderade och eftersom stortinget dessutom hade sessioner praktiskt taget 
året om, kom stortingskandidaterna i stor utsträckning att bestå av rena 
lycksökare. De betraktade inte sitt uppdrag i första hand som ett kall utan 
som en aldrig sinande inkomstkälla. Eftersom regenten saknade konstitutio-
nell möjlighet att upplösa stortinget och utlysa nyval, kom stortingsmännen 
att få en envåldsmakt, med vars hjälp de kunde undertrycka all besinning i 
samhälleliga rådslag. Ingen kunde därför bli förvånad över att det norska 
folket dignade under orimligt höga skattebördor, att affärsverksamheten 
avtog, att industrin stagnerade och att kapitalet flydde ut ur landet och läm-
nade svält och arbetslöshet efter sig. (GAB 21/6; Sellman 1906:41). 

Högern såg alltså både positiva och negativa sidor i ett samarbete med 
Norge. Den existerande föreningen torde närmast ha försvagat den positiva 
sidan. Norrmännen hade ju medvetet gått in för att göra så liten del av sin 
armé som möjligt disponibel för det gemensamma försvaret mot öster. Sam-
tidigt byggde de gränsfästningar, som gjorde Sveriges västgräns otrygg. 
Dessutom var unionen i högermännens ögon så olämpligt konstruerad, att 
Sverige löpte mycket stor risk att direkt infekteras av den demokratiska 
pestsmittan. Genom personalunionen med Norge med dess mycket in-
skränkta kungamakt kunde kungens personliga maktställning i Sverige un-
dermineras och marken beredas för en konsekvent parlamentarism och 



259 

en ytterligtgående demokrati. Den bestående ordningens fiender skulle få 
möjlighet att gripa makten. 

Mycket talade således för att unionen var något ont, som måste förgöras. 
Till denna ståndpunkt anslöt sig de s. k. konservativa motståndarna till kon-
sulataktion. De flesta högertidningar och högermän, som ingick i gruppen 
moderata motståndare till konsulataktion, menade dock att allt det negativa 
fortfarande uppvägdes av unionens positiva sidor, bland annat dess nytta 
från försvarssynpunkt. Inte minst spelade den en betydelsefull roll för för-
svaret mot Ryssland. 

Det fanns alltså inom den svenska högern olika uppfattningar om unio-
nens värde. Detta kom dock inte att få så stor reell betydelse för hur man 
handlade 1905. Båda riktningarna insåg nämligen, att det i praktiken fanns 
blott två utvägar. Antingen kunde unionen omformas på ett sådant sätt, att 
risken för demokratisk, parlamentarisk och radikal påverkan på de gemen-
samma organen blev minimal, eller kunde den helt upplösas. Vad den förra 
utvägen, revisionsalternativet, angår förelåg en skillnad mellan grupperna, i 
det att de konservativa i motsats till de moderata motståndarna till konsulat-
aktionen ville dra in problemet om det gemensamma försvaret i en allmän 
uppgörelse. Denna nyansskillnad tycks dock inte ha återspeglat någon mera 
principiell motsättning. Den torde ha varit enbart taktiskt betingad. Vad den 
senare utvägen, upplösningsalternativet, beträffar betonades det starkare av 
de konservativa, men det var en levande realitet även för högermännen 
bland de moderata motståndarna till konsulataktion.  

Högern kom alltså att arbeta för rena, klara linjer i unionspolitiken. Den 
tog med kraft avstånd från föreningsvarianter av typen personalunion och 
försvarsförbund. Den blev en bestämd motståndare till den norska högerns 
och den svenska vänsterns samförstånds- och kompromisspolitik. Den för-
ordade i stället en mera konfliktorienterad unionspolitik. Detta behövde inte 
föra med sig några nackdelar av funktionell art. Med tanke på läget i parti-
strategiskt avseende var det en avgjord fördel att inför väljarna kunna mana 
till fosterländsk kamp mot alla pockande norska krav på utskiftning av det 
ena gemensamma området efter det andra. Det vann man röster på vid va-
len, vilket i sin tur gjorde att man kunde bevara och konsolidera sin makt-
ställning i svensk politik. I motsats till vänstern och den norska högern be-
fann sig den svenska högern således inte alls i den situationen, att det inne-
hållsliga intresset av unionen kom i strid med det funktionella. 

Att högern måste bestämt avvisa den norska konsulataktionen på våren 
1905 blir mot denna bakgrund en alldeles självfallen sak. Det var ett tillta-
lande ställningstagande ur funktionell synvinkel. Framför allt var det 
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dock den bästa lösningen om man såg till den innehållsliga sidan av pro-
blemet. Sanktion av lagen skulle bli första steget i riktning mot en omvand-
ling av föreningen till en personalunion med försvarsallians. Förr eller sena-
re skulle nämligen en konsulatskilsmässa ge Norge möjlighet att föra en 
egen utrikespolitik. Den kunde antingen bli alltför försiktig, passiv och neut-
ralistisk eller alltför våghalsig och chanstagande. Om den i det senare fallet 
drog in länderna i konflikter, skulle Sverige få bära större delen av det reella 
ansvaret, eftersom försvarsbestämmelserna var orättvist utformade. Dessut-
om innebar en personalunion mycket stora risker för att den svenske kung-
ens personliga maktställning skulle försvagas. Detta öppnade i sin tur dystra 
framtidsutsikter i form av ett radikalt politiskt genombrott i svensk politik. 
Sanktionsvägran å andra sidan skulle med största sannolikhet leda till att de 
norska statsråden lade ner sina ämbeten, att stortinget tillsatte en provisorisk 
regering och förklarade unionen upplöst. Men unionsupplösning var absolut 
att föredra framför en lös personalunion. Den svenska högern rekommende-
rade sanktionsvägran i fullt medvetande om vad den skulle innebära för uni-
onens del. Händelserna den 7 juni innebar därför en seger ej blott för den 
mest radikala falangen inom venstre och för den norska socialdemokratin. 
De innebar också på sitt sätt en seger för den svenska högern. Det finns än 
en gång anledning att citera Karlstads-Tidningens ord: ”norsk vänster och 
svensk höger ha samverkat som två kugghjul till unionens sönderbrytning”. 
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VII. Den svenska debatten om 
unionens avveckling 

Under hela den tid som förflutit sedan konsulatförhandlingarna strandat i 
februari hade norrmännen varit pådrivande och tagit de avgörande initiati-
ven i unionsfrågan. Den 7 juni gjorde de klart för världen, vilka praktiska 
konsekvenser de var beredda att dra av sitt aktionsprogram. Sedan de fram-
ställt erbjudandet till det svenska kungahuset om att en medlem av familjen 
Bernadotte borde väljas till kung i Norge, kunde de inte göra mycket mer än 
att avvakta, hur Sverige skulle komma att ställa sig därtill. Från och med nu 
blev de svenska statsmakternas agerande av utslagsgivande betydelse för 
konfliktens fortsatta utveckling. 

Huvuddelen av alla svenska politiker, tidningar, broschyrförfattare och 
artikelskribenter ansåg, att man inte utan vidare kunde acceptera att unionen 
blivit upplöst den 7 juni. De åtgärder som föreslogs torde i varje fall hjälp-
ligt kunna grupperas längs en skala från mycket långtgående krav till relativt 
modesta önskemål. En liten grupp längst ut på högerkanten lade fram för-
slag, som uteslutande syftade till att helt införliva Norge med Sverige eller 
till att bevara något slags förening mellan länderna. Medlemmarna av denna 
grupp kan benämnas motståndare till upplösning. Bland dem som i riks-
dagsplenum, utskott eller på riksdagspartiers möten talade för detta alterna-
tiv märks majoritetspartisterna Lars Berg, Carl Klingspor, Per Lithander, 
Arvid Lindman, Teofron Säve och Lars Åkerhielm.227 Samma inställning 
hade också Sam. Clason och överste Johan Gustaf Wikander.228 I pressen 
kan sympatier i samma riktning spåras i Göteborgs Aftonblad och Stock-
holms-Bladet samt i intervjuer med eller artiklar av Ludvig Douglas, Carl 
Hallendorff, Hjalmar Haralds och Carl Sundbeck.229 

227 FK 1905 u: 3:14, 22, 38; C. Lundeberg, Dagboksanteckningar, 21/6, F 940s, Lundebergs 
samling, UUB; Clasons anteckningar 1/7 Lindman, Säve, 3/7 Åkerhielm, 5/7 Ödman, 6/7 
Åkerhielm, Säve. 
228 S. Clason t. E. Clason, 14/6, 23/7, 3/9, vol. 168, S. Clasons samling, RA; J. Wikander t. 
C. Lundeberg, 24/6, 25/7, F 9401, Lundebergs samling, UUB. 
229 GAB 9/6, 10/6, 28/6, 3/7; StB 12/6, 12/7, 15/7, 26/7, 4/8; Douglas, ”Intervju”, VL 19/6, 
DN 5/8; Hallendorff, ”Chauvinism och skandinavism”, SvD 29/8; H. H[aralds], ”Några 
otidsenliga betraktelser öfver dagens händelser”, GAB 12/7; Sundbeck, ”Svenska ord” och 
”Unionskrisen och dess sviter”, GAB 13/7 resp. StB 21/6; även ”Till alla Svenske män!” 
odat. upprop, K. G. Karlssons samling, okat. eller Staaffs samling, okat., UUB; Huru skulle 
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Upplösningsmotståndarna lyckades inte vinna något större gehör för sina 
idéer. Många av dem kom därför efter en tid att gå över till den grupp, som 
förordade unionsupplösning på de mest långtgående villkoren. Eftersom 
deras revisionsprogram innehöll i stort sett samma konkreta förslag till re-
former och genomsyrades av samma monarkistiska, antiparlamentariska och 
antidemokratiska tendens, som de ovan behandlade konsulataktionsförsva-
rarnas (se ovan s. 180 ff), går jag i detta sammanhang helt förbi denna 
grupps resonemang. 

Tre andra grupper sade sig i första hand vilja upplösa unionen och be-
tecknas därför som försvarare av upplösning. Den första av dem ville ställa 
upp både formella och materiella villkor. Dess medlemmar krävde således, 
att norrmännen måste dels följa vissa procedurer för att Sverige skulle kun-
na gå med på att inleda förhandlingar, dels göra bestämda reella eftergifter 
under dessa förhandlingar för att Sverige skulle kunna ge sitt bifall till unio-
nens upplösning. Den andra gruppen ville resa endast materiella villkor. 
Tillsammans omfattade dessa båda grupper merparten av alla politiker från 
majoritetspartister i första till lantmannapartister och nationalliberaler i 
andra kammaren samt en klar majoritet av tidningarna inom samma politis-
ka spektrum. Den tredje gruppen stödde förslaget att man skulle förhandla 
med norrmännen om vissa konkreta sakfrågor, s. k. förhandlingsämnen, 
innan unionen upplöstes. Det var denna linje, som regeringen Ramstedt för-
ordade i sin proposition (Bih. 1905 u, prop. 1:78 ff). Regeringens förslag 
erhöll stöd i en motion, väckt av Carl Lindhagen, Fridtjuv Berg och Jakob 
Pettersson, vilka tillhörde liberala samlingspartiets vänsterflygel (AK 1905 
u, mot. 1). I ett upprop undertecknat av 170 kända svenskar fick regeringen 
beröm för sin kloka politik (t. ex. UNT 12/7). Även personer som tidigare 
närmast hade sympatiserat med en mot Norge ännu mera tillmötesgående 
politik, slöt upp bakom regeringens linje, förmodligen av bl. a. taktiska skäl. 
Det viktigaste exemplet på detta torde ha varit de liberala representanterna i 
särskilda utskottet.230 

Urtima riksdagens stora fråga kunna lösas på ett för båda länderna fullt tillfredsställande 
och fullt betryggande sätt? odat. flygblad, undertecknat ”Svensk”, Staaffs samling, okat., 
UUB; Lindgren, Skandinaviens framtid, juli 1905, E 6783, Åkerhielms samling, RA. 
230 Clasons anteckningar 3/7, 4/7, 5/7 och 7/7 Biesèrt, Persson i Tällberg, Staaff, Zetter-
strand; även VLT 11/7, ref. av riksdagsman Lindgren; NyS 27/6. 
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Det fanns till sist också en grupp som sakligt sett låg ganska nära den 
sist nämnda gruppen men som principiellt intog en annan ståndpunkt än 
andra försvarare av upplösning. Dess medlemmar tog avstånd från såväl 
villkor som ”förhandlingsämnen” och rekommenderade omedelbar upplös-
ning. Till denna grupp hörde framför allt socialdemokrater och radikala libe-
raler som Branting, Staaff, Ernst Beckman, Daniel Persson i Tällberg och 
Carl C:son Bonde.231 Vid en hemlig votering i andra kammaren den 18 juli 
avslogs ett yrkande på att Sverige omedelbart skulle godkänna unionens 
upplösning med så pass liten marginal som 132 röster mot 78.232 Även bland 
första kammarens medlemmar fanns enstaka anhängare av tanken på ome-
delbar upplösning. Louis De Geer d.y. rekommenderade i en motion reger-
ingen att göra en sådan politik till sin (FK 1905 u, mot. 2). Han fick stöd av 
en handfull personer däribland riksmarskalk Fredrik von Essen och Erik 
Gustaf Boström.233 Kronprins Gustaf hyste också samma uppfattning.234 Vid 
en hemlig votering i första kammaren röstades dock som väntat De Geers 
förslag ner med en överväldigande majoritet.235 

Socialdemokratiska och radikalliberala tidningar som Social-Demokra-
ten och Vestmanlands Läns Tidning (4/7) sympatiserade också med huvud-
tanken i De Geers motion (NyS 10/6; jfr VK 10/6, 15/6). 

Det bästa sättet att få grepp om motsättningarna mellan de fem nu 

231 Wieselgren, Anteckningar 5/7 (Persson i Tällberg den 19/6), Iv26b1:1, Wieselgrens 
samling, KB; Beckman, Brevkopieböcker 9/6 Staaff, 13/6, 15/6, 14/7, Beckmans samling 
okat., UUB; Clasons anteckningar 1/7 och 3/7 Bonde; Clasons anteckningar från AK:s 
hemliga möten, 18/7 Jakob Larson; Karlsson, Koncept till anförande, odat. men förm. 
omkr. 15/7, Karlssons samling okat., UUB; SocDem 14/6, upprop från partistyrelsens verk-
ställande utskott. 
232 Widén, Dagboksanteckningar, 18/7, F 951 a:3, Widéns samling, UUB. 
233 Wieselgren, Anteckningar 15/6 och 22/6, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB. Jfr 
Brøgger t. Arctander, 18/7, Ms. fol. 2675:4, Worm-Müllers samling, UBO; även Lunde-
berg, Dagboksanteckningar, 22/6 Hamilton, F 940 s, Lundebergs samling, UUB; FK 1905 
u:3: 23 f von Rosen, 41 Dieden 41 f, Hamilton. För en speciell variant se Fahlbeck, Pro-
gram för afveckling av Unionen m. m., 26/6, F 940 u, Lundebergs samling UUB. 
234 Wieselgren, Anteckningar 10/6, 5/7, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB; Telegram från 
kronprins Gustaf t. Oscar II, 15/6, 16/6, vol. 76, Gustaf V:s arkiv, BFA; Lundeberg, Dag-
boksanteckningar 18/6, F 940 s, Lundebergs samling, UUB. 
235 Wåhlins anteckningar från FK:s hemliga möten, 17/7, E 6783, Åkerhielms samling, RA. 
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nämnda grupperna synes vara att studera argumenteringen för och mot de 
mest betydelsefulla konkreta förslagen till villkor och ”förhandlingsämnen”. 
Innan jag ger mig i kast med denna uppgift, skall jag emellertid behandla 
argumenteringen om ett problem, som faller utanför ovanstående klassifice-
ring, men som ända var intimt förknippat med frågan, hur man skulle ställa 
sig till den norska regeringens aktion av den 7 juni, nämligen bernadottean-
budet. 

1. Bernadotteanbudet 
Stortingets anhållan till kung Oscar om dennes medverkan till att en prins av 
huset Bernadotte blev vald till kung i Norge mottogs i allmänhet med mot-
vilja och besvikelse i Sverige. Inom kungafamiljen var förbittringen över 
kungens avsättning mycket stor, vilket avspeglade sig i synen på bernadot-
teanbudet. Den man som norrmännen i första hand hoppades skulle kunna 
övertalas att flytta in på Kristiania slott, prins Carl, författade en längre 
promemoria, som föredrogs vid ett statsrådssammanträde den 13 juni. Där 
argumenterade prinsen bestämt för avslag.236 Samma negativa bedömning 
redovisade också kung Oscar i flera olika sammanhang.237 I riksdagen blev 
erbjudandet aldrig föremål för diskussion vare sig i plenum eller i utskott (se 
dock Clasons anteckningar 1/7 Palmstierna). På enskilda sammankomster 
riktade dock medlemmar av första kammarens olika politiska grupperingar 
skarp kritik mot anbudet.238 I pressen var 

236 Prins Carl, Mina tankar och min ståndpunkt i norska tronföljdsfrågan, 12 Juni 1905, 
Prins Carls arkiv, BFA. Samma PM, försedd med ett kort tillägg, föredrogs av prins Carl 
även för regeringen Lundeberg. Se Lundeberg, Dagboksanteckningar, 11/8, och Berg t. 
Lundeberg, 11/8, F 940 r resp. F 940 k, Lundebergs samling, UUB. 
237 Oscar II t. kronprins Gustaf, 17/8 och Dens. t. kronprins Frederik av Danmark, odat. 
brevkoncept, båda i vol. 109, Oscar II: s arkiv, BFA; NDA 27/6 meddelande från Oscar II 
till pressen, förmedlat av riksmarskalk von Essen; SvD 11/7 ref. av Oscar II:s uttalande till 
Frankfurter Zeitung; NDA 31/7 ref. av Oscar II:s uttalande till Chicago Daily News; StD 
ref. av Oscars II:s uttalande till Morning Post den 21/7. Se även Wieselgren, Anteckningar, 
13/6 Iv 26b1:1, Wieselgrens samling, KB. 
238 Berg t. Lundeberg, 11/6, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; Lundeberg, Dagboksan-
teckningar, 21/6 Palmstierna, Svedelius, 22/6 Tamm, F 940 s, UUB; Säve t. Östberg, 7/9, F 
942, Östbergs samling, UUB; Afzelius, Två koncept till anföranden, odat. men förmodligen 
omkring 20/6, E 9483, Afzelius samling, RA; Wieselgren, Anteckningar, 13/6, Iv26b1:1, 
Wieselgrens samling, KB. Se även S. Clason t. E. Clason, 21/6, vol. 168, S. Clasons sam-
ling, RA; Tingsten t. Ekelund, 7/7, 14/8, G60i, Ekelunds samling, UUB. 
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konservativa tidningar som Vårt Land, Nya Dagligt Allehanda, Göteborgs 
Aftonblad, Upsala och Norrköpings Tidningar genomgående utomordentligt 
avvisande.239 Moderatkonservativa och nationalliberala tidningar som 
Stockholms Dagblad, Sydsvenska Dagbladet, Aftonbladet, Jämtlands Tid-
ning, Jönköpings-Posten och Stockholms-Tidningen förhöll sig till en början 
skeptiskt avvaktande men blev så småningom mycket kritiska.240 Detsamma 
gällde den socialdemokratiska pressen (SocDem 8/6; Arb 8/6). 

För bernadotteanbudet uppträdde någon enstaka liberal tidning som 
Handelstidningen, Vesterbottens-Kuriren och Vestmanlands Läns Tidning 
samt några enstaka personer, som var inblandade i den svenska presskam-
panjen i utlandet på sensommaren 1905. Bland de senare märks Erik Sjö-
stedt, pariskorrespondent för en rad svenska och finlandssvenska tidningar, 
finansmannen Knut Wallenberg och affärsmannen och andrakammarlibera-
len Gustaf Wallenberg.241 

a. Argumentering mot bernadotteanbudet 
Alliansen för avslag på bernadotteanbudet omfattade således personer och 
tidningar ur alla politiska läger från yttersta höger till yttersta vänster. Ald-
rig tidigare under unionskonflikten 1905 hade den svenska opinionen varit 
så enig i sitt ställningstagande till en norsk åtgärd av unionspolitisk inne-
börd. Enigheten gällde dock endast själva fördömandet av sekundogenitu-
ren, som erbjudandet ibland kallades. En närmare granskning av motive-
ringarna visar, att man kan tala om åtminstone tre grupper av anbudsmot-
ståndare. Den första bestod av ultrakonservativa tidningar och politiker. Till 
den får även prins Carl räknas. Den andra omfattade moderatkonservativa 
och nationalliberala tidningar och politiker. Av allt att döma hörde Oscar II 
närmast hemma här. Den tredje gruppen bestod av radikalliberaler och so-
cialdemokrater. Vi ser således, att fronterna gick på ungefär samma 

239 Se t. ex. VL 19/6; NDA 26/6; GAB 8/6; Upsala 7/6, 21/6, 28/6; NT 8/6, 16/6. Se även 
ÖC 9/6, 17/6, 22/6; Bar 28/6, 4/9, 6/9. 
240 StD 8/6, 16/6, 19/6, 21/6; SDS 16/6; JP 19/6; AB 7/6, 816, 28/6; ST 8/6, 30/6; SvD 8/6, 
11/6, 14/6. Se även Söderberg t. Edén, 22/6, F 956 a:2, Edéns samling, UUB. 
241 GHT 8/8; VLT 8/6, 22/6; VK 15/6, 20/6, 29/6. Sjöstedt t. Hedlund, 17/9, 8:B:1:3–6, 
Hedlunds samling, GUB; Wallenberg t. Lundeberg, 28/8, och Wallenberg t. Lundeberg, 
25/8, F 940 l, UUB. Se även Lundeberg, Dagboksanteckningar, 22/6 Pehrson i Törneryd, F 
940 s, Lundebergs samling, UUB; Clasons anteckningar, 4/7 Persson i Stallerhult. 
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sätt som före den 7 juni. Det förtjänar än en gång att understrykas, att uni-
onsfrågan tenderade att splittra liberalerna i en nationalliberal grupp, som 
drog sig åt höger och en radikalliberal grupp, som sökte sig åt vänster. Uni-
onskonflikten utsatte vänstersamverkan mellan liberaler och socialdemokra-
ter för svåra påfrestningar. Splittringen förebådade den uppdelning på ett 
borgerligt och ett socialdemokratiskt block, som uppstod som följd av den 
liberala demokratins genombrott omkring år 1920.  

Vid enstaka tillfällen var tonen sändarorienterad. I socialdemokratisk 
press och i en radikalliberal tidning som Hallands-Posten var man som vän-
tat besviken över att norrmännen kom med bernadotteanbudet i stället för att 
omedelbart införa republiken. ”Parvenyens åtrå efter att vara med där kra-
schanerna blänka och gräddan skummar sitter nog ganska djupt även i den 
norska bourgeoisin, hur demokratisk den än ger sig sken av att vara”, antog 
Hallands-Posten (HaP 17/7; även 9/6). Men kungafjäskarna i Norge borde 
inte få tillfälle att njuta segerns sötma. Norge måste ges chansen att kröna 
sin demokratiska författning med att införa republikansk statsform (Arb 8/6; 
HaP 9/6, 17/7; även JT 30/6). 

På konservativt och moderatliberalt håll antog man, att anbudet lämnats 
för att den norska regeringen önskade undvika en uppslitande politisk strid 
om statsformen. Men det var inget skäl som Sverige behövde ta någon hän-
syn till. Sverige hade inget att förlora på oenighet i Norge (NDA 31/8; NT 
16/6; SvM 15/6). 

Var måhända kungahusets medlemmar mer benägna än andra att anläg-
ga ett sändarorienterat betraktelsesätt och se saken ur norsk synvinkel? Nej, 
ingalunda. ”Det är uteslutande hänsyn till svenska intressen, som här bör 
göra sig gällande, medan Norge klarligen förlorat varje tillstymmelse till rätt 
att av ... den Bernadotteska dynastin i denna fråga fordra gehör för sin spe-
ciella fördel”, framhöll prins Carl med emfas i sin promemoria.242 

 

Två sorters mottagarorienterade argument förekom i debatten.243 Det 
första utvecklades så gott som uteslutande av ultrakonservativa politiker och 
ledarskribenter. Det uppehöll sig inte vid dynastins utan vid kungamaktens 
ställning. Den stora vinsten med upplösningen var, enligt vad Rudolf Kjel-
lén 

242 Prins Carl, Mina tankar och min ståndpunkt i norska tronföljdsfrågan, Prins Carls arkiv, 
BFA. 
243 Egentligen tre, eftersom StD den 19/6 hävdade, att sekundogenituren kunde hota tron-
följden genom att kungafamiljen räknade så få medlemmar. 
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framhöll i en ledare i Göteborgs Aftonblad, att dynastin blev helt och hållet 
svensk. Nu skulle kungen kunna bli den centralgestalt kring vilken hela na-
tionen kunde fylkas. En oeftergivlig förutsättning härför var emellertid, att 
konungens personliga auktoritet kunde hållas i helgd. Men varje dynastisk 
sammankoppling med det demokratiska Norge skull kunna undergräva den 
personliga kungamakten. ”Gentemot en sådan demokrati är kungamakten 
mindre än ett intet.” Kjellén ville ”bespara vår regentätt de förödmjukelser, 
som kunna följa av en … folkviljas förlöpningar. Det skulle alltid stanna 
något även på dynastin i Sverige av det obehag och skymf, som kunde till-
fogas samma dynasti i grannlandet.” För att kunna behålla sin svenska 
maktposition och därigenom bli en samlande symbol, som folket skulle 
kunna ”sluta sig helt intill”, måste monarken avslå det norska erbjudan-
det.244 Bakom de konservativas häftiga motstånd mot sekundogenituren låg 
således inte helt oväntat en fruktan för att den konservativa fronten mot par-
lamentarism och radikalism skulle börja svikta. 

Den andra mottagarorienterade motiveringen framfördes av radikallibe-
raler och socialdemokrater. Anbudet borde avslås för att Norge skulle få 
tillfälle att införa en republikansk statsförfattning, vilken skulle kunna bli en 
viktig inspirationskälla för svenska demokrater. Det var den gamla välkända 
radikala föreställningen om överföring av demokratisk smitta från Norge till 
Sverige som här återkom i en ny skepnad (HaP 9/6; Arb 8/6, 31/8; NyT 8/6, 
26/8). 

Denna risk med ett avslag kalkylerade man också med inom kungahuset 
och inom högern. Prins Carl diskuterade den i sin promemoria och kom 
fram till att risken inte var så stor. Man förbiser nämligen, hävdade han, ”att 
Norges författning redan nu är och säkerligen också kommer att förbliva 
republikanskt till hela sin läggning, och att det har blott är namnet, som fat-
tas. Det förhållandet att en i Norge till innehållet republikansk författning 
låter förena sig med det monarkistiska namnet skulle väl för svenskarna med 
deras monarkistiska traditioner snarare utgöra en farligare lockelse än en 
norsk republik.”245 Det var således bättre att Norge öppet framträdde som 
republik än att det maskerade sin i grunden republikanska karaktär bakom 
formellt monarkistiska institutioner. Om kontrasten mellan länderna 

244 GAB 8/6. Se även ÖC 17/6; NT 16/6; SuP 10/6; SmP 15/6, 19/6; G. Billing, ”Intervju”, 
VL 22/6; H. H[aralds], ”Några otidsenliga betraktelser öfver dagens händelser”, GAB 12/7. 
Jfr StD 19/6. 
245 Prins Carl, Mina tankar och min ståndpunkt i norska tronföljdsfrågan, Prins Carls arkiv, 
BFA; även Tingsten t. Ekelund, 14/8, G60i, Ekelunds samling, UUB. 
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blev riktigt skarp och iögonfallande, skulle man, ansåg uppenbarligen prins 
Carl, så mycket lättare kunna bli medveten om den demokratiska sjukdoms-
härden och förhindra att smittan spred sig till Sverige. 

 

De vanligaste invändningarna mot bernadotteanbudet var emellertid 
sändar–mottagarorienterade. Ett accepterande av erbjudandet skulle själv-
fallet komma att påverka unionskonfliktens fortsätta utveckling. Det skulle i 
realiteten komma att innebära, att man utan protest och utan att resa några 
krav på rehabilitering förklarade sig beredd att godkänna resultatet av norr-
männens revolutionära steg den 7 juni. Enligt de konservativas sätt att se låg 
det något oerhört förödmjukande i detta. ”I det ögonblick en Bernadotte 
bestiger Norges tron skall”, klagade Östgöta-Correspondenten, ”med out-
säglig bitterhet ... ur svenska hjärtans djup gå det skriet: vårt konungahus 
har ej vetat att i olyckan bevara sin värdighet, det har undertryckt Sveriges 
rättmätiga protest för att vångla sig till en norsk papperskrona.” En sådan 
olidlig smälek hoppades de konservativa anbudsmotståndarna, att de inte 
skulle behöva uppleva (ÖC 22/6 cit., 27/6; GAB 7/6, 8/6; NDA 26/6, 14/7, 
31/8; NT 16/6; SvM 15/6).  

Moderatkonservativa och nationalliberala tidningar tilltalades dock av 
tanken, att unionskonflikten skulle kunna lösas i fred och samförstånd, om 
erbjudandet antogs (StD 19/6; AB 28/6). Felet med detta handlingssätt var 
bara, att Norge skulle slippa alltför lindrigt undan och att Sverige inte skulle 
få någon upprättelse alls för den upprörande rättskränkningen den 7 juni. Av 
bland annat detta skäl måste anbudet förkastas.  

Även radikalliberaler och socialdemokrater kände sig lockade av att er-
bjudandet skulle kunna bidra till en fredlig avveckling av unionen (SocDem 
8/6; NyT 26/8). De var ju mycket samförståndsinriktade och såg helst att 
unionen upplöstes villkorslöst och omedelbart. Mot denna funktionella syn-
punkt fick de dock väga den innehållsliga, att det bästa ur den svenska de-
mokratins synvinkel vore att Norge införde republiken. Dessutom fanns det, 
som jag strax skall visa, ett annat skäl som talade mot anbudet. 

Det andra sändar–mottagarorienterade resonemanget innehöll en inne-
hållslig analys av vad det skulle kunna komma att innebära, att en medlem 
av familjen Bernadotte innehade Norges tron. Enligt de konservativa mot-
ståndarna till sekundogenituren måste förhållandena komma att snedvridas. 
Den norske skuggmonarken skulle förmodligen känna sig frestad att göra 
påtryckningar på sin svenske släkting, och denne och hans regering skulle 
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därav kunna bli föranledd att visa överdriven hänsyn mot Norge. Det var 
detta Kjellén hade i tankarna, när han skrev: ”Således skulle vi alltjämt få ... 
dragas med unionens stora offer: bristen på en verkligt fri och uteslutande 
svensk synpunkt på den svenska tronen. Det skulle alltjämt vara fara att det 
skelades åt Norge från tronen; och de norska hänsynen, som varit en förban-
nelse över svensk politik långt bortom unionens ram, skulle alltjämt hänga 
över oss, om också i försvagad skala.” (GAB 8/6, även 23/6, 28/6; VL 3/8; 
SuP 10/6; jfr StD 19/6). 

Allvarligast bedömdes en eventuell eftergivenhet gentemot den demo-
kratiska norska utrikespolitiken. ”Det är just det”, underströk Vårt Land, ”att 
man aldrig kan lita på Norges förmåga att hålla fred med andra makter, som 
gör, att vi icke kunna ingå på något förbund med Norge, som icke uttryckli-
gen tillerkänner oss ett avgörande inflytande på umgänget med utlandet.” I 
ett självständigt Norge skulle Bernadotten på tronen naturligtvis sakna allt 
inflytande över utrikespolitiken. Men samtidigt skulle kretsar både i Sverige 
och Norge bearbeta de svenska statsmakterna för att få dem att stödja ho-
nom och hans nya land mot de faror, som en demokratisk utrikespolitik ma-
növrerat dem in i. Sverige skulle få bära det militära ansvaret för den demo-
kratiska utrikespolitikens förlöpningar.246 

Från denna synpunkt var det enligt några konservativa tidningar faktiskt 
bättre, om Norge blev republik. Kontrasten mellan ett monarkistiskt Sverige 
och ett republikanskt Norge skulle då bli mycket skarp, vilket skulle göra 
det lättare för Sverige att föra en helt självständig ”kraftig nationell svensk 
politik” mot Norge (GAB 28/6; även VL 3/8).  

Att en medlem av familjen Bernadotte satt som innehavare av Norges 
tron skulle kunna hålla norrmännens grundmurade misstro mot allt svenskt 
vid liv, vilket på sitt sätt skulle kunna förvrida relationerna mellan länderna. 
Denna tredje sändar–mottagarorienterade tanke utvecklades i början av sep-
tember av Oscar II i ett utkast till ett tal, som han antagligen hade ämnat 
hålla i samband med att han avsade sig den norska kronan. Moderatkonser-
vativa, nationalliberala och radikalliberala tidningar argumenterade också på 
detta sätt. Antagligen har denna samförståndsinriktade motivering spelat en 
viss roll för deras ställningstagande. De enda som aldrig spann på detta tema 
var de ultrakonservativa tidningarna och prins Carl. Det måste ha berott på 
att de i och för sig inte hade något emot att den norska misstron mot Sverige 
levde kvar. Då skulle ju den demokratiska smittan så myc- 

246 VL 19/6; även ibid., 23/6; NT 16/6; Upsala 21/6; StB 15/6; GAB 12/8; G. Lindgren, 
Skandinaviens framtid, juli 1905, E 6783, Åkerhielms samling, RA 
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ket lättare kunna hållas på avstånd och Sverige kunna föra en fast och rak-
ryggad politik mot Norge. 

Under unionstiden hade den norska nationalkänslan blivit nästan aller-
gisk mot allt som var svenskt. Denna djupt ingrodda misstänksamhet skulle 
lätt kunna vändas mot en norsk kung av huset Bernadotte. Hans politiska 
agerande skulle kunna påstås vara dikterat av omsorg om Sveriges intressen. 
Sådant misstänkliggörande skulle kunna omintetgöra det samförstånd, den 
vänskap och det fredliga förhållande, som eljest säkerligen skulle kunna 
växa fram. Detta borde inte tillåtas ske. Eller för att tala med Stockholms 
Dagblad: ”Norrmännens misstroende har förpestat unionen. Det bör i san-
ning beredas minsta möjliga spelrum efter unionens upplösning.”247 

 

Skulle inte ett svenskt avslag på norrmännens begäran om en bernadot-
tesk prins kunna väcka omvärldens intresse för den norska tronföljdsfrågan? 
Skulle man då inte kunna löpa den risken, att en stormakt försökte placera 
en medlem av sin egen furstesläkt på Norges lediga tron i syfte att kunna 
utöva ett för hela Nordens framtid ytterst betänkligt inflytande på landets 
politik? Denna sändar/mottagar–omgivningsorienterade invändning berör-
des av prins Carl. I första hand var det Ryssland, Tyskland och England som 
skulle kunna tänkas hysa dylika djärva planer. Nu var emellertid rivaliteten 
mellan dessa makter så stark, att ingen av dem skulle kunna tolerera, att 
någon av de andra två försökte göra ett sådant politiskt schackdrag. Hellre 
skulle de nog se, att monarkin störtades och republiken infördes än att en 
motståndare lyckades sätta in sin specielle pretendent på tronen. Det var i 
varje fall enligt prins Carl alldeles uteslutet, att England och Tyskland skulle 
komma att stå som passiva åskådare, medan en rysk prins flyttade in på 
Kristiania slott. Möjligen skulle man kunna enas om en tysk eller en engelsk 
tronkandidat. Detta behövde dock enligt prinsens uppfattning inte bli skad-
ligt för Norge och Sverige. Både Tyskland och England ville ha ett starkt 
Skandinavien som bålverk mot Ryssland. ”En representant för engelska el-
ler tyska intressen på Norges tron kan aldrig önska Sveriges försvagande 
utan kommer i stället att söka förena de bägge folken om ett gemensamt 
uppträdande mot Rysslands möjliga planer på Skandinavien. Och när ett 
sådant uppträdande stödes av en så mäktig stat som Tyskland eller England, 
ligger däri den värdefullaste garanti för Skandinaviens och 

247 StD 2/9; även Oscar II t. Lundeberg, 419, och Oscar II, Koncept till uttalande till stor-
tingets president, odat., F 940 k, Lundebergs samling, UUB; Heiberg 1906:699; StD 19/6, 
21/6; NDA 27/6; SvD 10/8; AB 28/6; JT 30/6; SvM 27/6; DN 17/6, 10/8. 
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därmed även för Sveriges säkerhet, en garanti av en helt annan och större 
betydelse än den, som en medlem av den Bernadotteska dynastien, bevakad 
och försvagad av norsk misstänksamhet, någonsin förmår att giva såsom 
norsk konung.”248 

Enligt prins Carls uppfattning behövde man på svenskt håll ej heller 
frukta för vad som skulle kunna inträffa, om en dansk prins valdes till Nor-
ges kung. Den nyvunna norska suveräniteten skulle nog ”ängsligt tillbakavi-
sa varje yttring av ensidigt danskt inflytande i Norge, medan en danskfödd 
norsk konung skulle fullt ut äga lika stora eller större utsikter än en norsk 
konung av det Bernadotteska huset att i sinom tid befordra en lycklig sam-
manslutning av de tre nordiska länderna”. Varken prins Carl eller kung Os-
car hade i princip något att invända mot att en medlem av det danska kun-
gahuset valdes till kung i Norge.249 

 

Vid en återblick på argumenteringen må först konstateras, att huvudde-
len av den svenska opinionen från ultrakonservativa till nationalliberaler och 
lantmannapartister inte utan vidare kunde acceptera, att unionen blivit upp-
löst den 7 juni. Mot denna bakgrund skulle man kunna förvänta sig, att poli-
tiker och tidningar inom detta politiska spektrum skulle avvisa bernadotte-
anbudet. Ett jakande svar skulle ju antagligen innebära, att man strök ett 
streck över statskuppen den 7 juni och omedelbart erkände Norge som en 
från Sverige helt fristående stat. Det visar sig också att denna funktionella 
bedömning spelade in, när man bestämde sig för att avslå erbjudandet. 
Dessutom tillkom några innehållsliga överväganden. De ultrakonservativa 
befarade att varje dynastisk förbindelse med det demokratiska Norge skulle 
kunna försvaga den svenske kungens maktställning. Han skulle då inte kun-
na bli någon samlande symbol i kampen mot radikalismen. Att konsekven-
sen av ett avslag skulle kunna bli, att en tysk, engelsk eller dansk prins in-
stallerades i Kristiania, tycktes inte oroa de ultrakonservativa nämnvärt. En 
tysk eller engelsk dynasti i Norge ansågs tvärtom kunna bli till Sveriges 
fördel, eftersom både Tyskland och England delade Sveriges intresse av att 
hindra ett ryskt framträngande västerut. En dansk prins skulle bättre än en 

248 Prins Carl, Mina tankar och min ståndpunkt i norska tronföljdsfrågan, Prins Carls arkiv, 
BFA. – Att ett accepterande skulle kunna bana väg för ett erkännande av Norge i utlandet 
ansågs självfallet inte tala för anbudet. Se t. ex. NT 16/6 och JT 30/6. 
249 Prins Carl, Mina tankar och min ståndpunkt i norska tronföljdsfrågan, Prins Carls arkiv, 
BFA. Jfr Oscar II t. kronprins Frederik av Danmark, odat. brevkoncept, vol. 109, Oscar II:s 
arkiv, BFA. 
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svensk kunna befordra en sammanslutning mellan alla de tre skandinaviska 
länderna. Alternativet republik tycks heller inte ha skrämt de ultrakonserva-
tiva. Skillnaden mellan Sverige och Norge skulle då bli uppenbar för alla. 
Detta skulle göra det lättare att förhindra att demokratisk smitta spreds från 
Norge till Sverige. Det skulle också vara lättare att föra en kraftfull ”natio-
nell” politik mot en republik än mot en monarki. De ultrakonservativa satte 
alltså in bernadotteanbudet i såväl ett utrikespolitiskt som ett antiradikalt 
och antidemokratiskt inrikespolitiskt sammanhang. 

De moderatkonservativa och nationalliberala motståndarna till bernadot-
teanbudet delade de ultrakonservativas funktionella bedömning av erbju-
dandet. De tryckte dessutom på ett innehållsligt argument, som saknades i 
de resonemang som de ultrakonservativa förde. En regent av svensk här-
komst skulle komma att hålla norrmännens ingrodda misstro mot allt 
svenskt vid liv. Det skulle kunna leda till slitningar och skada samförståndet 
mellan folken i framtiden. Sedan unionen en gång hade upplösts, önskade 
moderatkonservativa och nationalliberaler tydligen få till stånd ett gott för-
hållande mellan de gamla unionsbröderna. 

På radikalliberalt och socialdemokratiskt håll var man däremot beredd 
att utan vidare acceptera norrmännens steg den 7 juni. Mot denna bakgrund 
skulle man kunna vänta sig, att man inom detta läger var benägen att se 
mera positivt på bernadotteanbudet. Det var också i viss mån fallet. Radikal-
liberaler och socialdemokrater medgav, att ett jakande svar borde få gynn-
samma konsekvenser för avvecklingen av den akuta konflikten mellan län-
derna. Detta funktionella intresse måste dock vägas mot ett innehållsligt. 
Sveriges vänster skulle kunna dra stor nytta av att Norge utropades till repu-
blik. En norsk republik skulle förmodligen bli en aldrig sinande inspira-
tionskälla för svenska radikaler. Vid det slutliga ställningstagandet torde 
radikalliberaler och socialdemokrater ha tillmätt detta innehållsliga argu-
ment större vikt än det funktionella. 

b. Argumentering för bernadotteanbudet 
Motiveringarna för bernadotteerbjudandet var fyra. Två av dem var oriente-
rade mot relationerna mellan sändaren och mottagaren. Vestmanlands Läns 
Tidning lade först en funktionell synpunkt på problemet. Ett jakande svar 
skulle kunna leda till en avspänning mellan Sverige och Norge. Den unio-
nella krisen skulle inte behöva mynna ut i en krigisk konflikt utan unionen 
skulle kunna avvecklas i fred och under bevarat samförstånd mellan folken 
(VLT 8/6). Men även i innehållsligt avseende skulle ett svenskt tillmötesgå- 
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ende kunna komma att befordra den skandinaviska samkänslan och det 
skandinaviska samarbetet. Måhända skulle en dynastisk förbindelse på läng-
re sikt kunna trygga ”ett visst samband mellan de båda landen med hänsyn 
till utrikespolitiken”. Citatet är hämtat ur den unionsvänliga Handelstidning-
en i Göteborg, som tydligen bedömde sekundogenituren som en förlängning 
av unionen (GHT 8/8; även VLT 22/6). Att norrmännen skulle misstänka 
den nye kungen för att stå under svenskt inflytande och att det skulle försvå-
ra umgänget mellan länderna betvivlade Handelstidningen. En norsk kung 
var en konstitutionell monark i ett parlamentariskt styrt land. Lika litet som 
en engelsk, italiensk, belgisk eller holländsk kung skulle han någonsin kun-
na komma i konflikt med regering eller representation. Vidare skulle han 
självfallet förlora sin arvsrätt till den svenska tronen. Med Sverige och vad 
som var svenskt skulle han inte längre ha något att skaffa. Under sådana 
omständigheter skulle han väl inte kunna beskyllas för att vara lyhörd för 
svenska påtryckningar (GHT 8/8). 

 

Det tredje argumentet för anbudet var sändar–omgivningsorienterat. 
”Norska nationen är genomgående barnslig och äger barnets fel och för-
tjänster”, framhöll Handelstidningens ekonomichef Torsten Hedlund i ett 
brev till Christian Lundeberg. En Bernadotte på Norges tron skulle ge Sve-
rige möjlighet att ”förmynda för detta naiva och efterblivna folk, som dock 
är i nära släkt med vårt bondeelement”. Härigenom skulle man enligt Hed-
lunds uppfattning kunna förhindra, att Norge ställde sig under någon främ-
mande stormakts beskydd.250 Liknande reflexioner förekom också på Han-
delstidningens ledarsida. Om Sverige inte brydde sig om att anta erbjudan-
det, skulle det kanhända gå vidare till en prins från något stormaktshov. 
Denne skulle inte vara förtrogen med de nordiska ländernas stränga neutrali-
tetspolitik. En vacker dag skulle han kanske försöka driva storpolitik, vilket 
skulle kunna sluta olyckligt även för Sverige. (GHT 8/8; även VLT 22/6; 
VK 15/6). 

Sändar–omgivningsorienterat var också det fjärde argumentet för erbju-
dandet. Om inte Sverige antog anbudet, skulle en dansk prins måhända 
tacka ja. Gustaf Wallenberg, som i augusti och september i sällskap med 
Harald Hjärne företog en resa till England i syfte att stämma den brittiska 
pressen mera till Sveriges fördel, betecknade i ett brev till Lundeberg 

250 Hedlund t. Lundeberg, 3/8, F 940 k, Lundebergs samling, UUB. 
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denna eventualitet som ”rågen på våra olyckor”. En intressegemenskap 
skulle kunna skapas, som i framtiden kanske skulle komma att ta sikte på att 
med stöd av Ryssland införliva Skåne, Halland och Bohuslän med Danmark 
och Jämtland och ”Herjeådalen” med Norge. ”I trots av vår flit och alla våra 
uppoffringar skola vi aldrig kunna stå oss gent emot en sådan förening av 
intressen. Enda medlet häremot är ... en Bernadotte på Norges tron,” slutade 
Gustaf Wallenberg. (Wallenberg t. Lundeberg, 25/8, F 940 l, Lundebergs 
samling, UUB; även Wallenberg t. Lundeberg, 28/8, ibid.; jfr VK 20/6). 

 

Anhängarna av bernadotteanbudet ansåg således sammanfattningsvis, att 
både innehållsliga och funktionella överväganden talade för att Sverige bor-
de acceptera erbjudandet. Då skulle unionskonflikten kunna avvecklas utan 
större slitningar och på längre sikt skulle ett nytt samarbete kunna växa 
fram. Men skulle kunna förhindra, att en dansk prins eller en prins från nå-
got stormaktshov utsågs till kung i Norge, vilket skulle kunna leda till kom-
binationer, som skadade Sveriges intressen. 

2. Kravet på nyval eller folkomröstning i Norge 
Det första enskilda svenska villkor som här skall diskuteras var rent for-
mellt. Det byggde åtminstone ytligt sett på värderingen, att man borde få ett 
säkrare uttryck för det norska folkets aktuella vilja än stortingets resolution 
från den 7 juni ansågs vara. Den 15 juni lanserade det nationalliberala Af-
tonbladet förslaget, att ett definitivt ställningstagande borde ske först efter 
det att norska folket fått tillfälle att uttala sig om unionsupplösning vid de 
ordinarie stortingsvalen l906.251 Alternativt skulle extra nyval till ett utom-
ordentligt storting kunna utlysas.252 Vid samtal med kronprinsen den 10 och 
kungen den 12 juni kastade den moderatkonservative förstakammarvilden 
Sigfrid Wieselgren fram den i dåtidens praktiska 

251 AB 15/6; även 19/6, 20/6, 21/6, 29/6, 10/7. Bakom AB:s uppslag låg, förutom redaktör 
Sohlman, den moderatliberale riksdagsmannen Sven Palme. Se Brøgger t. Arctander, 15/6, 
Ms. fol. 2675:4, Worm-Müllers samling, UBO; även Ekströmer t. SäU, 26/6, F 940 k, Lun-
debergs samling, UUB. Jfr Afzelius, Unionsfrågan, E 9483, Afzelius samling, RA 
252 AB 5/7, 10/7; även JP 22/6; Wieselgren, Anteckningar, 5/7, Carlsson, Iv26b1:1, Wiesel-
grens samling, KB; Lundeberg, Dagboksanteckningar, 22/6 von Otter, Svedelius, G. F. 
Östberg, F 940 s, Lundebergs samling, UUB. 
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politik ännu ganska oprövade tanken på allmän folkomröstning.253 Redan i 
april var Wieselgren inne på denna tanke.254 Även på möten med ledamöter 
av första kammaren argumenterade han för sitt uppslag. Fler och fler kände 
sig tilltalade av det, också inom kungahuset.255 För enkelhetens skull skall 
de två kraven på nyval och kravet på referendum i fortsättningen behandlas i 
ett sammanhang. 

I riksdagen väckte Wieselgren och åtskilliga andra motioner med förslag 
om att man borde vädja till den norska folkviljan.256 I särskilda utskottet 
blev saken föremål för långa och häftiga debatter. Det finns all anledning att 
redan nu stryka under, att det till en början var personer, vilka tillhörde de 
moderatkonservativa och moderatliberala grupperingarna i riksdagen, som 
engagerade sig för att låta den norska folkmeningen komma fram i ett val av 
något slag. Så småningom och med någon tvekan anslöt sig representanter 
för det s. k. ultrakonservativa majoritetspartiet.257 Särskilda utskottets väns-
terflygel, som bestod av liberaler och en del lantmannapartister, var däremot 
inte alls benägen att stödja tanken på någon form av vädjan till folkmening-
en. Icke ens det ”ultrademokratiska” kravet på folkomröstning fann nåd i 
deras ögon.258 Det hela utvecklades så småningom till den hårdaste politiska 
strid, som överhuvudtaget ägde rum i utskott och riksdag med anledning av 
unionsupplösningen. Huvuddelen av utskottsledamöterna från första kam-
maren förenade sig kring ett formellt yrkande på nya val till stortinget.259 
Även andrakammarvilden Hjärne samt lantmannapartisterna 

253 Wieselgren, Anteckningar, 10/6, 13/6, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB. 
254 Se Lundeberg, Anteckningar ang. motion om anslutning till kronprinsens uttalande den 
5 april, 1/5, F 940 u, Lundebergs samling, UUB. 
255 Wieselgren, Anteckningar 15/6 Svedelius den 14/6 och prins Carl och Oscar II den 15/6 
i samtal med Svedelius, 5/7 Carlsson och Svedelius den 19/6, Afzelius den 20/6, Iv26b1:1, 
Wieselgrens samling, KB; Oscar II, Koncept till uttalande, odat. men före 20/6, vol. 109, 
Oscar II :s arkiv, BFA; Afzelius t. Ramstedt, 17/6, Ramstedts samling, RA; Lundeberg, 
Dagboksanteckningar 21/6 Almström, Lindman, Palmstierna, Svedelius, F 940 s, Lunde-
bergs samling, UUB. 
256 FK 1905 u, mot. 1; AK 1905 u, mot. 2 E Trana, I Svensson i Skyllberg; mot. 3 Räf m. 
fl.; mot. 5:8 Brodin. 
257 Clasons anteckningar 1/7 Säve, 3/7 Afzelius, Östberg, 4/7 Lindblad, Walldén, 5/7 Ber-
gendahl, Rettig, 6/7 Afzelius, Lindblad, Pettersson, 11/7 Billing, 13/7 Lundeberg. 
258 Clasons anteckningar 3/7 Zetterstrand, Bonde, 4/7 Persson i Tällberg, Henricson i Karls-
lund, Staaff, von Krusenstjerna, 6/7 Staaff, Zetterstrand. Ang. lantmannapartister se 4/7 
Pehrson i Törneryd, 6/7 Andersson i Nöbbelöf. 
259 Clasons anteckningar 12/7 Billing, Lundeberg, Blomberg, Afzelius, Åkerhielm, 13/7 
Lundeberg, Säve, Pettersson, Östberg. 
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Ernst Lindblad och Alfred Petersson i Påboda anslöt sig härtill.260 Mot detta 
förslag uttalade sig liberalerna Staaff, Zetterstrand, Bonde, August Henric-
son i Karlslund och Daniel Persson i Tällberg, de tre lantmannapartisterna 
Pehr Pehrson i Törneryd, Carl Persson i Stallerhult och Hans Andersson i 
Nöbbelöf samt den icke partianslutne Edvard von Krusenstjerna.261 Vid en 
votering segrade avslagsyrkandet med 12 röster mot 11.262 Alla vidare an-
strängningar att jämka ihop de nästan jämstarka grupperna blev fruktlösa. 
Till sist enades man om ett provisoriskt kompromissförslag, vari varken 
nyval eller folkomröstning omnämndes.263 I detta skick presenterades punk-
ten för kamrarna under deras hemliga möten mellan den 15 och 19 juli. I 
första kammaren möttes tanken på nya norska val omedelbart av starka 
sympatier. Voteringen gav ett mycket entydigt utslag: 70 röster för och 9 
mot nyval.264 I andra kammaren var meningarna betydligt mera delade. Mo-
derate reformvännen Harald Hjärne och lantmannapartisten Ernst Lindblad 
försvarade i huvudsak sin ståndpunkt från utskottet: nyval eller folkomröst-
ning. De understöddes ivrigt av bl. a. moderatliberalerna Ernst Carlsson, O. 
A. Brodin och Sven Palme, lantmannapartisten Ivan Svensson i Skyllberg 
samt vilden Paul Peter Waldenström.265 För den provisoriska kompromissen 
talade, förutom dess tillskyndare i utskottet, mer radikala liberaler som Hen-
rik Hedlund, Karl Starbäck och Jakob Larsson samt lantmannapartister som 
Fredrik Barnekow, Hugo Hammarskjöld och Johan Widén.266 Den avgöran-
de vattendelaren följde alltså inte partilinjerna. Det förde med sig, enligt vad 
ett samtida vittne förtäljer, att ställningen ända in i det sista var ytterst 

260 Clasons anteckningar 12/7 Lindblad, Hjärne, 13/7 Petersson i Påboda. Yrkandet finns 
tryckt i Wåhlstrand 1941: 373. 
261 Clasons anteckningar 12/7 Zetterstrand, von Krusenstjerna, Persson i Tällberg, Bonde, 
Henricsson, Andersson i Nöbbelöf, Pehrsson i Törneryd, Staaff, 13/7 Persson i Stallerhult. 
262 Clasons anteckningar 13/7; även Stuarts anteckningar från SäU 13/7; Krusenstjerna 
1967:128 – yrkandet finns i von Krusenstjernas samling okat., UUB. 
263 Ang. kompromissens ordalydelse se Wåhlstrand 1941:101 n. 9 och s. 365; även Widén, 
Dagboksanteckningar 15/7, F 951 a:3, Widéns samling, UUB. – En originaltext finns t. ex. i 
von Krusenstjernas samling okat., UUB. 
264 Ang. voteringssiffrorna se Wåhlstrand 1941:376. – När man ställde nyval eller folkom-
röstning mot inget nytt folkuttalande alls blev röstsiffrorna 45 för och 20 mot. 
265 Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten 15/7 Brodin, Hjärne, Carlsson, Lind-
blad, Trana, 17/7 Palme, Waldenström, 18/7 Carlsson. 
266 Clasons anteckningar 15/7, 18/7; Widén, Dagboksanteckningar, 15/7, och Widén t. Wi-
dén, 27/7, F 951 a:3 resp. b:2, Widéns samling, UUB. 
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labil och oviss. Vid voteringen föll dock nyvalsförslaget med 95 röster mot 
119.267 

Riksdagens kamrar hade därmed stannat i olika beslut. Första kammaren 
hade krävt nyval till norska stortinget, under det att andra kammaren avvisat 
både nyval och folkomröstning. Särskilda utskottet stod nu inför den besvär-
liga uppgiften att finna en kompromiss. Det lyckades till sist genom att libe-
raler och lantmannapartister efter några dagars hårda manglingar gav efter. 
De förmådde dock utverka, att kravet fick en mindre ultimativ prägel genom 
att norrmännen själva tilläts välja mellan nyval till stortinget och folkom-
röstning (Bih. 1905 u, SäU utl. 1:16 f). De drev också igenom att det blev 
riksdagen och inte regeringen, som fick rätt att disponera över ett 
tilläggsanslag till försvaret på 100 miljoner kronor.268 Detta blev också riks-
dagens beslut (Bih. 1905u, Riksd. skriv. 1:9). 

I pressen löpte frontlinjen något längre till höger än i utskott och riks-
dag. Alla tidningar från moderatkonservativa Stockholms Dagblad till soci-
aldemokratiska Ny Tid – med Aftonbladet och Jönköpings-Posten som an-
märkningsvärda undantag – tog antingen öppet avstånd från kravet eller 
brydde sig inte om att ens beröra det.269 När riksdagen fattat beslut i saken, 
fann de sig dock i det oundvikliga utan kraftigare protester.270 

De ultrakonservativa tidningarna Vårt Land, Stockholms-Bladet, Nya 
Dagligt Allehanda, Smålandsposten och i någon utsträckning Göteborgs 
Aftonblad beskrev en utveckling, som i sina huvuddrag påminde om majori-
tetspartisternas i riksdagen, ehuru den var betydligt mera outrerad. Från bör-
jan intog de en mycket kallsinnig hållning till idén om norska åtgärder för 
att få ett säkrare uttryck för folkviljan i landet. Häftigt angrep de Aftonbla-
dets förslag om norskt nyval. Stockholms-Bladet såg det som en ”formalis-
tisk meningslöshet”. Avgörandet borde falla så snabbt som möjligt (StB 
18/6; även VL 17/6; NDA 19/6; SmP 26/6; Clasons anteckningar 3/7 Bil-
ling, Blomberg). Vid månadsskiftet juni-juli inträdde emellertid en föränd-
ring; de 

267 Widén, Dagboksanteckningar, 18/7, F 951a:3, Widéns samling, UUB; även Hugo 
Hammarskjöld t. G. Berg, 19/7, E3162, Bergs samling, RA. 
268 Clasons anteckningar 20/7 och 21/7. Om Lundebergs kontakter med Knut Wallenberg 
och Stockholms Enskilda Bank med anledning av hundramiljonerslånet, se Wallenberg t. 
Lundeberg, 20/7, F 940 l, Lundebergs samling, UUB. 
269 NyT, VLT, VK och KaT diskuterade ej problemet före den 25/7. I övrigt se StD 24/6; 
NT 10/7; SvD 25/6, 7/7, 11/7; SDS 26/6; NK 21/7; GHT 26/6, 29/6; VLT 27/7; HaP 12/7; 
UNT 17/6, 20/6. 
270 Se t. ex. SDS 26/7; NK 26/7; VK 27/7; SocDem 26/7; SvD 26/7; HaP 27/7. 
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började försiktigt stödja tanken på nyval eller folkomröstning (VL 18/7; StB 
29/6 och 17/7; SmP 8/7, 26/7; även Clasons anteckningar 6/7 Billing, Åker-
hielm). Liksom bland motståndarna till konsulataktion och motståndarna till 
bernadotteabudet tycks det alltså bland försvararna av referendum ha funnits 
en ultrakonservativ grupp, som skilt sig från den grupp, som i huvudsak 
bestått av moderatkonservativa och moderatliberala. 

a. Argumentering för kravet på nyval eller folkomröstning 
i Norge 
Efter denna indelning av aktörerna i grupper går jag nu över till att beskriva 
hur de argumenterade för sina ståndpunkter. Den verkligt intressanta frågan 
är naturligtvis, hur man skall förklara, att kravet på en vädjan till den norska 
folkviljan hade sina ivrigaste förespråkare bland första kammarens konser-
vativa minoritetspartister, majoritetspartister och vildar, medan huvuddelen 
av andra kammarens lantmannapartister och liberaler envist motsatte sig 
detta villkor. Motiveringarna var framför allt sändarorienterade, sändar–
mottagarorienterade och normorienterade. 

Ett sändarorienterat resonemang gick ut på att Sverige måste kräva ny-
val eller folkomröstning i Norge för att få moralisk upprättelse för det som 
hände den 7 juni eller för att i varje fall kunna genomföra unionsupplös-
ningen med heder och anständighet någorlunda i behåll. Så vitt jag har kun-
nat finna, förekom detta anständighetsresonemang i två varianter. Den ena 
utvecklades klarast av Aftonbladet. En avgörande förutsättning för den na-
tionalliberala tidningens sätt att resonera var, att riksakten hade karaktär av 
norsk grundlag. Ett förslag till grundlagsändring, som antagits av ett stor-
ting, måste för att bli giltigt godkännas ännu en gång men nu av det storting, 
som skulle komma att sammanträda efter det närmast följande ordinarie 
stortingsvalet. Om Sverige krävde norskt nyval, skulle norrmännen kunna 
ges tillfälle att tillämpa denna procedur vid upphävandet av riksakten. De 
skulle kunna låta väljarna ta ställning till 7-junibeslutet vid 1906 års stor-
tingsval och sedan i laga ordning låta det nyvalda stortinget upprepa beslutet 
efter den 10 oktober 1906. Då skulle den ordinarie proceduren för grund-
lagsändringar komma att följas (AB 15/6; även 14/6, 5/7; Clasons anteck-
ningar 4/7 Säve, Lindblad; jfr ovan s. 166 ff och s. 252 n. 1.). 

Men var det inte rent formskäreri att resa krav på att vissa procedurer 
måste följas? Nej, menade en del medlemmar av särskilda utskottet. Genom 
att kräva att lag och rätt skulle respekteras, skulle man kunna förmå 
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Norge till en reträtt, som skulle komma att kännas som en moralisk upprät-
telse, en satisfaktion för händelserna den 7 juni.271 

Det andra upprättelseresonemanget byggde på ett underkännande av vad 
man uppfattade som norrmännens officiella teori, att den riksaktsfästa före-
ningen blivit upplöst därigenom att kungen genom sin sanktionsvägran den 
27 maj satt sig ur stånd att bilda en ny regering och därmed detroniserat sig 
själv. Riksakten var en överenskommelse mellan Sverige och Norge och 
kunde inte ensidigt upplösas. Genom sitt handlande den 7 juni hade norr-
männen helt nonchalerat svenskarnas rätt att få ett ord med i laget. Det lilla 
svaga Norge hade kränkt det större och mäktigare Sveriges rätt och därmed 
tillfogat landet ”den blodigaste skymf vi ännu som nation lidit”.272 Detta 
kunde icke tillåtas passera opåtalat. ”Denna fläck måste bort, innan vi åter 
kunna räcka Norge handen, ja, innan vi åter kunna utan blygsel lyfta vårt 
huvud.”273 

Sverige måste sålunda kräva respekt för sin medbestämmanderätt. Den 
slutliga upplösningen fick inte komma till stånd på det förödmjukande sätt, 
som norrmännen hade tänkt sig den 7 juni. Om Norge tvingades acceptera 
ett svenskt krav på folkomröstning eller nyval, skulle landet åtminstone in-
direkt erkänna att Sveriges bifall fordrades för unionens upplösning. Även 
den svenska rättsuppfattningen skulle i någon man få påverka skeendet. 
Härigenom skulle Sverige bli rehabiliterat eller i varje fall mindre föröd-
mjukat än om det utan vidare tvingades godkänna den norska revolutionen. 

Dessa resonemang om att Sverige måste beredas en någorlunda anstän-
dig unionell reträtt var ganska vanliga som motiveringar för kravet på folk-
omröstning. Otvivelaktigt har de haft stor betydelse för många försvarare av 
referendum, särskilt för de moderatkonservativa och nationalliberala. Det 
enda skäl som Wieselgren angav första gången han förde referendum på tal 
inför kronprinsen den 10 juni var just, att denna fordran minskade ”den för-
ödmjukelse ett blott och bart godkännande av norrmännens revolt för oss 
måste innebära” (Wieselgren, Anteckningar 10/6, Iv26b1:1, Wieselgrens 
samling, KB). Även i många andra sammanhang återkom han till 

271 Clasons anteckningar 4/7 Säve, Lindblad, 13/7 Lundeberg, Östberg; Clasons anteck-
ningar från AK:s hemliga möten 18/7 Trapp. 
272 VL 28/6; även NDA 29/6; FK 1905u:3:13 Säve, 30 Trygger och 4:3 Almström. 
273 NDA 29/6; även Clasons anteckningar 1/7 Billing, 3/7 Wachtmeister, Walldén, 8/7 
Palmstierna; Wåhlins anteckningar från FK:s hemliga möten 17/7, Lindman, Björlin, 
E6783, Åkerhielms samling, RA; VL 27/7, 28/7; StB 30/6; GAB 13/6, 26/6; SuP 25/7; Bar 
31/7; ÖC 26/7. 
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samma motivering (Wieselgren 13/6, 15/6, 16/6, 5/7, Iv26b1:1, Wieselgrens 
samling, KB; FK 1905 u, mot. 1:2 ff). Också minoritetspartisten Ivar Afze-
lius betonade enbart detta skäl i sitt anförande i särskilda utskottet. Folkom-
röstningen skulle väl sannolikt inte kunna rubba det som skett den 7 juni, 
men den gav Sverige en möjlighet att rädda sitt ansikte, att skyla över den 
unionella reträtten. Alltsammans var, ansåg Afzelius, ”en fråga om yttre 
anständighet”.274 

 

För att närmare karakterisera denna typ av argumentering kan den väl-
kända distinktionen mellan ”expressivt” och ”instrumentellt” med fördel 
användas. Distinktionen mellan expressivt och instrumentellt beteende, som 
torde kunna föras tillbaka på grundläggande föreställningar hos Max Weber 
– ”affektuellt” och ”värderationellt” contra ”ändamålsrationellt” – och Tal-
cott Parsons, har i svensk samhällsvetenskap använts av bl. a. Himmelstrand 
(1960:263 ff, 50 ff) och Wallensteen (1971:63). Om en rekommendation till 
handling i en konflikt mellan två parter motiveras med att den bidrar till att 
tillfredsställa sändarens känslomässiga behov av att få protestera, att försva-
ra sin heder, att rädda sin ära, att få moralisk upprättelse, att stärka sin skam-
filade prestige o. s. v. betecknas motiveringen i fortsättningen som expres-
siv. Som instrumentell klassificeras däremot den motivering som säger, att 
en rekommendation till handling är ett medel att uppnå ett mål av något slag 
i den aktuella konflikten, t. ex. en krigisk lösning eller en fredlig lösning. Nu 
träffar en aktör emellertid inte sitt val mellan olika rekommendationer till 
handling enbart med tanke på att omedelbart tillfredsställa sina känslor eller 
med tanke på att direkt påverka relationerna till motparten. Jag har i denna 
undersökning sökt visa, att han i idealfallet även tar hänsyn till i varje fall 
staterna i omgivningen och det partistrategiska läget i det egna landet och i 
motståndarlandet. Detta påverkar synen på vad som är expressivt och vad 
som är instrumentellt. En motivering för en åtgärd som ur den enkla sän-
darmottagarmodellens synvinkel måste karakteriseras som expressiv kan i 
t. ex. ett omgivningsorienterat eller ett partistrategiskt sammanhang faktiskt 
fungera, vara avsedd att fungera eller framföras som om den vore avsedd att 
fungera instrumentellt. En expressiv motivering för en handling gentemot 

274 Afzelius, Koncept till anförande i SäU cit. och dens., Unionsfrågan, båda i E 9483, Af-
zelius samling, RA; även Clasons anteckningar 3/7 Afzelius, 4/7 Walldén, 6/7 Lindblad, 
Afzelius, Åkerhielm; Wieselgren, Anteckningar 15/6, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB; 
FK 1905 u: 4:3. 
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motparten i konflikten kan framställas som om syftet med den också vore att 
påverka exempelvis det egna landets väljare för att vinna nästa val, kunna 
bilda regering och börja driva en annan inrikespolitik än den nuvarande. En 
motivering för en åtgärd som i ett sammanhang tveklöst kan karakteriseras 
som expressiv kan alltså framföras som om avsikten med den också vore, att 
den i ett annat sammanhang skulle fungera instrumentellt. Detta synes, som 
jag i fortsättningen skall visa, ha varit fallet i unionskonflikten 1905. 

Vi erinrar oss nu, att de ovan refererade resonemangen gick ut på att 
Sverige behövde upprättelse för den kränkta rätten eller måste garanteras en 
anständig sorti ur unionen. Sedda i omedelbart sammanhang med den 
svensk-norska konflikten bör de därför karakteriseras som expressiva.  

 

Nu motiverades kraven på folkomröstning eller nyval inte enbart med att 
de skulle kunna skänka ett sken av anständighet åt Sveriges deltagande i 
unionsupplösningen. Några sändar–mottagarorienterade argument förekom 
också i debatten. Ett gick ut på att Sverige inte borde sluta avtal med stats-
myndigheter, som stod på en så bräcklig opinionsmässig grund som de 
norska. Då riskerade man att eventuella överenskommelser blev brutna. Det 
sittande stortinget hade inte väljarnas uppdrag att genomföra någon revolu-
tionär unionsbrytning. Ingen kunde därför garantera, att norska folket i ge-
men verkligen gillade unionsbrottet. ”Inom dettas djupa led kan fäderneärvd 
känsla för lag och rätt, för svurna eders helgd och trohetsplikt mot landsfa-
dern betyda vida mer än för de politiskt upphetsade viljorna i en fåtalig re-
presentation, där mindretalet lätt terroriseras av flertalet och där högtflygan-
de nationella förväntningar kunna utöva en snart sagt hypnotisk inflytelse å 
ärekära sinnen,” framhöll Wieselgren i sin motion (AK 1905 u, mot. 1:3; 
även mot. 5). Om Sverige slöt ett avtal med den provisoriska regeringen 
fanns det risk, att en ny regering skulle komma att bryta överenskommelsen. 
En sådan eventualitet måste förebyggas. Det mest verksamma medlet härför 
var just en folkomröstning eller ett nyval, eftersom det låg helt i linje med 
det av norrmännen själva så uppburna demokratiska statsskicket.275 

Detta resonemang byggde på föreställningen, att man inte kunde vara 
riktigt säljer på att den sittande regeringen och det sittande stortinget verkli-
gen representerade folkmeningen. Det förekom också andra sändar–mot-
tagarorienterade motiveringar som utgick från samma förhållande. Någon 

275 AK 1905 u, mot. 1:3 ff och mot. 5:8; även Clasons anteckningar 6/7 Afzelius; Clasons 
anteckningar från AK:s hemliga möten 18/7 Elowson; AB 10/7. 
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hoppades, att det nya stortinget skulle bli mera förhandlingsvänligt och visa 
tillmötesgående mot svenska krav än det nuvarande (Clasons anteckningar 
från AK:s hemliga möten 15/7). Ännu djärvare förhoppningar tycktes Sig-
frid Wieselgren och majoritetspartisterna Säve och Åkerhielm hysa. De 
framhöll, att en folkomröstning skulle göra den oppositionella folkmening, 
som de antog existera i Norge, till en politisk kraft av första ordningen. 
Kanhända skulle på detta sätt unionen kunna bevaras.276 Även Aftonbladet 
uttryckte en förhoppning om att ett nyval kan skapa förutsättningar för nå-
gon form av sammanslutning gentemot yttre fiender.277 

Men folkomröstningskravet kunde också befordra en fortsatt sam-
manslutning mellan Sverige och Norge på ett annat sätt än genom att det 
tillät den norska unionsvänliga oppositionen att komma till tals. Sigfrid 
Wieselgren gav en direkt antydan härom i sin motion. Han skrev: ”en väg-
ran från Norges nuvarande målsmän att ingå på ... en allmän omröstning ..., 
skulle icke kunna tydas såsom annat än en brottslig manöver, varmed man 
sökte hindra ådagaläggande av norska folkets verkliga stämning. Vore den-
na i överensstämmelse med det revolterande stortingets, förefunnes ju för 
detta intet skäl att motsätta sig vår begäran. Ett avvisande av denna skulle 
därför framtvinga användandet av maktmedel.” En vägran från norska reger-
ingen sida att gå med på folkomröstning skulle vara så komprometterande, 
att Sverige härigenom fick en lämplig förevändning att gripa till vapen för-
modligen i syfte att upprätthålla unionen (FK 1905u, mot 1:5 cit och 1 ff; 
även Wieselgren, Anteckningar, Wieselgrens samling, KB; jfr Ivar Månsson 
t Östberg, 23/8, F 942, Östbergs samling, UUB). 

Kraven på nyval eller folkomröstning antogs alltså kunna tjäna två oför-
enliga syften. För det första framställdes de som förutsättningar som Norge 
måste uppfylla för att Sverige med heder och anständighet någorlunda i be-
håll skulle kunna inleda förhandlingar om unionens upplösning. För det 
andra tyder de nyss refererade tankegångarna på att i varje fall Wieselgren, 
Säve och Åkerhielm hyste förhoppningar om att de skulle visa sig bli medel 
att bevara någon form av sammanslutning mellan Sverige och Norge. Vilket 
av dessa båda syften var det mest centrala? Frågan kan inte med säkerhet 
bevaras. Beträffande Säve och Åkerhielm kan man dock förmoda, att hop- 

276 FK 1905 u, mot. 1:2 och 5; även Clasons anteckningar 4/7 Säve, 5/7 Rettig, 6/7 Petters-
son, Åkerhielm; Wåhlins anteckningar från FK:s hemliga möten 15/7 Åkerhielm, E 6783, 
Åkerhielms samling RA. 
277 AB 20/6 Se även 28/6, 5/7, 7/7 och 11/7; Senex ”Några ord om unionspolitiken”, AB 
20/7; NDA 25/7; SmP 8/7. 
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pet om en ny och bättre förening var viktigast. De tillhörde ju länge den 
grupp, som förordade att unionen skulle bevaras (se ovan s. 261). De mode-
ratkonservativa och för den delen också de nationalliberala förespråkarna 
för referendum torde däremot ha betraktat folkomröstning i första hand som 
ett ovanligt lämpligt medel att ta till för att få unionen avvecklad på ett an-
ständigt sätt. En viktig fördel med kravet var, att det inte behövde kännas 
förödmjukande för norrmännen att gå med på det. Det låg helt i linje med 
den demokratiska anda, som genomsyrade den norska nationen. Att resulta-
tet skulle bli att regering och storting fick ett alldeles överväldigande stöd 
för sin politik den 7 juni var alldeles självklart, betonade Wieselgren i flera 
förtroliga samtal och i interna debatter. Allt talade för att norrmännen skulle 
kunna gå med på kravet.278 För att vara riktigt säker på att folkomröstning 
skulle accepteras i Norge och kunna bli ett led i unionens avveckling skrev 
Wieselgren på uppmaning av Afzelius ett brev till förre norske statsminis-
tern Gregers Gram, vari denne ombads ta reda på hur man på ledande norskt 
håll skulle ställa sig till ett eventuellt svenskt krav på folkomröstning eller 
nyval till stortinget (Wieselgren Anteckningar, 20/7, Iv26b1:1, Wieselgrens 
samling, KB). Gram kontaktade finansminister Gunnar Knudsen, som i sin 
tur samtalade med Michelsen och Løvland. I brev till Wieselgren den 7 och 
8 juli kunde Gram berätta, att man i Norge nog skulle kunna tillmötesgå ett 
kommande svenskt önskemål om folkomröstning. En eventuell önskan om 
regelrätta val till stortinget skulle dock bestämt avböjas.279 Denna informa-
tion fann Wieselgren tala så starkt till förmån för folkomröstning, att han 
läste upp Grams brev i första kammaren den 15 juli (Wieselgren, Anteck-
ningar, 20/7, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB. Jfr Wåhlstrand 
1941:374). Det kan således knappast råda något tvivel om att i varje fall 
Wieselgren och Afzelius i första hand såg kravet på folkomröstning som ett 
led i unionens avveckling. (Jfr Afzelius, Unionsfrågan, E 9483, Afzelius 
samling, RA). 

Det finns till och med uttalanden av Wieselgren som tyder på att han 
lade fram förslaget om folkomröstning för att motverka att riktigt extrema 
villkor skulle komma att resas, villkor som måste leda till krig med Norge 

278 Wieselgren, Anteckningar, 10/6, 13/6, 15/6, 16/6, 5/7, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, 
KB; Afzelius, Koncept till anförande i SäU, E 9483, Afzelius samling, RA. 
279 Gram t. Wieselgren, 7/7, 8/7, och Wieselgren, Anteckningar, 20/7, Iv26b1:1, Wiesel-
grens samling, KB; även Knudsen 1925:534; Bull 1955:79 f 
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i syfte att bevara någon form av sammanslutning. Avsikten med folkom-
röstning skulle alltså ha varit att förebygga krig. I brevet till Gram uttryckte 
Wieselgren bekymmer över den krigiska stämningen i Sverige. ”Det kan 
nog ej nekas – det gamla svenska gryet lever kvar och ingen vet vilken eld 
det helt hastigt kan upptända. För mig såsom gammal skandinav äro dessa 
dagar tunga, jag har blott ett att göra: söka, vad på mig beror, leda strömmen 
i sådan fåra att vi må undgå katarakterna. Det är i sådant syfte, jag väckt 
närslutna motion. Den har samlat kring sig mångas sympatier och jag kan 
väl säga: förhoppningar. Ty vi äro ju många som hoppas att undgå krig mel-
lan broderfolken.” (Cit. efter Knudsen 1925:535; även Wåhlin anteckningar 
från FK:s hemliga möten, 18/7, E 6783, Åkerhielms samling, RA). 

Medan några av majoritetspartiets s. k. ultras stödde fordran på folkom-
röstning/nyval i förhoppning om att kunna bevara någon form av förening, 
såg således moderatkonservativa och moderatliberala politiker och pressmän 
kravet som ett led i unionens avveckling. 

 

Nu skulle emellertid kraven på nyval eller folkomröstning kunna tänkas 
förhala en uppgörelse så länge, att stormakterna tröttnade på osäkerhetstill-
ståndet och erkände Norge som självständig stat. Denna mottagar–
omgivningsorienterade invändning tog man upp och tillbakavisade på två 
principiellt olika sätt. På det deskriptiva planet framhöll man, utan att argu-
mentera vare sig särskilt konkret eller utförligt, att den svenska diplomatin 
nog skulle kunna förhindra en sådan utveckling.280 Men om man räknade fel 
därvidlag och stormakterna verkligen erkände Norge, innan skilsmässan 
med Sverige var utagerad, så skulle det vara ett mindre ont än att nödgas 
avstå från kravet på nytt uttalande av det norska folket. På den normativa 
nivån värderade man fördelarna med vad man kunde uppnå genom nyval 
eller folkomröstning högre än nackdelarna med stormaktserkännande (Cla-
sons anteckningar, 4/7 Lindblad). Vilka var då dessa fördelar? Självfallet de 
som jag redan tidigare berört, att föreningen skulle kunna räddas eller i varje 
fall att skilsmässan skulle kunna komma att försiggå på ett för Sverige 
mindre snöpligt och förödmjukande sätt samtidigt som krig med Norge 
skulle kunna undvikas. Men det fanns även andra fördelar. 

280 Wieselgren, Anteckningar, 13/6, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB; Clasons anteck-
ningar 4/7 Lindblad, 5/7 Rettig, 6/7 Afzelius, Pettersson, Åkerhielm; Wåhlins anteckningar, 
17/7 Lindman, E 6783, Åkerhielms samling, RA. 
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Den normorienterade motivering som ibland fördes fram hänvisade till 
en sådan fördel. Den kan dock knappast ha tillagts särskilt stor vikt av refe-
rendumanhängarna. Motiveringen var partikulärnormsinriktad och utgick 
ifrån att stortinget saknade väljarnas mandat för sin politik. Enligt demokra-
tiska principer borde dock ett sådant föreligga. Det var emellertid praktiskt 
taget ingen annan än Aftonbladet som ville göra gällande, att önskemålet 
om folkomröstning eller nyval sprungit fram ur en lidelse för att demokra-
tiska procedurer måste följas (AB 7/7; även FK 1905 u, mot. 1:4; Clasons 
anteckningar, 3/7 Östberg). Ingen ledamot av första kammaren var någonsin 
inne på detta, ej heller tidningar som Vårt Land, Nya Dagligt Allehanda, 
Stockholms-Bladet och Göteborgs Aftonblad. Mot bakgrund av ultrahö-
gerns syn på den liberala demokratin är detta naturligtvis inget att förvånas 
över. Mer anmärkningsvärt är, att man undvek att diskutera, om man inte 
genom att kräva folkomröstning skulle skapa ett mycket farligt politiskt 
prejudikat. Detta måste ju från konservativa utgångspunkter ha talat mot 
referendum, men ändå var det ingen som berörde denna fråga i samband 
med att man fattade sitt beslut. Man valde att låtsas att problemet inte exi-
sterade. 

 

Kraven på referendum och nyval sattes också in i ett funktionellt, parti-
strategiskt sammanhang. Partistrategiska synpunkter torde dock inte ha spe-
lat någon roll för dem, som ursprungligen började driva kraven, t. ex. Wie-
selgren och Aftonbladet. Ingendera angav några sådana skäl för sin stånd-
punkt. Däremot torde partistrategiska överväganden ha haft stor betydelse 
för dem, som slöt upp bakom kraven en aning senare, dvs de ultrakonserva-
tiva i första kammaren och i pressen. Detta framgår dock knappast alls av de 
konservativas agerande i plenum och i särskilda utskottet. Här framfördes 
inga partistrategiska synpunkter. Förmodligen insåg man, att sådana moti-
veringar snarast skulle stärka liberalernas och lantmännens motstånd mot 
folkomröstning/nyval. Man ville väl också undgå den givna motargumente-
ringen: beskyllningar för att göra partitaktik av landets ödesfråga.281 I pres-
sen hittar man däremot ansatser till en argumen- 

281 Att partistrategiska överväganden spelat en roll i utskottet framgår av en uppteckning av 
Hugo Tamm. ”Det hela hotar att råka i en ren försumpning – det nationella samlingspro-
grammet övergår allt mer till ett valprogram för hösten och en maktstrid om partimakt inom 
regering och riksdag,” framhöll Tamm. ”Den ... stora striden gäller: uppskov eller icke upp-
skov: detta klädes i många ord men i själva verket är här frågan. På ett uppskov anser sig 
höger och bönderna vinna – radikalerna förlora”. Tamm, Reflexioner öfver stämningar och 
strömningar inom Serskilda utskottet d. 13/7 05, Tamms samling okat., UUB. 
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tering, som ger en rimlig förklaring till det vid en första anblick något para-
doxala förhållandet, att de mest antidemokratiska krafterna i Sverige aktivt 
bidrog till att driva fram den i dåtidens ögon häpnadsväckande ”ultrademo-
kratiska” norska folkomröstningen den 13 augusti 1905.  

Som jag ovan påpekat, ogillar Vårt Land, Allehanda och Stockholms-
Bladet till en början förslagen om nyval eller folkomröstning. De kommer 
bara att resultera i ett meningslöst uppskov med avgörandet (se ovan s. 
277 f; även NDA 4/7).  

Den 21 juni lägger regeringen Ramstedt fram sin unionsproposition. Den 
blir våldsamt häcklad från konservativt håll. I sin upphetsning karakteriserar 
ett par talare i den övre kammaren regeringsförslaget som ”ett nytt Svea-
borg” (FK 1905 u: 3:18 Säve och 3:37 Klingspor). För dem, som önskar en 
hårdare diplomati än regeringens, finns det nu all anledning att låta frågan 
dra ut på tiden. Då kan något oförutsett inträffa, som tvingar ministären att 
ompröva sin hållning. ”Tanken att påyrka en norsk folkomröstning och att i 
avvaktan därpå uppskjuta Sveriges avgörande till lagtima riksdag vinner 
terräng”, skriver nu Stockholms-Bladet gillande (StB 29/6; även 17/7). 
Därmed antyder bladet, varför det börjar tycka om kravet på referendum: 
det kan tjäna som lämplig förevändning för att få hela avgörandet uppskjutet 
till den riksdag, som skall sammanträda i januari 1906, efter nyvalen i sep-
tember. 

Den direkta anledningen till att ett par andra tidningar just de första da-
garna i juli bestämt börjar agitera för uppskov till efter höstvalen och visa 
förståelse för i varje fall kravet nyval i Norge är den högst oväntade utgång-
en av ett fyllnadsval till andra kammaren. Valet äger rum i Göteborg. Två 
kandidater tävlar om segern, Rudolf Kjellén och den moderatliberale August 
Wijkander. Den första juli kan pressen meddela, att Kjellén till allmän över-
raskning gått vinnande ur bataljen. De tre konservativa huvudstadstidning-
arna jublar. Segern öppnar deras ögon för vad som kan komma att ske i sep-
tember. ”Som en hoppfull och väckande fanfar ljuder över landet nyheten 
om professor Kjelléns val i Götastaden”, kommenterar Stockholms-Bladet 
(1/7). Explicit diskuterar Vårt Land sambandet mellan Kjelléns triumf och 
de annalkande septembervalen. Det skall bli roligt att se, förklarar Vårt 
Land, hur många valkretsar, som då följer Göteborgs exempel. I nästa ande-
tag formulerar tidningen för första gången den uppskovslinje, som den se-
dan kommer att driva under hela sommaren. ”Det skulle tvivelsutan innebä-
ra både klokhet och befrielse från ett drygt ansvar”, be- 
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tonar Vårt Land, ”därest unionskonflikten löstes först av den riksdag som 
utgått ur höstens val”. Så tydligt har sambandet mellan Rudolf Kjelléns val-
framgång och Vårt Lands övergång till uppskovsalternativet varit. Åtmin-
stone för Vårt Land men troligen även för dess åsiktsfränder har hoppet om 
en valseger varit avgörande för anslutningen till uppskovstanken.282 

I sin kommentar till särskilda utskottets betänkande bedömer Vårt Land 
kravet på folkomröstning uteslutande utifrån ett partistrategiskt perspektiv. 
En folkomröstning kan genomföras ganska snabbt, vilket betyder att för-
handlingar snart kan inledas. Därmed bäddar man för att en ny urtima riks-
dag måste inkallas redan i september-oktober för att ta ställning till förhand-
lingsresultatet. Kravet på folkomröstning kan alltså inte tjäna syftet att få 
Sveriges slutgiltiga beslut uppskjutet till lagtima riksdagen 1906, en riksdag 
som framgått ur höstvalen 1905. Därför är förslaget om referendum i Vårt 
Lands ögon förkastligt (VL 2 5/7). De andra tidningarna är dock nöjda med, 
som Stockholms-Bladet uttrycker sig, ”det fundamentala kravet i riksdags-
beslutet” (StB 29/7; även GAB 25/7). Genom folkomröstningskravet är ”en 
uppskovspolitik ... inaugurerad, vilken ... ger svenska folket nödigt rådrum 
att vid nya val giva sin vilja tillkänna”, konstaterar Allehanda gillande. Den 
hoppas, att referendum skall ta så lång tid att förbereda och genomföra, att 
de svenska valen skall kunna hinna gå av stapeln i september och det defini-
tiva avgörandet kunna träffas under 1906 års lagtima riksdag.283 

För läsaren torde det nu stå helt klart, att de fyra konservativa tidningar-
na bedömer kraven på nyval och folkomröstning utifrån synpunkten, om de 
kan tjäna som lämpliga förevändningar att få hela avgörandet uppskjutet till 
efter de svenska septembervalen, till lagtima riksdagen 1906. Det är för-
hoppningen att med unionsagitationens hjälp kunna slå tillbaka vänsterns 
planer på en demokratisering av det svenska statsskicket som gör, att de så 
småningom ställer sig bakom det ultrademokratiska kravet på norsk folkom-
röstning. (Detta tema utvecklas utförligare nedan s. 297 ff). 

Slutsatsen bekräftas indirekt av att de konservativa tidningarna blir 
mycket besvikna över norrmännens snabba beslut att ordna referendum re-
dan den 13 augusti. Med grämelse konstaterar Göteborgs Aftonblad, att 
Sverige 

282 VL 1/7; sambandet mycket klart även i NDA 1/7 och 6/7; även G. Billing,”Intervju”, VL 
22/6. 
283 NDA 25/7; även 26/7; Clasons anteckningar 5/7 Rettig, 6/7 Pettersson, 12/7 Lindblad, 
Åkerhielm; Wåhlins anteckningar från FK:s hemliga möten, 17/7 Berg. 
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blivit grundlurat. ”Man tycker sig nästan se huru de norske ledarne le i sitt 
skägg. Fyratio dagar har svenska riksdagen behövt för att för realiteternas 
fullkomliga tillspillogivande nöja sig med en formalitet, som den norska 
regeringen småskrattande accepterat på en ledig eftermiddag” (GAB 28/7; 
även 1/8; StB 28/7, 29/7; NDA 28/7). 

När det nu står klart för tidningarna, att kravet på folkomröstning inte 
kommer att kunna få den avsedda partistrategiska effekten, börjar de helt 
följdriktigt utmåla referendum i de dystraste färger. Vårt Land befarar, att 
beslutet skall få stor prejudicerande betydelse i Sverige. ”Man har erkänt 
referendum som en högsta instans i allvarliga politiska frågor.” Snart skall 
socialister och liberaler kräva folkomröstning i rösträttsfrågan, förutspår 
tidningen dystert (VL 15/8; även Clasons anteckningar 3/7 Billing). På ett 
nästan demonstrativt sätt börjar man också förutspå, att resultatet måste bli 
ett nästan enhälligt ja (VL 15/8). I kommentarerna till utfallet säger man sig 
vara förvånad över att det trots allt blev några nej-röster samt att soffliggar-
na ändå var så många. Omröstningen hade ju föregåtts av ”den våldsammas-
te agitation, som åtminstone något nordiskt folk upplevat” (GAB 14/8; NDA 
14/8). Myndigheterna hade distribuerat endast ja-sedlar så att den, som ville 
rösta nej, måste skriva en egen sedel med risk för att bli avslöjad (VL 16/8; 
NDA 14/8). Unionsvänner hade utsatts för moraliska och fysiska övergrepp. 
Allt bidrog till att omröstningen blev en komedi, en humbug. (VL 12/8; 
NDA 12/8, 14/8; GAB l4/8; även Clasons anteckningar, 3/7 Billing). 

 

Det torde nu vara på sin plats att något renodla och sammanfatta argu-
menteringen för folkval.  

De allra första förespråkarna för folkomröstning/nyval tillhörde mode-
ratkonservativa och nationalliberala grupperingar. De kände sig kränkta av 
norrmännens handlingssätt den 7 juni och ville skaffa Sverige något slags 
upprättelse. Det måste dock ske i en sådan form, att norrmännen kunde gå 
med på den. Att starta ett krig i syfte att rentvå sin heder ansågs vara för-
kastligt. Folkomröstning eller nyval tycktes passa utmärkt för detta ändamål. 
Dessa krav innebar ju att beslutet av den 7 juni formellt men knappast reellt 
sattes i fråga, vilket kunde innebära en lagom förödmjukelse för den högsta 
politiska ledningen i Norge. Samtidigt låg de i linje med i Norge allmänt 
omfattade demokratiska värderingar, vilket måste öka deras utsikter att bli 
accepterade. Nu skulle det emellertid också kunna 
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hända, att oppositionen i Norge visade sig vara så stark, att föreningen skul-
le kunna bevaras. Detta hade dessa gamla skandinavister och unionsvänner i 
och för sig ingenting emot. Den primära avsikten med kraven var dock inte 
den innehållsliga att skapa förutsättningar för föreningens bevarande. Hu-
vudavsikten var den funktionella att få unionen upplöst på ett anständigt 
sätt. 

De ultrakonservativa var till att börja med ganska skeptiskt inställda till 
kraven på nyval/folkomröstning. När det visade sig att regeringen och kun-
gahuset önskade föra en samförståndsinriktad politik mot Norge, slöt de 
emellertid plötsligt upp bakom dem. Deras bevekelsegrunder var dock andra 
än de moderatkonservativas och de nationalliberalas. En del var upplös-
ningsmotståndare och stödde något av kraven primärt i hopp om att resulta-
tet skulle bana väg för en ny förening. Andra satte i första hand in kraven i 
ett funktionellt, partistrategiskt sammanhang. Såväl nyval som folkomröst-
ning skulle kräva så omfattande och tidsödande förberedelser, att de svenska 
valen till andra kammaren hann gå av stapeln och fick utkämpas i unions-
frågans tecken. Då skulle man kunna vinna en stor seger och kanske kunna 
inleda en mer konfliktorienterad politik mot Norge. Måhända skulle på det 
sättet någon sorts förening kunna bevaras. Men avsikten med att sluta upp 
bakom kraven torde nog framför allt ha varit inrikespolitisk. Man räknade 
med att den majoritet man hoppades kunna vinna på unionsfrågan samtidigt 
skulle hysa sympatier för proportionell valmetod som garanti mot en alltför 
stark radikalisering av andra kammaren i samband med att den allmänna 
rösträtten infördes. Man hoppades således med unionsfrågans hjälp kunna 
vinna majoritet för sitt eget rösträttsprogram och samtidigt korsa vänsterns 
planer på en ännu radikalare rösträttsreform. 

Så torde den moderata och den ultrakonservativa gruppens resonemang i 
folkvalsfrågan kunna sammanfattas. 

b. Argumentering mot kravet på nyval eller folkomröstning 
i Norge  
Granskningen av referendummotståndarnas argumentering kan börja med 
deras sändarorienterade resonemang, mera bestämt deras invändningar mot 
upprättelsemotiveringen. De ansåg sig fullständigt rycka undan grunden för 
denna expressiva tankegång genom att helt kategoriskt förneka, att norr-
männens tillvägagångssätt den 7 juni innebar någon kränkning av Sveriges 
rätt. Enligt en tankelinje var unionens grundläggande dokument, riksakten, 
ett kontrakt som frivilligt slutits mellan två självständiga stater. 
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Detta kontrakt sades självfallet upp av norrmännen den 7 juni. Eftersom det 
var frivilligt var det emellertid orimligt att påstå, att en uppsägning fordrade 
ömsesidigt medgivande. Det var helt i sin ordning, att den ena parten annul-
lerade ett frivilligt ingånget fördrag (SocDem 8/6, 13/6, 15/6; KaT 10/6, 
14/6, 19/6 ref. av tal av Hellberg, 21/6). 

Enligt en annan, naturrättsligt och demokratiskt inspirerad tankelinje var 
det av underordnad betydelse, vad den skrivna rätten faktiskt stadgade. Ett 
folk kunde inte för evärdeliga tider vara bundet av vad dess förfäder gått 
med på för nästan ett sekel sedan. I Norge hade det gamla unionsfördraget 
kommit att stå i vägen för folkets vilja att självt bestämma över sitt eget öde. 
När kungen den 27 maj vägrade sanktion, var det mot folkets enhälliga vilja. 
Utvägen att förhandla med Sverige hade visat sig oframkomlig. Vad skulle 
vara utslagsgivande, kungens vilja eller den eniga folkviljan? Naturligtvis 
den senare. Norska folket fick ”’lämna lagligheten för att skydda rätten’” 
(HaP 17/6). Detta var helt i sin ordning, ty, skrev Hjalmar Branting, enligt 
”samtidens rätts- och frihetskänsla” måste folkviljan väga tyngst (SocDem 
13/6). Ett fritt folk måste ha rätt att omsätta sin vilja i lag och då gällde inte 
längre några gamla pappersbestämmelser. Rättskränkningstänkandet utgick 
från gamla murkna pappersparagrafer, som inte kunde tillmätas någon bety-
delse mot den högre oskrivna rätten till nationellt oberoende.284 

Men även om man för resonemangets skull utgick ifrån att Sverige blivit 
kränkt den 7 juni, skulle enligt referendummotståndarnas mening ett krav på 
folkomröstning/nyval inte kunna ge landet någon upprättelse härför. Det låg, 
hävdade de, en motsägelse i att strida för Sveriges lagliga rätt att få delta i 
ett beslut om unionens upplösning samtidigt som man krävde extra nyval 
eller folkomröstning, åtgärder som var främmande för den norska konstitu-
tionen. Det var att fordra olagligheter i syfte att få upplösningen att gå lag-
ligt till. Att rekommendera något sådant skulle väl inte kunna ge upprättelse 
åt en kränkt svensk rättskänsla (FK 1905 u:3:35 Ramstedt; även Clasons 
anteckningar 12/7 Staaff; HaP 27/7). Vidare skulle ett nyvalt storting med 
största sannolikhet solidarisera sig med 7-junibeslutet. Vad skulle man då 
egentligen ha vunnit från upprättelse- eller anständighetssynpunkt? Ingen-
ting alls. En ny församling skulle ha bekräftat en redan 

284 SocDem 17/6; även 8/6, 13/6, 29/6, 15/7; KaT 10/6, 14/6, 19/6 ref. av tal av Hellberg; 
HaP 17/6; Arb 22/6. – Man hävdar också, att Sverige inte blivit kränkt av att Norge burit 
sig illa åt. Norge hade kränkt sin egen ära. FK 1905 u:3:24 Rosen, 40 Dieden, 41 Hamilton; 
Clasons anteckningar, 1/7 Bonde. 
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begången rättskränkning. Men rättskränkningen som sådan skulle ingalunda 
kunna betraktas som upphävd och därmed skulle svensk rättskänsla heller 
inte kunna sägas ha fått någon upprättelse. 

Motståndarna mot formella villkor var således när det gällde folkom-
röstning/nyval skeptiska mot expressiva motiveringar. 

 

De båda sändar–mottagarorienterade argumenten att nyval/folkomröst-
ning skulle kunna skapa en säkrare grundval än 7-junibeslutet för ett varak-
tigt avtal med Norge respektive skulle kunna ge den unionsvänliga opposi-
tionen en chans att komma till tals byggde ju på föreställningen, att åtskilli-
ga norska väljare måhända var missnöjda med unionsupplösningen. Denna 
verklighetsbild uppfattade referendummotståndarna som ett utslag av rent 
önsketänkande. ”Berättelserna om att norska folket redan ångrar sin revolu-
tion, att affärsvärlden begynt längta och trängta efter den försmådda unionen 
med Sverige och att statsminister Michelsen och hans medhjälpare få göra 
sig beredda på en kontrarevolution – allt detta är fabler och dikt, som man 
icke får sätta sin lit till här i Sverige.” Visst fanns det undertryckt tvivel och 
åtskillig missbelåtenhet. Men ingenting tydde på att oppositionen växte. 
”Var norrman förstår att det nu som 1814 icke finns annan lösen än Eids-
voldsordet: Eniga och trofasta intill dess Dovre faller.”285 

Kravet på folkomröstning/nyval var alltså enligt vad exempelvis lant-
mannapartisten Pehr Pehrson i Törneryd framhöll onödigt formalistiskt. Det 
skulle inte kunna bli något medel att rubba förtroendet för ministären Mi-
chelsen och dess upplösningspolitik. Tvärtom skulle nog resultatet bli, att 
regeringens ställning stärktes.286 Men kraven borde heller inte resas i det 
syftet, hävdade man, nu på den normativa nivån. Man borde inte ställa vill-
kor som skulle kunna leda till unionens bevarande, eftersom detta inte läng-
re var någon önskvärd målsättning (Clasons anteckningar 6/7 Andersson i 
Nöbbelöf, Staaff; SvD 7/7). 

285 DN 10/7; även FK 1905 u: 3: 35 Ramstedt; AK 1905 u: 3:16 Berger; Clasons anteck-
ningar 3/7 Zetterstrand, Bonde, 4/7 Persson i Tällberg, Pehrson i Törneryd, 6/7 Staaff; 
Karlsson, Koncept till anförande, odat., Karlssons samling okat., UUB; Wåhlins anteck-
ningar från FK:s hemliga möten, 15/7 Boström, E 6783, Åkerhielms samling, RA; GHT 
29/6; SDS 26/6; NT 10/7; NK 21/7; SvD 26/7; HaP 12/7. 
286 Clasons anteckningar 3/7 Bonde, 6/7 Andersson i Nöbbelöf, Zetterstrand, 11/7 Persson i 
Tällberg; Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten, 15/7; E B Rinman t. E. Rinman, 
25/7, Ep. R. 9:3, Rinmans samling, KB; NT 10/7. 
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Referendummotståndarna vände sig också mot tankegången, att kraven 
borde resas därför att de sannolikt skulle komma att mötas med norskt av-
slag, vilket skulle kunna ge Sverige en förevändning att ingripa med våld för 
att återupprätta föreningen. Visserligen instämde de i den deskriptiva be-
dömningen, att stortinget förmodligen skulle vägra anordna t. ex. nyval. 
Motsatsen skulle ju innebära, att det erkände att det överskridit sina befo-
genheter den 7 juni. Det var på den normativa nivån meningarna gick isär. 
Referendummotståndarna, som var samförståndsinriktade, ville inte fram-
ställa krav som skulle kunna leda till krig. Dels var man emot krig av mer 
allmänna skäl, dels skulle man i detta speciella fall tvingas gå i strid för vad 
bland andra Pehr Pehrson i Törneryd uppfattade som en ganska oväsentlig 
formalitet.287 Dessa farhågor för krig torde i hög grad ha bestämt referen-
dummotståndarnas ställningstagande.  

 

En mycket ofta återkommande varning var mottagar–omgivningsorien-
terad och hänvisade till hur ett uppskov sannolikt skulle påverka relationer-
na mellan Norge och staterna i det omgivande internationella politiska sy-
stemet. Så envetet skulle norrmännen kunna tänkas hålla fast vid sin teori att 
unionen redan var upplöst, att de helt enkelt nonchalerade ett svenskt krav 
på nyval/folkomröstning. Då skulle saken kunna dra långt ut på tiden, kan-
hända över årsskiftet. För varje dag som gick skulle Sverige förlora sympa-
tier i utlandet. Till sist skulle kanske stormakterna tröttna på ovissheten och 
erkänna Norge som suverän stat. Därmed skulle Sveriges förhandlingsposi-
tion vara katastrofalt försvagad; det skulle bli svårt att få igenom det billi-
gaste villkor.288 

Denna argumentering torde ha spelat en viss roll för de referendummot-
ståndare som motsatte sig formella villkor samtidigt som de önskade ställa 
upp materiella. De måste ju antas komma att sörja över att Sverige genom 
stormaktsintervention inte förmådde genomdriva några villkor alls. 

287 FK 1905 u:3:35 Ramstedt; AK 1905 u:3:16 f Berger; även Wieselgren, Anteckningar, 
10/6 kronprins Gustaf, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB; Clasons anteckningar, 3/7 
Zetterstrand, 11/7 Pehrson i Törneryd; Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten, 
15/7 Barnekow, Starbäck, 18/7 Branting; Wåhlins anteckningar från FK: s hemliga möten, 
17/7 Gilljam, E 6783, Åkerhielms samling, RA; DN 28/6; UNT 17/6; SDS 26/6. 
288 Lundeberg, Dagboksanteckningar, 22/6 Boström, F 940 s, Lundebergs samling, UUB; 
Clasons anteckningar, 3/7 Zetterstrand, 4/7 Persson i Tällberg, Henricson, 13/7 Staaff; 
Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten, 15/7; E. B. Rinman t. E. Rinman, 7/7, Ep. 
R. 9:3, Rinmans samling, KB; SvD 7/7; GHT 9/8; DN 7/7, 15/7; KaT 10/7; HaP 12/7, 26/7; 
UNT 17/6. 
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För övriga motståndare till folkomröstning/nyval torde däremot invändning-
en ha vägt lättare. Eftersom de var motståndare till varje form av villkor får 
man anta, att det inte skulle komma att gräma dem alltför mycket om Sveri-
ge inte lyckades genomdriva några villkor. Från deras sida torde syftet med 
denna mottagar–omgivningsorienterade motivering inte så mycket ha varit 
att förklara det egna ställningstagandet. Avsikten synes snarare ha varit att 
påverka referendumförsvararnas ställningstagande. 

 

Eftersom normorienterade argument för en gångs skull knappast alls fö-
rekom i debatten (se dock Clasons anteckningar 3/7 Bonde, 4/7 Persson i 
Tällberg; SocDem 26/7), går jag omedelbart över till de partistrategiskt ori-
enterade motiveringarna. Sådana förekom alltså även om de i kvantitativt 
avseende utgjorde blott en försvinnande liten del av den totala mängden 
argument. Härav torde man kunna dra slutsatsen, att aktörerna ansett argu-
menteringen mindre effektiv när det gällt att övertyga meningsmotståndare 
på den parlamentariska arenan och relativt verkningslös när det gällt att 
locka väljare på valarenan. Däremot kan man inte utan vidare sluta sig till 
att den skulle ha spelat en underordnad roll för deras faktiska ställningsta-
gande. Tvärtom håller jag för troligt, att denna relativt sparsamt förekom-
mande motivering har haft betydelse även för uppskovsmotståndarnas avvi-
sande hållning till nyval och folkomröstning.  

I särskilda utskottet framhöll Carl C:son Bonde, att det dolda syftet med 
folkomröstning eller nyval var att få till stånd ett uppskov, så att de svenska 
septembervalen skulle kunna utkämpas i unionsfrågans tecken. Då skulle de 
konservativa kunna gå framåt med påföljd, att andra kammaren blev mer 
antinorsk och krigisk. Om sedan lagtima riksdagen 1906 fick fatta de avgö-
rande unionsbesluten, skulle de gå i mer konservativ riktning. Men Bonde 
misstänkte också, att högern ville använda unionsfrågan till att göra inrikes-
politiska framstötar (Clasons anteckningar 6/7). Det senare var också vad 
Dagens Nyheter anade, när den skrev: ”unionsfrågan har i alla tider varit 
högerns räddningsplanka i valtider, och det ligger ju nära till hands för par-
tiets tactici att försöka begagna den ännu en gång, den sista, i förhoppning 
att kunna hjälpa upp det dåliga proportionalistiska valspelet” (DN 30/6; 
även 17/6, 1/7; SvD 11/7). 

Skillnaden mellan referendumförsvararnas och referendummotståndar-
nas partistrategiska argumentering låg alltså inte på beskrivnings- utan på 
värderingsplanet. Man hade samma uppfattning om hur uppskovet skulle 
kom- 
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ma att utnyttjas av partiintressen men värderade denna utveckling olika. 
Att de partistrategiska invändningarna måste ha vägt tungt, när man be-

stämt sig för att göra motstånd mot folkomröstning/nyval, framgår indirekt 
av åsiktsutvecklingen efter det att särskilda utskottet lagt fram sitt betänkan-
de. Tidningar, som förut varit öppet kritiska mot uppskov, hälsade utskottets 
förslag med lättnad. Det är mycket betecknande, att de gladde sig åt att 
folkomröstning var uppsatt som alternativ till nyval. Ett referendum skulle 
nämligen kunna klaras av på ett par veckor och behövde alltså inte leda till 
något partistrategiskt riskabelt uppskov (DN 26/7; även 24/7). Man var ock-
så tillfredsställd över att utskottet inte ens antydningsvis förordade ”avgö-
randets uppskjutande till nästa års lagtima riksdag, eller till dess valmännen 
här i landet fått tillfälle att uttala sig, såsom det fordrats av våra uppskovs-
yrkare” (SvD 26/7; även 10/8 och 11/8). 

Farhågorna för att kravet på folkomröstning/nyval skulle leda till ett 
längre uppskov, som kunde missbrukas av politiska motståndare i partistra-
tegiskt syfte, hade alltså visat sig överdrivna.  

Därmed hade tydligen uppskovsmotståndarnas allvarligaste invändning 
fallit bort, ty i fortsättningen målade de ut referendum i ljusa färger (GHT 
14/8; HaP 28/7, 18/8; SocDem 28/7, 15/8; Arb 17/8; NyT l2/8). Det parti-
strategiska argumentet torde tillsammans med den sändar–mottagaroriente-
rade tankegången rörande krigsfaran ha varit avgörande för ställningstagan-
det mot uppskov. 

3. Uppskov till 1906 års riksdag 
Granskningen av motiveringarna för och emot norskt nyval eller norsk folk-
omröstning har visat, att aktörerna har satt in dessa krav i ett stort funktio-
nellt, partistrategiskt sammanhang. Man har velat få hela avgörandet upp-
skjutet, så att den lagtima riksdagen 1906 skall få fatta de slutgiltiga beslu-
ten för Sveriges del. Då kommer valkampanjen i september att kunna ut-
kämpas i unionsfrågans tecken, vilket anses komma att gynna de konserva-
tiva krafterna. Kravet på uppskov till 1906 års riksdag formulerades emel-
lertid också som en direkt rekommendation till handling. Den diskussion 
som fördes härom fördjupar ytterligare vår kunskap om att unionsfrågan 
tillmätts stor partistrategisk betydelse. Den kastar ytterligare ljus över aktö-
rernas uppfattning att det existerat ett nära funktionellt samband mellan uni-
onspolitik och inrikespolitik i Sverige på sommaren 1905. 
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Förslaget om att uppskjuta det avgörande beslutet i unionsfrågan till lag-
tima riksdagen 1906 lanseras inom den ultrakonservativa gruppen i riksda-
gen. Redan den 14 juni kastar Gustaf Fredrik Östberg fram denna tanke på 
ett privat möte hos majoritetspartisten Axel Svedelius (Wieselgren, Anteck-
ningar, 15/6, Iv26b1:1, Wieselgrens samling, KB). Inte förrän regeringen 
den 21 lagt fram sin i de flesta konservativas ögon bedrövligt matta proposi-
tion, börjar andra majoritetspartister som Gottfrid Billing och Gustaf Berg 
sluta upp bakom förslaget (Billing, ”Intervju”, VL 22/6; FK 1905 u:3:4 f). I 
andra kammaren väcker en handfull lantmannapartister och liberaler motio-
ner med krav i den av majoritetspartisterna utstakade riktningen (AK 1905 
u, mot. 2, 3, 5). När saken i början av juli förs på tal i särskilda utskottet av 
en representant för majoritetspartiet inträffar emellertid något oväntat. Han 
vinner inte minsta gehör för sin synpunkt, inte ens bland sina egna partivän-
ner. Förklaringen måste vara att de vid denna tidpunkt inser, att i synnerhet 
förslaget om nyval till stortinget kan tjäna samma syfte att få avgörandet 
uppskjutet en tid, samtidigt som denna fordran har den taktiska fördelen att 
vara formulerad som ett krav på Norge (Clasons anteckningar, 3/7 F. E. Pet-
tersson; även Diverse anföranden inom Särskildta Utskottet, 6/7 Hjärne, 
Tamms samling okat., UUB). Under andra kammarens hemliga möten i mit-
ten av juli lägger emellertid anhängarna av norskt nyval eller folkomröst-
ning fram ett formligt yrkande på uppskov till efter nyval i Sverige. Det vo-
teras visserligen ner men med betydligt mindre marginal än man skulle ha 
anledning att tro.289 I pressen lanseras idén om uppskov av Rudolf Kjellén i 
en osignerad artikel i Göteborgs Aftonblad den 17 juni.290 Den vinner dock 
ingen anklang förrän i början av juli. Då börjar plötsligt en rad konservativa 
tidningar driva formliga kampanjer för uppskov till lagtiman 1906. Under 
praktiskt taget hela juli månad ända fram till dess särskilda utskottet avläm-
nar sitt betänkande står denna uppskovslinje i den offentliga debattens cent-
rum.291 

289 Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten, 18/7; även 15/7; ang. voteringen se 
Widén, Dagboksanteckningar, 18/7, F 951a:3, Widéns samling, UUB; jfr Wåhlins anteck-
ningar från FK:s hemliga möten, 15/7, 17/7, E 6783, Åkerhielms samling, RA. 
290 GAB 17/6; även 19/6, 22/6, 27/6, 1/7, 19/7; att Kjellén skrivit artikeln framgår av hans 
klippsamling Politik V, UUB; jfr Elvander 1961:250. 
291 VL 1/7, 4/7, 5/7, 10/7, 17/7, 20/7, 24/7, 25/7, 28/7, 31/7; NDA 1/7, 6/7, 7/7, 8/7, 11/7, 
20/7, 26/7; NWT 6/7, 11/7; StB 1/7, 6/7; även SuP 8/7, 11/7; Bar 15/7, 22/7; AB 5/7, 10/7, 
14/7; NDA 20/7 adress till Persson i Stallerhult. 
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a. Argumentering för uppskov till 1906 års riksdag 
Mottagarorienterade, normorienterade och partistrategiskt orienterade ar-
gument förs fram i debatten. Den mottagarorienterade motiveringen för 
uppskov tar fasta på ur svensk synvinkel gynnsamma återverkningar på den 
moraliska, ekonomiska och politiska situationen i Norge.  

Tidningen Vårt Land gläder sig åt att ett uppskov kommer att bli föröd-
mjukande för norrmännen. Länge än måste de då i sina förbindelser med 
omvärlden använda det svenska utrikesdepartementet, den svenska diploma-
tin och det svenska konsulatväsendet som mellanhänder och det kommer att 
ge deras självkänsla en knäck (VL 24/7). 

Ett uppskjutande av den definitiva uppgörelsen bör också kunna skada 
Norges ekonomi. Landets båda viktigaste näringskällor, fiskexporten och 
den väldiga fraktfarten, kommer att lida svåra avbräck. Skeppen med den 
”’rena ’” flaggan får ”irra omkring på hav och i hamnar lik[t] flygande hol-
ländaren” utan folkrättsligt stöd av en egen diplomati och ett eget konsulat-
väsen (GAB 18/6 och 19/6; även NWT 11/7). Barometern och Nya Werm-
lands-Tidningen målar en mycket dyster bild av läget på andra sidan Kölen. 
Hela affärslivet tycks vara förlamat, den industriella verksamheten ligger 
nere, tusentals arbetslösa driver omkring och stora skaror emigrerar. Om 
krisen förlängs, kommer landets svårigheter att ytterligare växa. (NWT 11/7 
och Bar 15/7; även NDA 7/7 och 8/7; VL 15/7). 

Den ekonomiska depressionen och det allmänna tillståndet av osäkerhet 
kommer sannolikt att kyla ner massornas hänförelse för revolutionen den 7 
juni. Kanske kommer ”den absoluta underkastelsen under Michelsen, Löv-
land och deras lydiga storting” att visa sig vara illusorisk. Det är tämligen 
lätt, anser Vårt Land, ”att agitera upp en stämning och göra den för ett kort 
moment så högröstad, att den dränker varje annat ljud. Men att hålla en så-
lunda uppagiterad stämning vid makt några månader, ett halvår, ett år, det är 
ett problem vars lösning icke ställer sig mycket lättare än konstruerandet av 
ett perpetuum mobile. Den som först uttalade satsen nihil vulgo incertius var 
icke alldeles oförfaren i dylika ting”, summerar Vårt Land (VL 24/7; även 
5/7, 15/7; Bar 15/7; NDA 7/7). 

Hur kommer de ekonomiska vanskligheterna och den tilltagande politis-
ka splittring, som man tycker sig iaktta (VL 24/7; NWT 11/7; Bar 15/7; AB 
13/7) att påverka lösningen av unionskonflikten? Helt klart framgår det ej 
vilka förhoppningar man när. Under 
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alla omständigheter måste syftet vara att försvaga Norge för att göra det mer 
eftergivet gentemot en hårdare, mera utmanande svensk politik. (NWT 11/7 
och VL 15/7; även NDA 7/7 och 8/7). 

 

Ett normorienterat skäl för uppskov har varit av partikulärnormsinriktad 
natur. Medlemmarna av de två stora partierna i andra kammaren valdes år 
1902 på programmet föreningens bevarande. Formellt obehörig att gripa sig 
an med unionens upplösning kunde väl kammaren av den anledningen inte 
sägas vara. Man påstod aldrig, att riksdagsledamöter enligt grundlag eller 
konstitutionell praxis måste handla i enlighet med det program de gått till 
val på. Däremot ifrågasatte man, om det var moraliskt riktigt av riksdags-
männen att handla stick i stäv mot väljarnas mandat. Man var skyldig de 
svenska valmännen så mycken hänsyn, att de fick göra sina röster hörda, 
innan riksdagen fattade sitt viktigaste beslut i mannaminne. Så kan det stå-
ende, partikulärnormsinriktade argumentet mot att den nu sittande riksdagen 
sökte åstadkomma en slutgiltig lösning av unionsfrågan formuleras (AB 
10/7, 11/7; NDA 6/7, 8/7; VL 12/7; StB 6/7, 19/7; GAB 19/6; Bar 15/7; AB 
1905 u, mot. 5:9 Brodin).  

 

Men de avgörande skälen för att kräva uppskov till lagtiman 1906 var 
troligen varken mottagar- eller normorienterade utan partistrategiskt orien-
terade. Genomgången av materialet utifrån denna synpunkt visar, hur oer-
hört medvetna uppskovsförsvararna var om den funktionella sidan av sitt 
ställningstagande, om de partistrategiska funktioner som deras ståndpunkt i 
unionsfrågan skulle kunna fylla i det politiska systemet i stort. Man ville ha 
uppskov till lagtiman 1906 för att göra unionsfrågan till den viktigaste punk-
ten på valprogrammet i september (GAB 12/8, 5/9; StB 5/8; VL 27/7, 28/7, 
31/7, 7/8, 19/8; Sellman t. Östberg, 9/7, F 942, Östbergs samling, UUB). 
Genom att vädja till svensk nationell samling kring kravet på upprättelse för 
det norska övergreppet den 7 juni hoppades man kunna vinna ökat röststöd 
på valarenan på flera olika sätt. Man hoppades kunna förmå röstberättigade, 
som tidigare aldrig utnyttjat sin rättighet, att rösta och att rösta på ”foster-
ländska” kandidater (VL 4/7, 4/10; NDA 6/7, 11/7, 31/7; GAB 6/5, 4/7, 5/8; 
StB 6/7, 25/8; AB 7/7, 11/7; G. Billing, ”Intervju”, VL 22/6). Man hoppades 
kunna dra till sig väljare från andra partier. Men unionsfrågan ansågs ej blott 
kunna fylla de två funktionerna att mobilisera nya väljare och att förmå 
gamla väljare att byta parti. Man spekulerade också i 
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att den kunde verka splittrande på det viktigaste motståndarpartiets, det libe-
rala partiets, inre arena. Åtskilliga liberaler hade svårt att förlika sig med 
partiledningens mjukare hållning mot den norska kuppen. I en valkampanj 
skulle liberala tidningar därför kunna tänkas backa upp rena högerkandida-
ter för deras unionella åsikters skull. I vissa kretsar skulle måhända de na-
tionellt sinnade liberalerna komma att nominera sprängkandidater. Ja, man 
skulle rentav kunna tänka sig, att nationalliberaler sattes upp i partiets namn, 
medan vänsterflygeln, stödd av socialdemokraterna, fick sätta upp spränglis-
tor. På detta sätt skulle valsamarbetet mellan liberala samlingspartiet och 
socialdemokratiska partiet naggas i kanten. Vänsterrösterna skulle spridas ut 
på olika listor och högerns eller i vissa fall nationalliberalernas listor skulle 
kunna få de flesta rösterna och ta hem mandatet i valkretsen.292 Unionsfrå-
gan antogs med andra ord även kunna fylla en splittringsfunktion inom mot-
ståndarlägret.  

Uppskovsförsvararna upplevde således mycket starkt, att de i unionsfrå-
gan hade två farliga fiender att kämpa emot: den av radikaler inspirerade 
och delvis dominerade norska politiska ledningen samt den inhemska 
svenska radikalismen. För att kunna kväsa norrmännen måste man först slå 
ner den inhemska vänstern. En konservativ valseger skulle alltså innebära en 
framgång för en mer konfliktorienterad svensk politik mot Norge. Men upp-
skovsivrarna räknade dessutom med att en valvinst på unionsfrågan skulle 
få inrikespolitiska återverkningar. Ett uttalande av Nya Dagligt Allehanda 
kan få illustrera denna för unionsdebatten så utmärkande sammanflätning av 
utrikespolitik och inrikespolitik. Inför valen i Stockholm i september grans-
kade tidningen de liberala listorna. Det mest iögonfallande var ”det egen-
domliga genomförandet hela linjen utefter av föreningen mellan ofoster-
ländska tänkesätt utåt och socialistiska sympatier inåt”. ”Ser man från den 
sociala frågans ståndpunkt, så skall man ... finna, att de i detta hänseende 
verkligt farliga ledamöterna av huvudstadens representation till punkt och 
pricka sammanfalla med de i norska frågan undermåliga.” En röst mot ofos-
terländska tänkesätt i unionsfrågan innebar därför också en röst mot socia-
listiska sympatier inåt. (NDA 29/9; även 10/8 och 19/9; VL 26/6, 4/7; StB 
1/9; GAB 19/6, 20/6). 

 

Det tillvägagångssätt man använde sig av för att utnyttja unionsfrågan 

292 NDA 27/7, 19/9, 27/9; StB 18/7; GAB 7/4. Man hänvisade till ett fyllnadsval i en stock-
holmsvalkrets den 20/7, då den nationalliberale kandidaten Karl Warburg med hjälp av 
högerröster besegrade den liberala vänsterflygelns och socialdemokratins kandidat Knut 
Kjellberg; även StB 22/7. 
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som agitationsämne i valen och för att ”överföra” den valseger man härige-
nom hoppades vinna till det inrikespolitiska fältet skall här närmare analyse-
ras. Det visar sig, att man tillämpade en nationalistisk teknik i den mening 
termen har i denna undersökning (se ovan s. 91). Debatten kastar ovanligt 
skarpt ljus över det ofta förbisedda generella politiska problemet, i vad mån 
och på vilket sätt en utrikespolitisk konflikt genom nationalismens förmed-
ling kan användas partistrategiskt för inrikespolitiska syften.  

Utgångspunkten är, att den egna handlingsrekommendationen i den in-
ternationella konflikt det är fråga om upplevs som ”svensk”293 och ”foster-
ländsk” (VL 20/7, 24/7; AB 15/7, 20/7). De som stöder den uppfattas som 
”fosterlandssinnade”, ”nationellt sinnade” (VL 31/7) eller ”svensk-sinnade” 
(NDA 16/8; även AB 20/7, 21/7; SuP 22/7). Motståndarna utmålas däremot 
på grund av sina rekommendationer i den internationella konflikten som 
”ofosterländska” och ”fosterlandslösa”.294 Särskilt illa åtgången blir social-
demokratin och dess sympatisörer. T. o. m. Aftonbladet framställer ”de fos-
terlandslösa socialdemokraterna” som norrmännens ”hantlangare” (AB 
19/6; även 21/7, 26/7; NDA 26/6; GAB 17/6; NT 29/6, 22/7; Upsala 16/6). 
En annan tidning går till storms mot Hjalmar Brantings ”osvenskhet” och 
”till fullkomlig orimlighet drivna norvegomani” (NDA 13/6; även VL 14/6, 
6/10; StB 17/6, 21/6) ”Vi svenskar”, hävdar den nationalliberale riksdags-
mannen Georg Kronlund i ett uttalande som tydlig visar, att han upplever 
unionskonflikten som en kamp på två fronter, ”hava här inom vårt eget land 
ett Norge, ett lika oresonligt Norge, mot vilket till på köpet ingen unions-
upplösning finnes som botemedel.” Härmed avser Kronlund den ”socialde-
mokratiska pressen och dess partigängare”. Vad den vill åstadkomma är 
enligt den norrbottniske häradshövdingen ”en samling av de svenska socia-
listerna icke för Sverige, utan mot Sverige, ... en verkligt antinationell sam-
ling” (AK 1905 u:3:14; NT instämmer kraftigt, 29/6; även StB 4/10). I vissa 
sammanhang går man så långt, att man betecknar socialisterna som ”foster-
landsförrädare” (Heüman, Den svensk-norska konflikten, Tvänne uttalan-
den, s. 6). Även den radikala liberalismen fördöms på liknande sätt. (StB 
12/7; NDA 23/6; ÖC 15/6; SuP 4/7). 

293 NDA 31/7, 26/6 ”än är svenska riksdagen svensk”; VL 7/8, 6/10; GAB 30/6. 
294 NDA 23/6; GAB 20/6 ”nationslöshetens centralort Stockholm”; AB 20/7; VL 19/7. 
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Uppskovsivrarna bedömer således sina egna och motståndarnas unions-
rekommendationer i ljuset av något slags svenskt nationellt intresse, som de 
själva är de enda sanna bärarna av. De använder sig med andra ord av en 
nationalistisk teknik. 

Samma nationalistiska teknik kommer till användning också vad gäller 
inrikespolitiken. De konservativa partierna sägs vara väktare av samhällsin-
tresset, medan de övriga partierna är ”fraktioner”, upptagna av att värna 
”klassintressen” eller ”enskilda politiska lycksökareintressen”. Endast hö-
gerns politik är fosterländsk (StB 7/5; VL 4/10). Radikalismens inrikespoli-
tik klassificeras som osvensk, fosterlandslös, kosmopolitisk. I ett konkret 
avseende tar sig radikalernas brist på fosterlandskänsla ett särskilt svårartat 
uttryck. Det är när de söker tillämpa norska idéer om statsskicket på svenska 
förhållanden. Östgöta-Correspondenten våndas över liberalernas planer på 
författningsändringar. I Norge ser vi nu, påpekar den konservativa linkö-
pingstidningen med hänsyftning på den nyss inträffade detroniseringen av 
kung Oscar, ”frukterna av radikalismens envälde”. Samtidigt har i vårt eget 
land liberala samlingspartiet som första programpunkt till höstens val ställt 
upp en omdaning av vårt statsskick i – här använder tidningen en karakteris-
tisk formulering – ”norsk” riktning. Det kräver allmän rösträtt i förening 
med undertryckande av minoriteternas rätt. Målet är att från riksdagen ute-
sluta ”varje besinningens röst”. I fråga om utskyldsstreck söker partiet så 
långt det är möjligt ge efter för socialisternas krav. I övrigt skall med Östgö-
ta-Correspondentens terminologi ”hela författningen revolutioneras i norsk 
stil”.295 Liberalerna vill ”skapa ett Norge inom Sveriges gränser” (ÖC 27/6). 
Med dessa ord beskriver tidningen samlingspartiets förslag till rösträttsre-
form i förening med bibehållna majoritetsval. Med ett nationalistiskt grepp 
framställs det som norskinspirerat och får därmed ett drag av bristande 
”svenskhet” över sig.296 

Den djupare innebörden av den nationalistiska teknik, som uppskovsiv-
rarna begagnar sig av, förstås måhända bäst, om den beskrivs som en serie 
övertalningsdefinitioner.297 Ord som ”svensk” och ”fosterländsk” är 

295 ÖC 9/6, 14/6; även socialisterna ansågs ha ”helt försett sig på Norges demokrati”, NDA 
13/6. 
296 ÖC 14/6. Om socialisternas beundran för det utländska, se även SmP 19/6; VL 22/7, 
18/9 ”inre fiender, som rest sig mot gamla Sverige”. 
297 Den klassiska utläggningen om övertalningsdefinitioner återfinns i Stevenson 
1968:206 ff; Fredriksson 1969:50 ff och Andersson – Furberg 1969:120 ff. 
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ganska vaga termer, som kan användas för att beskriva en viss egenskap hos 
någon eller något. De betyder ungefär tillhörande den svenska nationen, 
omfattande det svenska fosterlandet i motsats till exempelvis tillhörande den 
norska nationen eller omfattande det norska fosterlandet. De har således en 
deskriptiv mening. Samtidigt kan de också begagnas för att uttrycka, fram-
kalla eller anbefalla en viss känsloinställning till det som beskrivs. De har 
med andra ord även en emotiv, en värdeladdad mening (Andersson och Fur-
berg 1969:90 ff). Uppskovsivrarna kan sägas ha handlat som om de önskade 
utnyttja dessa båda egenskaper hos orden. Först gav de termerna en mera 
preciserad, beskrivande betydelse än de vanligen har genom att använda 
dem i bemärkelsen konservativ eller nationalliberal (unionspolitik). Samti-
digt förändrades inte ordens positiva känsloladdning. Man agiterade som om 
man hoppades kunna överföra den positiva känsloinställning, som termerna 
”svensk” och ”fosterländsk” uppväcker, när de används i sin mera alldagli-
ga, allmänna mening, till den nya, mer precisa, beskrivande innebörden 
konservativ eller nationalliberal. Man betedde sig som om man hoppades 
kunna grundlägga positiva attityder till sin unionspolitik genom att kalla den 
”svensk”. Det var denna övertalningsmekanism som uppskovsförsvararna – 
medvetet eller omedvetet – utnyttjade i sin unionsagitation. Samma förfa-
rande användes också för att ”överföra” till inrikespolitiken de attitydmässi-
ga vinster man möjligen räknade med att göra genom att beteckna sin uni-
onspolitik som ”svensk”. Den egna inrikespolitiken proklamerades som 
”svensk” och ”fosterländsk”, medan motståndarnas stämplades som 
”osvensk” och ”ofosterländsk”. Man får ett intryck av att nationalitetsbe-
teckningarna genomgående användes persuasivt i syfte att skapa positiva 
attityder till de egna och negativa attityder till motståndarnas rekommenda-
tioner. Man handlade som om man på detta sätt hoppades kunna mobilisera 
nya väljare, dra till sig gamla väljare från andra partier och splittra den farli-
gaste motståndaren, det liberala samlingspartiet. 

 

Här skall jag åter knyta an till den ovan gjorda distinktionen mellan ex-
pressiva och instrumentella motiveringar (se ovan s. 280 f). Som jag antyd-
de i samband med att jag definierade dessa båda begrepp, kan en handling, 
som i ett sammanhang är expressiv, i ett annat sammanhang fungera, vara 
avsedd att fungera eller åtminstone utföras som om den vore avsedd att fun-
gera instrumentellt. I varje fall det senare äger sin tillämplighet på de ex-
pressiva 
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motiveringarna i unionsdebatten 1905. Alla påpekanden från särskilt ultra-
högerns sida om att Sverige måste framställa det och det kravet för att för-
svara sin heder, rädda sin ära, få moralisk upprättelse för den kränkta rätten 
eller beredas en anständig sorti ur unionen var expressiva, om man begrän-
sar synfältet till förhållandet mellan Sverige och Norge. Sätter man dem 
däremot i relation till den inhemska opinionen förefaller avsikten med dem 
ha varit instrumentell. De har begagnats som om baktanken med dem vore, 
att man med deras hjälp skulle kunna bygga upp en upphetsad stämning mot 
Norge, vilken i sin tur skulle kunna fungera som stöd för de konservativa i 
den kommande valkampanjen. Avsikten med dem kan således ha varit in-
strumentell för syftet att bereda högern en valframgång på hösten 1905. 

Som jag ser det byggde högern medvetet eller omedvetet upp sin posi-
tion inför valen 1905 med hjälp av två funktionella grepp: en nationalistisk 
teknik och en expressiv propaganda.  

 

Vilka konkreta inrikespolitiska följder hoppades man då, att en ”foster-
ländsk” valseger på unionsfrågan skulle få? 

Framför allt betonades att man äntligen kunde få en majoritet i andra 
kammaren för införande av allmän rösträtt och proportionell valmetod Då 
skulle landets inre utveckling inte lida ”någon alltför allvarlig rubbning ge-
nom den stora maktförskjutning, som införandet av allmän rösträtt helt na-
turligt skall föra med sig” (NDA 4/9). ”Mot radikalerna skall alltid komma 
att stå en grupp konservativa som tillsammans med Första kammaren skall 
kunna avvända några av den allmänna rösträttens farligaste olägenheter” 
(VL 8/8; även StB 14/4; NDA 20/3, 1/5; SuP 7/2). Man hoppades kunna 
genomföra en lag om skydd mot samhällsfarliga strejker (StB 5/8, VL 4/8, 
8/8, 12/9), rusta upp försvaret (VL 4/8, 12/9) samt höja tullarna (VL 12/9). 

De politiska maktförhållandena i landet var sådana, att högern inte läng-
re skulle kunna helt avvisa varje rösträttsreform. I själva verket måste den 
välja antingen att under nästa riksdagsperiod genomföra allmän rösträtt med 
proportionsvalsystem och t. ex. skattestreck som garanti mot en alltför stark 
förskjutning åt vänster eller att längre fram i tiden tvingas acceptera en ännu 
mera omstörtande rösträttsreform (NDA 10/8, 21/8; StB 14/4, 4/5). Under 
loppet av ett tiotal år hade vänstern vuxit ut till en imponerande maktfaktor i 
svensk politik. Den allmänna rösträtten var den programpunkt, som vänstern 
vann sina 
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röster på. Kunde man från högerns sida genomföra allmän rösträtt på ett 
sätt, som inte kastade all makt i andra kammaren i den mest ytterligtgående 
radikalismens armar, så skulle därmed vänsterns farligaste vapen ha vridits 
den ur händerna. Dess fortsatta rösträttspropaganda skulle kunna bemötas 
med hänvisning till att högern nyss genomfört allmän rösträtt, och då skulle 
den inte få samma allvarliga partistrategiska effekter. Vänstern skulle inte 
kunna växa sig allt starkare och starkare för att till sist genomföra allmän 
rösträtt med bevarat majoritetsvalsystem och utan några som helst ”streck”. 
Avsikten med en rösträttsreform byggd på proportionsvalsprincipen var, 
skrev Nya Dagligt Allehanda rakt på sak, att få ”den våldsamma agitation, 
vars flod nu strömmar ut från Folkets hus, hämmad och hållen inom behöri-
ga dammar”.298 

Högerns uppslutning bakom kravet på allmän rösträtt bottnade alltså inte 
i någon stark uppskattning av den allmänna rösträttens principer. Man reso-
nerade i stället på följande sätt: allmän rösträtt med proportionsval är ett ont, 
men det måste vi genomföra för att inte vederfaras något ännu ondare, all-
män rösträtt med bevarat majoritetsvalsystem. I det senare fallet skulle lan-
det få omkring en miljon nya valmän, av vilka cirka 3/4 på grund av sin so-
ciala ställning skulle stödja den yttersta vänstern. En sådan reform skulle 
”kasta makten i Andra kammaren i socialisternas händer” (VL 19/8; även 
17/8; NDA 4/9; StB 20/6). Då skulle samhällsomstörtarna gå till generalan-
grepp mot den så hatade militarismen och slopa ”vårt med så stora kostna-
der upprättade försvar till lands och sjös[s]”. Landet skulle utlämnas åt illa-
sinnade grannars godtycke (Bar 9/9). Då skulle det vara för sent att stävja 
fackföreningstyranniet. Fackföreningarna vill, underströk Barometern, ”för-
bereda den socialistiska samhällsordningen genom att skaffa sig rätt att en-
samma bestämma förhållandena mellan arbetsgivare och arbetare. De göra 
anspråk på att ensamma bestämma avlöningen; de vilja vara med om att 
bestämma arbetets ledning; de vilja tvinga arbetsgivaren att endast med de-
ras medgivande antaga och avskeda arbetare och till och med tjänstemän. 
För att genomdriva allt detta söka de genom det hänsynslösaste tvång bringa 
alla arbetare in under lydnad.” Allt ingick enligt Barometerns mening ”i 
socialdemokraternas stora politiska plan, som går ut på att bringa allt nä-
ringsliv i det läge, att 

298 NDA 1/5; även 14/4, 10/8, 4/9, 19/9; StB 14/4, 3/5, 4/5; SmP 1/7 ”det blir inget positivt 
uträttat, så länge rösträttsfrågan lägger beslag på det allmänna intresset”. 
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det icke längre kan uppehållas för den enskildes räkning, utan måste överta-
gas av den socialistiskt styrda staten.” (Bar 7/9). 

Allra allvarligast var dock att en majoritetsvalsreform skulle ge andra 
kammarens vänster den politiska makten över kamrarnas gemensamma vo-
teringar i budgetärenden. Gång på gång ventilerade proportionalisterna sin 
djupa oro över att första kammarens 150 ledamöter skulle kunna överröstas 
av andra kammarens 230 vid de gemensamma voteringarna. ”Gentemot en 
enig eller blott delvis enig andra kammare är på grund av den olika numerä-
ren medkammaren absolut vanmäktig vid de gemensamma voteringarna om 
de så viktiga beskattningsfrågorna. Om också detta förhållande hittills icke 
lett till några allvarligare konflikter, är det mer än sannolikt att sådana skola 
inträffa om ock sedan genom rösträttens utsträckning andra kammarens ny-
rekrytering komme att överflyttas till en valmansmajoritet, som själv litet 
eller intet bidrager till statens utgifter och därför icke heller så noga känner 
ansvaret vid vare sig skatternas fördelning eller statsmedlens användning.” 
Vart ett sådant regemente kunde leda såg man i Norge, ”där industrien nu i 
det närmaste lamslagits med skatter, som uppgå ända till 50 proc. av in-
komsten”. (SuP 10/1, även 31/1; VL 8/8; NDA 20/3, 14/4; GAB 25/4; Sell-
man 1906:41 f). 

Bakom proportionalisternas motstånd mot allmän rösträtt med bevarat 
majoritetsval låg sålunda även en rädsla för den skattepolitik en radikal eller 
socialistisk andrakammarmajoritet skulle kunna genomdriva. I botten fanns 
farhågor för den privata äganderättens bestånd. Detta framgår klart av 
Stockholms-Bladets kommentar till det nya partiprogram, som antogs av 
den socialdemokratiska partikongressen i februari. ”Med den oinskränkta 
allmänna rösträtten som vapen och sammanhållna genom en järnhård parti-
disciplin räkna de modärna socialisterna på, att de så småningom skola slå 
under sig all makt i samhället och gradvis genomföra upphävandet av den 
privata äganderätten.” En punkt i programmet kräver, att de indirekta skat-
terna skall tas bort och att de direkta skatterna skall skärpas. Därigenom vill 
man ”dräpa den privata företagsamheten, vars funktioner därefter skulle 
övertagas av kommun och stat. Denna centrala punkt i det socialistiska pro-
grammet bör kraftigt erinra alla näringarnes män om, att skattefrågan är all 
ekonomisk politiks kärna och att intet är viktigare än att skydda våra näring-
ar mot ett orimligt skattesystem. Ty intet är vissare, än att detta socialdemo-
kratiska skattesystem skulle åstadkomma allmän ruin, och planen om att 
staten skulle ur ruinen kunna få upp ett nytt lyckligt fram- 
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tidsrike av personer, som alla vore utan förmögenhet, måste oundvikligen 
leda till att det nya framtidsriket blir ett allmänneligt fattighus” (StB 24/2; 
även Bar 7/9, 9/9; Riksdagsmannavalet i Uppsala 1905). 

Det måste anses sannolikt, att uppskovsförsvararna har velat använda 
unionsfrågan i partistrategiskt syfte för att hindra vänstern att genomföra sin 
rösträttsreform, genomdriva hårdare beskattning och sätta äganderätten i 
fara. 

Men genomförandet under nästa riksdagsperiod av allmän rösträtt med 
proportionella val skulle kunna få ytterligare en gynnsam konsekvens. Det 
skulle kunna bereda marken för en frontförskjutning i svensk inrikespolitik. 
Den grundläggande politiska skiljelinjen skulle kunna flyttas ett steg åt 
vänster. Så länge rösträttsfrågan var olöst, skulle partiernas hållning till var-
andra komma att betingas av ställningstagandet för och emot de proportio-
nella valen. Mot högern skulle då komma att stå en enad vänsterfront av 
liberaler och socialdemokrater (NDA 19/9). Om rösträttsfrågan däremot 
löstes, skulle de sociala frågorna sannolikt komma att träda i förgrunden. 
Striden skulle kunna komma att gälla ”det på historisk grund utbildade sam-
hällets bestånd eller undergång” (SuP 2/1). Vänstersamverkan skulle kunna 
upplösas. En del liberaler skulle kunna förena sig med högern, andra med 
socialdemokratin. Man skulle kunna få en grupp ”beslutsamma fosterlands-
vänner å ena sidan och den internationella socialismen å den andra” (StB 
7/5). Ett borgerligt block skulle kunna komma att stå mot ett socialistiskt 
(NDA 10/8; även GAB 11/7).  

Det förefaller alltså troligt att de personer och tidningar, som försvarade 
ett uppskov med avgörandet till lagtima riksdagen 1906, satte in unionsfrå-
gan i ett nästan förbluffande stort funktionellt eller närmare bestämt parti-
strategiskt sammanhang. Redan på kort sikt skulle unionsfrågan kunna bli 
oerhört värdefull. Om uppgörelsen med Norge kunde uppskjutas, så att den 
skulle kunna göras till huvudämne vid valen i september 1905, skulle den 
kunna ge ökat röststöd icke blott genom att den skulle kunna mobilisera nya 
väljare och locka till sig väljare från andra partier, utan även genom att den 
skulle kunna framkalla splittring i motståndarlägret. Detta skulle kunna re-
sultera i en mera ”fosterländsk” unionspolitik men också skapa underlag för 
en ”fosterländsk” rösträttsreform till andra kammaren. Man skulle kunna 
införa allmän rösträtt i förening med proportionella val och utskyldsstreck 
som garanti mot att radikalismen skulle kunna 
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gripa den politiska makten, slopa försvaret och omintetgöra lagstiftning mot 
fackföreningstyranniet. Radikalismen skulle då heller inte kunna dominera 
riksdagens gemensamma voteringar om statens inkomster och utgifter. Här-
igenom skulle man kunna bevara ett skattesystem, som värnade den privata 
äganderätten. Men rösträttsfrågans lösning skulle i sin tur kunna ge parti-
strategiska fördelar i ett längre tidsperspektiv. Vänsterns mest röstvinnande 
agitationsobjekt skulle komma att försvinna och dess frammarsch hejdas. 
Det band som höll vänstersamverkan vid liv skulle kunna brista, och man 
skulle kunna bana väg för en frontförskjutning i svensk politik. Den stora 
skiljelinjen skulle ej längre komma att gå mellan höger och vänster utan 
mellan borgerlighet och socialdemokrati. En valseger 1905 på unionsfrågan 
skulle kunna skapa förutsättningar för en borgerlig samverkan i Sverige. 
Dessa kortsiktiga och långsiktiga partistrategiska kalkyler får väl också för-
utsättas ha legat bakom kraven på nyval/folkomröstning, även om de inte 
artikulerades så klart i just det sammanhanget. Aktörerna måste ha hyst den 
uppfattningen, att deras ställningstaganden i unionsfrågan stod i funktionell 
förbindelse med läget på den inrikespolitiska fronten. Denna upplevelse av 
att det existerade funktionella samband mellan unionspolitik och inrikespo-
litik ger förklaringen till att första kammarens konservativa och i princip 
antidemokratiska ledamöter stödde det till synes ”ultrademokratiska” kravet 
på folkomröstning i Norge. 

b. Argumentering mot uppskov till 1906 års riksdag 
De flesta av de invändningar som riktades mot kraven på nyval/folkomröst-
ning kom tillbaka i debatten om uppskov till lagtima riksdagen 1906. För att 
undvika upprepningar skall jag stanna enbart vid den partistrategiskt orien-
terade motiveringen, den enda som i detta sammanhang fick en klarare och 
utförligare utformning än tidigare. Den visar, att även motståndarna till upp-
skov var mycket medvetna om den funktionella sidan av olika ställningsta-
ganden i unionsfrågan.  

Uppskovsmotståndarna hyste inte det ringaste tvivel om att uppskovsiv-
rarna förde fram sitt krav i förhoppning om att kunna slå mynt av unionsfrå-
gan under höstens valrörelse. Den möjligheten borde de inte få, eftersom 
deras utsikter att segra i så fall skulle te sig ganska ljusa. Vissa ”svensklibe-
raler” skulle måhända sätta upp sprängkandidater i en del valkretsar, splittra 
vänsterrösterna på flera kandidater och spela segern över i händerna på de 
konservativa (HAP 8/7). Framför allt fruktade man emellertid, att 
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den ”fosterländska” agitationen för en mer konfliktinriktad politik mot Nor-
ge skulle vara mycket röstvinnande på valarenan (JT 14/7; DN 7/7, 17/8, 
24/9; KaT 12/8; HaP 16/6, 26/6, 12/7, 21/7, 7/8; NyT 21/6, 11/7 31/7, 15/8), 
Karl Staaff befarade att ”de norska separatisterna ... skulle ... tillintetgöra 
den efter min tro storartade seger, som de liberale vid detta val skulle hava 
vunnit under vanliga förhållanden” (Staaff t. K. G. Karlsson, 26/8, K. G. 
Karlssons samling okat., UUB). 

Bakom ”de fosterländskas” uppträdande anade man både ett unionspoli-
tiskt och ett inrikespolitiskt syfte. Om andra kammaren fick en stabil ”fos-
terländsk” majoritet skulle de svenska statsmakterna ohämmat kunna driva 
en politik, som i sin iver att förödmjuka eller krossa den norska demokratin 
inte väjde ens för något så brottsligt som ett väpnat överfall på broderfolket 
(Beckman, Brevkopiebok, 30/6, Beckmans samling okat., UUB; HaP 17/6, 
8/7, 21/7, 3/8, 12/8; KaT 12/8; VK 13/7; NyT 21/6, 17/7). Då skulle den 
också i syfte att förhindra eller försvåra vänsterns frammarsch kunna stifta 
nya åkarpslagar mot arbetarna och införa proportionellt valsystem (Beck-
man, Brevkopiebok, 30/6, Beckmans samling okat., UUB; NyT 17/7, 7/8; 
jfr VK 13/7) 

 

Med förtrytelse lade uppskovsmotståndarna märke till att uppskovsiv-
rarna sökte tillämpa en nationalistisk teknik i den bemärkelsen att de gjorde 
anspråk på att ensamma företräda fosterlandsintresset. Man drog ofta paral-
leller med chauvinistkampanjen under Dreyfusprocessen i Frankrike (HaP 
8/7; DN 21/7; Arb 29/6; SocDem 4/7). Uppskovsmotståndarna lade ner stor 
energi på att visa hur ihåliga dessa anspråk var. Först och främst framställ-
des den ”patentfosterländska” gruppen som en fåtalig liten klick i jämförelse 
med det ”egentliga” eller det ”arbetande” svenska folket (NyT 31/7 och HaP 
12/8; även HaP 26/6; NyT 8/7). Den ”fosterländska” opinionens kvalitet 
lämnade också mycket övrigt att önska. Det hämtade ofta sin styrka ur 
”punschens kastaliska källa” och fann sitt utlopp i kungssången, hurrarop 
och högstämda deklamationer på krogarna (HaP 22/6; även 20/6, 26/6; DN 
10/6; UNT 17/6; SocDem 19/6; K. G. Ossian-Nilsson, ”Patriotism”, NyT 
25/7). Flera tidningar ironiserade över den inskränkta uppblåstheten och det 
tomma frasmakeriet genom att citera Henrik Bernard Palmærs dikt från 
1854, Ett epigram, vissa galanden eller galningar till ära. Den löd:  

Nyligen hände, att två stycken svenskande svenskar på svenska 
Tävelsvenskade om, vem som var svenskast av dem. 
Se svenskkunniga voro de ock: Svenskander och Svenskbom; 
Så! till svenska en var hade hopsvenskat sitt namn. 
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Nu med grammatisk svenskhet att översvenska varandra 
Började de, och snart blev ett bålsvenskt alarm; 
’Svenskare är jag än svensk. ’ – ’Men jag är däremot svenskast.’ 
’Jag svenskare är.’ – ’Svenskastarastast är jag.’ 
Kort sagt, komparativiskt och superlativiskt de skreko; 
Positivus svensk glömde de slutligen bort.299 

Man påpekade också, vilka svårigheter den ”fosterländska” unionspoli-
tiken måste hamna i, om den ville vara konsekvent i sin ”fosterländskhet”. 
Den måste efter regeringen Ramstedts unionsproposition hänföra både kung 
och ministär till fosterlandsförrädarna (HaP 26/6; KaT 23/6; DN 8/10; Arb 
29/G; NyT 26/6). Troligen måste också kronprins Gustaf och den förut så 
uppburne Erik Gustaf Boström inrangeras i samma grupp. ”Det är inte alltid 
en ’fosterlandsförrädare’ kan glädja sig åt så fint sällskap,” ironiserade Mau-
ritz Hellberg i ett valtal (KaT 24/7; även DN 10/7).  

Men därmed närmade man sig huvudkritiken av den ”fosterländska” agi-
tation och den teknik som i denna undersökning betecknas som nationalis-
tisk. Man hävdade, att uppskovsförsvararnas anspråk på att ha monopol på 
fosterlandskärlek var förmätna, ty det fanns olika former av kärlek till fos-
terlandet. Det som av ”fosterlänningarna” förklarades vara den enda foster-
landskärleken var i själva verket bara en tänkbar variant av vad man kallade 
nationalism. Klarast underströks detta i en artikel av Valfrid Spångberg med 
den belysande titeln Nationalismen: Den reaktionära och den progressiva.  

I länder som inte hotades av någon yttre fiende gick, menade Spångberg, 
de ”nationella” strävandena ut på att göra intrång på en främmande nationa-
litet. Där var det ”de konservativa och reaktionära partierna, kapitalismen 
och militarismen, som spela[de] på de nationella strängarna”. Ofta brukades 
den nationella instrumenteringen då ”av spelmän med finansiella spekula-
tionssyften, av börsjobbare, som hoppas på kursstegringar eller kursfall, av 
fabrikanter, som räkna på ökad marknad för sina produkter, av politiska 
partier, som tro sig därmed kunna slå sina motståndare, av militärer, som 
vilja ha ’ett litet krig’ för att utmärka sig och vinna ära och befordran ..., av 
tidningar, som ... vilja göra sensationell reklam för att öka sina upplagor och 
göra affärer själva”. Alla dessa spekulanter betraktade Spångberg som na-
tionalismens parasiter. Ett exempel kunde hämtas från England inför boer-
kriget. Här var det de konservativa, som slog an 

299 SocDem 7/7; Arb 10/7; även E. Beckman, Brevkopieböcker, 15/6, Beckmans samling 
okat., UUB. 
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nationella toner för att skapa en stämning för kriget. Den innersta drivkraf-
ten var vissa inflytelserika kapitalisters åstundan att fritt få disponera över 
södra Afrikas gruvrikedomar. Framstegspartierna lät sig aldrig ryckas med 
av denna reaktionära agitation.300 

Det som Spångberg betecknade som progressiv nationalism uppstod 
däremot i länder, som hotades eller angreps av en yttre fiende. Här var det 
de demokratiska reformpartierna, som gick fram under nationalismens fält-
tecken. Exempel var boernas kamp mot engelsmännen, japanernas kamp 
mot ryssarna i Manchuriet och finnarnas kamp mot förryskningssträvandena 
i Finland. Här kunde man också se, att striden för nationell frihet gick hand i 
hand med inre reformarbete. 

Det bästa exemplet på progressiv nationalism fann man kanske ändå i 
Norge. Norrmännen hade kämpat för nationens suveränitet mot det yttre 
trycket från Sverige. Därför blev den politiska nationalismen en hävstång 
för inre reformarbete. ”Om icke nationalismen haft karaktär av frigörelse 
från tvång, som känts besvärande, skulle den icke ha kunnat bli samlings-
signalen till frigörelse från socialt tvång”.301 

Den ”fosterländska” agitationen i Sverige bar enligt Spångberg och 
andra motståndare till uppskov den reaktionära nationalismens alla känne-
tecken. Den var aggressiv utåt, mot det demokratiska Norge. Just på grund 
härav förtjänade den mer att betecknas som ofosterländsk eller landsfördärv-
lig än fosterländsk. Därmed var man inne på en annan huvudlinje i kritiken: 
den reaktionära nationalismen uppträdde inte bara med förmätna anspråk på 
att företräda det sanna fosterlandsintresset; den företrädde något som klart 
stred mot detta fosterlandsintresse. Männen bakom den hade genom en fi-
entlig och svekfull politik berövat fosterlandet det säkra ryggstöd, som uni-
onen med Norge utgjorde (NyT 17/6). Nu försökte samma ”fosterlänningar” 
manövrera så, att länderna drogs in i ett krig med varandra. Någon mer ofos-
terländsk, ja landsförrädisk politik kunde man knappast föreställa sig. (KaT 
2/9; SocDem 20/7, 21/7, 28/9; NyT 17/6; NyS 15/7; K. G. Ossian-Nilsson, 
”Patriotism”, NyT 25/7). 

Även i inrikespolitiskt avseende röjde uppskovsivrarnas agitation sin re-
aktionära karaktär, framhöll motståndarna. Det ”fosterländska” majori- 

300 Spångberg, ”Nationalismen: Den reaktionära och den progressiva” SocDem 17/7. Arti-
keln publicerades även i t. ex. UNT 18/7 och KaT 24/7; även KaT 28/6; DN 27/9; NyT 
17/7; F. Palmér, ”Socialismen och fosterlandsidén”, IV, SocDem 6/9. 
301 Spångberg, ”Nationalismen”; även KaT 28/6 och Palmér 1905. 
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tetspartiet hade hindrat varje försök att genom rösträttsreformer ympa in 
nytt friskt blod i riksdagens andra kammare. Det hade gjort första kammaren 
till ett ålderdomsskröpligt och sterilt bålverk mot all förnyelse. I Sverige 
stod de fosterländska för ett fåtals förtryck av den stora majoriteten av bön-
der och arbetare (HaP 20/7). ”Fosterländskheten” var landsförrädisk efter-
som den utlämnat Norrland åt utländska jobbare, skogs- och gruvskövlare. 
Den hade uppmuntrat ett bolagsvälde, som höll på att ruinera landets bon-
deklass (NyT 17/6; NyS 15/7; HaP 12/8; DN 8/8). Den hade kallat in utlän-
ningar t. ex. polacker som strejkbrytare mot svenska män och kvinnor (NyT 
17/6). Genom att införa svälttullar hade den tvingat landets mest vanlottade 
människor att emigrera i tiotusenden. Fosterlandet tappades på sitt friskaste 
och kraftigaste blod (NyT 17/6; HaP 12/8). I övrigt underblåste den ”foster-
ländska” överklassen en kostbar militarism, ”ett skrivardöme, som kväver 
allt liv under sina dammiga pappersluntor” och ”ett genommurket prästväl-
de, som blott tänker på att hålla folket kvar i andlig och världslig träldom”. 
(HaP 12/8; även NyS 15/7). 

Uppskovsförsvararnas förmenta ”fosterländskhet” borde således enligt 
uppskovsmotståndarnas mening både i unionspolitiskt och inrikespolitiskt 
avseende karakteriseras som ofosterländsk.  

Vilken syn hade då uppskovsmotståndarna på den egna unionspolitiken 
och den egna inrikespolitiken? För att börja med den förra så ansågs den 
vara framsprungen ur en progressiv syn på fosterlandsidén. Den karakterise-
rades ofta som mera ”äkta”, som fosterländsk ”i en djupare och sannare me-
ning” än ”fosterlänningarnas” (HaP 22/6). Under inga omständigheter re-
kommenderade den nämligen krig som medel att genomdriva svenska vill-
kor. Den fredliga vägen låg mera i linje med Sveriges djupare intressen än 
den krigiska (KaT 12/2, 2/9; HaP 1/7; SocDem 19/6, 28/6, 21/7; NyT 15/6). 

Även den egna inrikespolitiken bedömdes vara i sannaste mening foster-
ländsk, eftersom den syftade till att skapa förutsättningar för en fosterlands-
känsla, som hela folket kunde omfatta. Den bitterhet, som många svenskar 
kände över unionsbrottet, borde kanaliseras inåt, mot genomgripande inre 
reformer. Det gällde att ”inom våra gränser erövra Norge åter”. 
(St[ridsber]g, ”Vägen till upprättelse”, SvD 19/6). 
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I nuläget var de politiska och sociala klyftorna så djupa, att de sämst 
ställda inte kunde förväntas hysa någon kärlek till fosterlandet. I en artikel i 
tidningen Arbetet påpekade Bengt Lidforss, att den moderne industriarbeta-
ren arbetade i genomsnitt över tio timmar om dagen. I många fall fick han 
inte en ledig dag om året ens om han lovade avstå från sin lön. Han hade 
varken tid eller kraft att sätta sig in i det egna landets kultur för att på den 
vägen bygga upp sitt nationalmedvetande. 

Samtidigt med denna pinande känsla av bundenhet hemsöktes industri-
arbetaren enligt Bengt Lidforss av en lika upprivande känsla av osäkerhet. 
Vilket ögonblick som helst kunde han avskedas från sitt arbete. Hans ar-
betskraft var en vara, som till lägsta möjliga pris köptes av kapitalisten. När 
han tillsammans med sina olycksbröder försökte förbättra sin ställning, in-
grep staten med åkarpslagar för att omintetgöra detta. Till alla dessa sociala 
orättvisor kom den politiska, att en stor del av arbetarklassen saknade röst-
rätt. De rösträttslösa räknades inte som fullvärdiga medborgare i sitt eget 
land. Kunde man under dessa omständigheter verkligen förundra sig över att 
arbetarklassen blev likgiltig för fosterlandet, frågade Bengt Lidforss.302 

Först sedan missförhållandena undanröjts genom omvälvande sociala 
och politiska reformer, kunde arbetarna börja känna sig delaktiga i foster-
landet. Först då kunde alla svenskar smälta samman till ett enigt folk. Det 
var denna djupare liggande form av fosterlandskärlek, som uppskovsmot-
ståndarna på lång sikt ansåg sig befrämja genom sin inrikespolitik.303 

4. Norsk anhållan om unionens upplösning: 
”en vandring till Canossa” 

Kravet på norsk folkomröstning eller nyval till stortinget flätas i debatten 
ofta samman med ett annat formellt villkor, som här skall göras till föremål 
för separat behandling. Det går ut på att Sverige måste fordra även en offici-
ell anhållan från Norge om unionens upplösning, innan det från svensk sida 
kan bli tal om att inleda förhandlingar om skilsmässa. Denna tanke lanseras 
inom majoritetspartiet i första kammaren. Christian Lundeberg börjar gans-
ka tidigt propagera för den och han får stöd av partivän- 

302 Lidforss, ”Radikala illusioner”, Arb 9/8; även KaT 23/6; HaP 1/7; UNT 17/7; GHT 
22/7; DN 9/6, 29/6; SocDem 28/6, 1/7, 20/7; Ossian-Nilsson, ”Patriotism”, NyT 25/7. 
303 Didring, ”Ett folk”, SocDem 20/6; Ossian-Nilsson, ”Den norska minoriteten och den 
svenska”, NyT 19/8; KaT 10/7; DN 9/6, 30/7; UNT 13/7; NyT 31/7. 
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nerna Gustaf Berg, Hjalmar Palmstierna, Hugo Blomberg och Ernst Trygg-
ger.304 På allvar kommer dock diskussionen igång först inom särskilda ut-
skottet. Där förespråkas tanken mycket intensivt av Lundeberg och Billing 
samt av andrakammarvilden Harald Hjärne.305 Opponerar sig gör däremot 
delegater för andra kammarens lantmannaparti och liberala samlingsparti 
samt andrakammarvilden Edvard von Krusenstjerna.306 Efter mycket lång-
dragna diskussioner håller förstakammarledamöterna benhårt fast vid kra-
vet, medan liberaler och lantmannapartister söker finna en kompromiss, som 
går ut på att det inte görs till villkor för att inleda underhandlingar eller god-
känna deras resultat utan endast för att den slutgiltiga, formella upplös-
ningsceremonin skall kunna äga rum. Vid en votering i utskottet segrar den 
ultimativa och mer konfliktinriktade ståndpunkten med 14 röster mot 9.307 

När hela riksdagen därefter på hemliga möten diskuterar utskottets pre-
liminära förslag, får utskottsmajoritetens yrkande vidkännas ett knappt ne-
derlag i andra kammaren med 101 röster mot 110 (Widén, Dagboksanteck-
ningar, 18/7, F 951 a:3, Widéns samling, UUB). I första kammaren vill där-
emot en stor majoritet ställa upp hemställan som villkor för att inleda för-
handlingar med Norge om unionens upplösning (voteringssiffror återgivna i 
Wåhlstrand 1941:376). Kamrarna stöder alltså olika ståndpunkter.  

När diskussionerna återupptas inom särskilda utskottet, kan motståndar-
na till formella villkor således åberopa andra kammarens stöd för sin linje. 
Trots detta tvingas de så småningom ge vika för förstakammarrepresentan-
ternas mer konfliktinriktade ståndpunkt. I särskilda utskottets betänkande 
kommer därmed kravet på en officiell norsk hemställan om unionsupplös-
ning att ställas upp som en förutsättning för att Sverige skall 

304 Lundeberg, Dagboksanteckningar, 18/6 och 19/6 Lundeberg, 21/6 Palmstierna, Blom-
berg, 22/6 Bildt, Svedelius, von Otter, F 940s, Lundebergs samling, UUB; Berg t. Lunde-
berg, 11/6, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; FK 1905 u:3:30 f Trygger. 
305 Clasons anteckningar 1/7 Palmstierna, Billing, Blomberg, 3/7 Blomberg, Östberg, 4/7 
Hjärne, 7/7 Hjärne, 10/7 och 13/7 Lundeberg; även 3/7 Afzelius, Walldén, 5/7 Bergendahl. 
Ang. Afzelius se även Hagerup 1961:170. 
306 Clasons anteckningar 1/7 von Krusenstjerna, Andersson i Nöbbelöf, 3/7 Zetterstrand, 
4/7 von Krusenstjerna, Persson i Tällberg, Staaff, 6/7 och 7/7 Staaff, 13/7 Andersson i 
Nöbbelöf, Zetterstrand, Staaff. 
307 Clasons anteckningar 14/7. För en mera fullständig återgivning av olika yrkanden, se 
Wåhlstrand 1941:373. Säkerligen befinner sig också minoritetspartisterna Tamm, Afzelius 
och Walldén bland de 14 i omröstningen liksom lantmannapartisten Petersson i Påboda, se 
Clasons anteckningar 14/7. 
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inleda förhandlingar om en eventuell avveckling av gemenskapen.308 Under 
intryck av att samtliga utskottsledamöter sluter upp bakom kravet, ger andra 
kamrnarens motståndare till formella villkor upp kampen och accepterar 
utskottets förslag. Första kammaren bifaller också förslaget och därmed blir 
fordran på förnyad norsk anhållan urtima riksdagens beslut. 

a. Argumentering för norsk anhållan om unionens 
upplösning 
Varför gav detta till synes helt obetydliga formella krav upphov till så hårda 
motsättningar? Om man går till motiveringarna för anhållan visar det sig, att 
de praktiskt taget uteslutande är sändarorienterade. Den enda tankegång 
som är värd att ta fasta på i sammanhanget är expressiv och går ut på att 
Sverige måste kräva förnyad norsk anhållan som upprättelse för det unions-
politiska nederlaget den 7 juni. Genom sitt handlande den 7 juni har norr-
männen helt nonchalerat svenskarnas rätt att få ett ord med i laget. Men 
denna oförrätt måste sonas. Den slutgiltiga upplösningen får inte komma till 
stånd på det förödmjukande sätt, som norrmännen tänkt sig. De bör tvingas 
annullera beslutet av den 7 juni genom att formellt och hövligt anhålla hos 
de svenska statsmakterna om att de måtte gå med på förhandlingar i syfte att 
upplösa unionen.309 

Men har inte norrmännen redan den 7 eller i varje fall den 19 juni av-
lämnat skrivelser med just denna innebörd? (se ovan s. 27 f). Nej, menar 
man, skrivelserna håller inte måttet. De inbjuder till överläggningar som 
följd av att unionen redan är upplöst och att Norge redan är en suverän stat. 
De ber inte Sverige inleda förhandlingar i syfte att utröna, om unionen even-
tuellt kan upplösas (Clasons anteckningar 13/7 Billing, Hjärne, Petersson i 
Påboda). 

Bakom fordran på en officiell norsk hänvändelse till Sverige ligger såle-
des en önskan om att skjuta norrmännens unionsrättsliga ståndpunkt av den 
7 juni åt sidan. Om norrmännen går med på att anhålla om unionens upplös-
ning, nödgas de ju indirekt erkänna, att unionen fortfarande äger 

308 Det accepteras nu om än med tvekan av tidigare motståndare i pressen; se t. ex. DN 
14/8, 21/8, 23/8; SocDem 22/8; NyT 23/8. Många tidningar diskuterade aldrig detta krav 
före den 26/7, t. ex. SDS. 
309 AB 10/7; även K. Warburg, ”Professor Warburgs programtal i unionsfrågan”, StD 8/7; 
VL 4/7, 7/7; NDA 19/6; JP 19/6; ÖC 29/7; Clasons anteckningar 3/7 Blomberg; även StD 
17/8, 23/8; SvD 14/8, 16/8, 23/8; ST 23/8. 
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bestånd och att den kan upplösas endast med svensk medverkan. Avsikten 
med kravet på hemställan är med andra ord att tvinga Norge starta en ”vand-
ring till Canossa” (VL 27/7; även Clasons anteckningar 1/7 Billing). Häri 
ligger, hävdar majoritetspartisterna om och om igen, en upprättelse åt Sveri-
ge för den skymf det fått utstå den 7 juni genom det norska övergreppet på 
dess unionella medbestämmanderätt.310 

b. Argumentering mot norsk anhållan om unionens 
upplösning 
Invändningarna mot förslaget om norsk anhållan präglas av vilja till sam-
förstånd och önskan om att komma överens med Norge så fort som möjligt. 
På många olika sätt söker man gendriva det sändarorienterade påståendet, 
att anhållan kommer att ge Sverige upprättelse för den rättskränkning som 
landet tillfogades den 7 juni. Man upprepar de ovan refererade argumenten 
om att den 7 juni inte alls innebär någon kränkning av Sveriges rätt (se ovan 
s. 289 f). För resonemangets skull kan de också någon enstaka gång utgå 
från att Sveriges rätt faktiskt blivit kränkt, men då förnekar de i stället att en 
förnyad anhållan kan innebära någon upprättelse. Hemställanden föreligger 
ju redan i stortingets skrivelser av den 7 och 19 juni. I den förra ber stor-
tinget Sveriges statsmakter inleda ”de förhandlingar som äro nödvändiga för 
den slutliga uppgörelsen av det upplösta unionsförhållandet”. Att få exem-
pelvis denna hemställan omskriven efter ett annat formulär är väl ändå allt-
för formalistiskt för att fungera som upprättelse för någon rättskränkning, 
menar man (DN 11/7; se även Clasons anteckningar 6/7 Bonde, Staaff, 7/7 
Staaff, 13/7 Staaff, Zetterstrand, Andersson i Nöbbelöf, Bonde; K. G. Karls-
son, Koncept till anförande, odat., K. G. Karlssons samling okat., UUB). 

Motståndarna till formella villkor visar sig således än en gång inte ha 
något till övers för expressiva tankegångar. 

 

Ett betydligt viktigare resonemang mot anhållan är sändar–
mottagarorienterat. I denna motivering framställs inte kravet som en baga-
tellartad teknisk redigeringsfråga. Det befaras tvärtom vara så utmanande, 
att norrmännen kan tänkas vägra tillmötesgå det. Det innebär ju ingenting 
mindre än att de skall tvingas uppge sin omhuldade upplösningsteori av den 
7 juni. 

310 Lundeberg, Dagboksanteckningar 21/6 Blomberg, 22/6 von Otter, F 940s, Lundebergs 
samling, UUB; Clasons anteckningar 13/7 Palmstierna, 14/7 Lundeberg, Cavalli; NDA 
23/8; StB 15/8; StD 23/8; AB 23/8; SvD 21/7, 26/7, 23/8. 
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För att undvika ett nesligt återtåg kommer Sverige måhända att känna sig 
nödsakat att möta en norsk vägran med en mobilisering. Det spända läge 
som då uppstår kan mycket väl tänkas mynna ut i ett krig (Clasons anteck-
ningar 1/7 von Krusenstjerna, 4/7 Staaff). Ett sådant är alltid olyckligt inte 
minst från vänstersynpunkt. ”Folket skall få annat att tänka på än allmän 
rösträtt, annat att syssla med än sammanslutning i fackliga och politiska 
föreningar. Kanonernas dån skall överrösta ropet på reformer, den friska, 
livskraftiga och målmedvetna socialismen skall slitas sönder på slagfältet, 
agitatorerna skola tvingas att skjuta ner och lemlästa varandra – för att reak-
tionen skall få triumfera och i ännu några årtionden få sitta i ostörd ro och 
njuta vid de feta köttgrytorna” (NyS 15/7). Dessutom, tillägger man, kom-
mer i detta fall moralen på den svenska sidan inte att bli den bästa, eftersom 
tvisten ytterst kommer att gälla en formalitet.311 

 

Till sist skall också en funktionell, partistrategisk invändning mot hem-
ställan beröras. Man hävdar, att kravet kommer att innebära ett uppskov 
därför att ett norskt svar troligen inte kommer att kunna avges omedelbart. 
Unionsfrågan kommer då att dras in i den svenska valkampanjen i septem-
ber och bidra till en konservativ valseger (se t.ex. DN 11/7). Vad detta anses 
komma att innebära i utrikes- och framför allt inrikespolitiskt avseende, har 
jag nyss behandlat (se ovan s. 307 ff). Vid sidan av fruktan för krig har tro-
ligen detta partistrategiska resonemang haft betydelse för motståndet mot 
hemställan. 

5. Norska landavträdelser till Sverige 
Härmed har jag granskat argumenteringen om formerna för unionens av-
veckling och kan övergå till diskussionen om de olika materiella villkoren. 
Antalet förslag är emellertid så stort, att ett urval måste göras. Jag har valt 
att koncentrera uppmärksamheten på de mest kontroversiella frågorna under 
Karlstadskonferensen: gränsfästningarnas nedläggning, neutral zon samt 
skiljedomstraktat. Under konferensen i Karlstad reglerades emellertid också 
den svenska transitotrafiken över norskt område samt karesuandolapparnas 
rätt att årligen flytta sina renhjordar ner till det nordnorska kustområdet. 
Dessa frågor har dock utelämnats, därför att de jämförelsevis obetydliga 

311 Clasons anteckningar 1/7 Andersson i Nöbbelöf, 3/7 Zetterstrand, 4/7 von Krusenstjer-
na, 13/7 Henricson; även K. G. Karlsson, Koncept till anförande, odat., K. G. Karlssons 
samling okat., UUB. 
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meningsmotsättningar, som här kan påvisas inte kastar något nytt ljus över 
åsiktsbrytningarna mellan eller inom länderna. Av krav, som i övrigt disku-
terades i pressen eller bland riksdagsmän och regeringsledamöter utan att 
fördenskull tas med i särskilda utskottets betänkande och urtimabeslutet, har 
jag valt att behandla det, som gäller norska landavträdelser. Alla andra var 
så hugskottsbetonade eller från politisk synpunkt så okontroversiella, att de 
kan förbigås.312 

Det mest extrema skilsmässokrav, som restes från svensk sida, var ford-
ran på norska landavträdelser. Bland riksdagsmännen omfattades denna tan-
ke av två av den yttersta högerns representanter i första kammaren, Carl 
Klingspor och Johan Gripenstedt. Av tidningarna var Vårt Land, Stock-
holms-Bladet och Göteborgs Aftonblad inne på samma linje. Med särskild 
iver förfäktades denna ståndpunkt av den senare tidningens militäre medar-
betare, som skrev artiklar under signaturen N.H (VL 13/6, 15/6; StB 26/6; 
GAB 28/6, 3/7; N. H., ”Bör Sverige fordra landavträdelse?” GAB 8/7). 
Även general Gustaf Björlin, författare till ett uppmärksammat verk om kri-
get i Norge 1814, docent Knut Stjerna, en av initiativtagarna till den svenska 
presskampanjen i utlandet under sensommaren 1905, samt Sam. Clason 
krävde norska landavträdelser (Björlin, ”Intervju”, VL 19/6; S. Clason t. C. 
Lundeberg 9/6, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; K. Stjerna t. S. Clason 
1/7, vol. 108, Clasons samling, RA; även möjligen R. Kjellén t. C. Lunde-
berg 4/8, F 940 k, Lundebergs samling. UUB). 

Vanligen riktade dessa outrerade förespråkare för svenska landförvärv 
sina blickar mot den nordligaste delen av Norge. Finnmarken, Tromsö amt 
och ”åtminstone den del av Nordlandens amt som ligger omkring Ofoten-
fjorden” ansåg Vårt Land vara en skälig gottgörelse för att släppa Norge fritt 
(VL 15/6; även 13/6 och 19/6 samt StB 26/7). Liknande önskemål framför-
des av Knut Stjerna, Gustaf Björlin och 

312 T. ex. att tvisten om grundet Grisbådarna på gränsen mellan Bohuslän och Smaalenene 
skulle avgöras i svensk favör, Clasons anteckningar 3/7, 5/7, 7/7; VL 23/6; NWT 22/6, 
13/7; att Norge på egen bekostnad måste befästa Narvik för att skydda malmbanan, FK 
1905 u:4:4; att länderna i ett ömsesidigt avtal borde förplikta sig att inte avträda någon del 
av sitt territorium till främmande makt eller ge utomskandinaviska makter särrättigheter av 
något slag, Clasons anteckningar 3/7, 4/7, 5/7, 7/7, 8/7, 15/7. 
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signaturen N. H. i Göteborgs Aftonblad.313 Den sistnämnda tidningen kräv-
de i en ledare författad av professor Carl Axel Reuterskiöld en svensk ocku-
pation av Trondhjem (GAB 28/6 och 9/6). Carl Klingspor, Johan Gripen-
stedt och broschyrförfattaren, ingenjör Carl Franc, gick ännu längre. De 
gjorde anspråk på hela området från och med Tröndelagen upp till den ryska 
gränsen.314 Klingspor krävde dessutom allt land fram till Glommen, en ford-
ran som även Sam. Clason i ett brev till Lundeberg pläderade för att Sverige 
borde ställa.315 

a. Argumentering för norska landavträdelser till Sverige 
För införlivandet av Nordnorge ner till Ofotenområdet eller ända ner till 
Trondhjemstrakten talade åtminstone tre skäl. Ett par av dem var sändar-
mottagarorienterade. I ett brev till Robert Sager hävdade Johan Gripenstedt, 
att Sverige måste erövra dessa områden för att förebygga, att ett självstän-
digt Norge gjorde allvar av sitt latenta hot att lägga under sig Jämtland och 
Härjedalen.316 Andra ansåg, att endast ett totalt införlivande skulle säkra 
Sveriges handelsförbindelser västerut. Sverige skulle få ypperliga hamnar 
vid Västerhavet för utskeppning av sina malmer.317 Den mycket betydelse-
fulla Ofotenbanan och handelsleden över Trondhjem skulle komma i svens-
ka händer, och norrmännen skulle inte kunna störa eller hindra handeln i 
någondera riktningen (VL 15/6 och 13/6. Gripenstedt t. Sager, 23/9, tr. i 
Essén 1937:177). 

313 Stjerna t. S. Clason, 1/7, vol. 108, Clasons samling, RA; Björlin, ”lntervju”, VL 19/6; N. 
H., ”Bör Sverige fordra landavträdelse?” och ”Blir den ryska faran större genom en unions-
upplösning?” GAB 8/7 resp. 17/6; även seminarieläraren och författaren V. Wikholm i brev 
till Lundeberg den 11/9, F 940 l, Lundebergs samling, UUB. 
314 Klingspor t. A. F. Gyldenstolpe, 9/6, vol. 3, Utrikesdepartementet, Handarkiv, RA; J. 
Gripenstedt t. R. Sager, 23/9, tr. i Essén 1937:177; Franc 1905:26; även O. Elmgren t. J. 
Ramstedt, 15/6, Ramstedts samling, RA. 
315 Klingspor t. A. F. Gyldenstolpe, 9/6, vol. 3, Utrikesdepartementet, Handarkiv, RA; S. 
Clason t. C. Lundeberg, 9/6, F 940 k, Lundebergs samling, UUB. 
316 Gripenstedt t. R. Sager, 23/9, tr. i Essén 1937:177 – Kravet på allt land fram till Glom-
men, motiverades med att Sverige behövde en lättförsvarad, naturlig gräns mot Norge. 
Klingspor t. Gyldenstolpe, 9/6, vol.3, Utrikesdepartementet, Handarkiv, RA. 
317 En fosterlandsvän, Huru bör den af norska stortinget hänsynslöst olagliga och sprängda 
unionen behandlas, F 9401, under rubriken ”Obekant”, Lundebergs samling, UUB. 
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Det tredje skälet var sändaromgivningsorienterat. Sverige behövde, 
hävdade bland annat Knut Stjerna, signaturen N. H. och tidningen Vårt 
Land, det nordnorska området för att skydda sig mot Ryssland. Efter unio-
nens upplösning kunde ju Ryssland, framhöll signaturen N. H., tänkas för-
verkliga sina gamla planer på att förvärva norra Norge. Ett isolerat Norge 
skulle knappast motsätta sig en gränsreglering, om frågan väcktes vid en för 
Ryssland läglig tidpunkt. Sedan länge hade ju norrmännen vant sig vid tan-
ken på att avstå denna ”avkrok” till ryssarna. Via kanaler från Svarta havet 
till Östersjön och från Finska viken till Vita havet skulle hela den ryska 
sjömakten från en befäst nordatlantisk hamn kunna operera i farvatten norr 
och väster om den skandinaviska halvön. En rysk erövring av nordnorskt 
territorium skulle därför möjliggöra ett angrepp på Sverige från nordväst 
eller t. o. m. från väster. En rysk armé skulle kunna landsättas på västkusten, 
vilket vore en ohygglig livsfara för Sverige. 

En rysk ockupation av ett självständigt Norges landområden skulle kun-
na ske, utan att svenska myndigheter hade några folkrättsliga befogenheter 
att yttra sig om saken. Om Sverige i alla fall intervenerade, skulle landet 
betraktas som en fredsstörare och förlora alla sympatier. Var däremot 
svenskarna herrar över denna del av Nordkalotten, skulle de också bära det 
direkta ansvaret för att ryssarna inte trängde mot sydväst. För en erövring 
måste ryssarna i så fall börja krig mot Sverige. Först om Sverige förlorade 
detta krig, skulle landet hamna i det farliga militärstrategiska läge, som det 
annars utan att tillfrågas när som helst kunde hamna i. Kravet att Nordnorge 
borde införlivas med Sverige motiverades således med att det ökade Sveri-
ges möjligheter att avvärja ansatser till en rysk omringning.318 

 

Den fjärde och sista motiveringen var principiellt annorlunda än de tre 
föregående genom att den satte in frågan om norska landavträdelser i ett 
funktionellt sammanhang. Den utvecklades av signaturen N. H. i Göte- 

318 N.H., ”Bör Sverige fordra landavträdelse?” och dens., ”Blir den ryska faran större ge-
nom en unionsupplösning?”, GAB 8/7 resp. 17/6; även K. Stjerna t. S. Clason, 1/7, vol. 
108, Clasons samling, RA; VL 13/6 och 15/6. – Gripenstedt antydde i sitt förut citerade 
brev till Sager, att Sverige måste gardera sig mot att Norge överlämnade Nordnorge till 
Ryssland mot löfte om att få Jämtland och Härjedalen som kompensation (Essén 
1937:177). En brevskrivare till GAB vände på detta och hävdade, att Sverige borde lägga 
beslag på Nordnorge för att kunna erbjuda det åt Ryssland i utbyte mot Åland. GAB spåd-
de, att förslaget skulle komma att betraktas som fantastiskt. Den tillade: ”men det är just 
fantasi som behövs i statskonsten” (GAB 22/6). 
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borgs Aftonblad och bör närmast klassificeras som partistrategiskt orien-
terad. ”Till största förskräckelse för anhängarna av skandinavismen i någon 
av dess många former” skulle en ”liten stympning” av Norge resultera i 
”Norges ständiga hot” mot Sverige. Skribenten själv hade ingenting emot, 
att utvecklingen tog en sådan vändning. Han såg rentav fram emot den med 
spända förväntningar. I några ovanligt öppenhjärtiga satser ställde han sin 
egen inställning i blixtbelysning. En sådan ”öppen och ärlig fiendskap” vore 
att föredra framför ett ”gemensamt arbete under vänskapens mask i kultu-
rens tjänst”. I det senare fallet trodde han, att danskar och norrmän alldeles 
skulle ta loven av det ”beskedliga” Sverige. Vad vi behöver är ”något som 
enar oss inåt”. Med ”broderskap” formades ingen enighet. För att nå detta 
mål var enligt den militäre skriftställarens uppfattning ”en yttre fara från 
norsk sida, om än aldrig så liten ... nyttigare än allt detta gemensamma kul-
turarbete”. Svenska folket skulle då, ansåg han tydligen, sluta upp kring 
värnet av fäderneslandet mot den yttre fienden. Genom hotet utifrån skulle 
inrikespolitisk samling åstadkommas (N. H., ”Bör Sverige fordra landavträ-
delse?”; även S. Clason t. C. Lundeberg, 9/6, F 940 k, Lundebergs samling, 
UUB). 

Därmed hade även militärexperten i Göteborgs Aftonblad lämnat ett ex-
empel på något, som jag ofta haft anledning att betona: det intima funktio-
nella sambandet mellan unionsfrågan och inrikespolitiken.319 

6. Nedläggning av norska gränsfästningar 
Den förste som med någon utförlighet diskuterar frågan, om man i samband 
med unionens upplösning bör kräva, att de norska gränsfästningarna skall 
läggas ner, är Harald Hjärne. Det sker i den förut citerade artikelserien i 
Svenska Dagbladet i februari (Hjärne 1905:55 f; för kartor över gränsområ-
det se Wåhlstrand 1953:477). I övrigt kommer inget meningsutbyte härom 
till stånd förrän under särskilda utskottets sammanträden i början av juli. 
Majoritetspartister, minoritetspartister samt lantmannapar- 

319 Anhängarna av kravet på landavträdelser ansågs vara sådana fantaster, att ett intellektu-
ellt meningsutbyte med dem inte tjänade någonting till. Motståndarna nöjde sig därför of-
tast med att konstatera, att framförandet av ett så extremt krav var detsamma som att ome-
delbart förklara Norge krig. Argumenteringen mot kraven på landavträdelser kan därför 
förbigås. 
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tister och andrakammarvildar finner tanken på nedläggning tilltalande.320 
Regeringen Ramstedt och de liberala ledamöterna av utskottet med Karl 
Staaff i spetsen vänder sig dock mot att göra nedläggning till ett villkor. De 
kan på sin höjd gå med på att man tar upp frågan som s. k. ”förhandlings-
ämne”.321 Trots ihärdiga ansträngningar lyckas de inte vinna gehör för sin 
ståndpunkt. Lantmän som Pehrson i Törneryd och en vilde som Edvard von 
Krusenstjerna låter sig inte rubbas i sin övertygelse. De förenar sig med hö-
germännen från första kammaren kring ett preliminärt yrkande på att Sveri-
ge skall kräva, att norrmännen går med på att lägga ner sina gränsfästningar, 
innan det från svensk sida kan bli fråga om att godta unionsupplösning (yr-
kandet tryckt i Wåhlstrand 1941:365). Den allians som förelegat mellan 
huvuddelen av liberalerna och huvuddelen av lantmannapartisterna, när man 
diskuterat de formella villkoren om norsk hemställan samt norskt nyval eller 
folkomröstning, bryts alltså i gränsfästningsfrågan.  

Under de hemliga överläggningarna i riksdagen antar första kammaren 
med stor majoritet det preliminära utskottsyrkandet (Stuarts anteckningar 
från FK:s hemliga möten, 18/7; för ett par avvikande asikter, se Wåhlins 
anteckningar från FK:s hemliga möten, 17/7 Gilljam, 18/7 von Rosen, E 
6783, Åkerhielms samling, RA). I andra kammaren röstar 119 ledamöter för 
nedläggning som villkor medan 92 röstar för nedläggning som förhand-
lingsämne (Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten 17/7 Barnekow, 
Branting, Bonde, 19/7 Jakob Larsson och voteringen). Kamrarna har där-
med enats om att göra fästningarnas nedläggning till ett svenskt villkor. Ett 
allmänt formulerat krav i denna riktning förs sedan in i särskilda utskottets 
betänkande, vilket i sin tur formellt antas av riksdagen. 

I pressen uppträder de konservativa tidningarna Nya Dagligt Allehanda, 
Sundsvalls-Posten, Norrköpings Tidningar och Nya Wermlands-Tidningen 
som aktiva förespråkare för nedläggningsvillkoret (NDA 4/7, 22/6; SuP 
22/6; NT 20/6; NWT 22/6, 30/6) Detsamma kan sägas om det moderatlibe-
rala Svenska Dagbladet (SvD 16/6, 26/6; enstaka konservativa tidningar 
diskuterade inte fästningsfrågan före den 26/7, t. ex. SDS). Den radikallibe-
rala och social- 

320 Clasons anteckningar 1/7 Billing, 3/7 Wachtmeister, Östberg, 5/7 Rettig, 7/7 Palmstier-
na, Afzelius, 10/7 H. Tamm, F. E. Pettersson, Blomberg, Säve; ang lantmän och vildar se 
ibid., 1/7 von Krusenstjerna, 4/7 Hjärne, Pehrson i Törneryd, Petersson i Påboda, 10/7 von 
Krusenstjerna). 
321 Bih. 1905 u, prop. 1; PM till Särskilda utskottets ordförande, E 6783, Åkerhielms sam-
ling, RA; Clasons anteckningar, 1/7 Bonde, 4/7 Persson i Tällberg, Staaff, 10/7, 12/7. 
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demokratiska pressen intar däremot en passiv eller starkt avvisande hållning 
till tanken att göra nedläggning till ett svenskt villkor. Detta gäller sådana 
tidningar som Dagens Nyheter, Karlstads-Tidningen, Vestmanlands Läns 
Tidning, Hallands-Posten, Social-Demokraten och Ny Tid.322 

Det finns emellertid ytterligare en grupp, som är kritiskt inställd till fäst-
ningskravet. Den är till stor del identisk med den konservativa falang, som 
till en början opponerar sig mot kravet på norskt nyval eller referendum och 
stöder kravet på landavträdelser. Den består av tidningarna Vårt Land, 
Stockholms-Bladet och Göteborgs Aftonblad (VL 19/6; StB 3/7; GAB 3/7). 

 

Innan jag börjar analysera argumenteringen skall en viktig tolkningsfrå-
ga i korthet beröras. Riksdagens fordran gick ut på ”att 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” (Bih. 1905 u, SäU utl. 1:17 och Riksdagens beslut: 1). 
Det framgick således inte, om det var t. ex. bara de små fästningarna vid 
Örje och Urskog eller Dingsrud som skulle försvinna, eller om även de äldre 
och större fästningarna vid Fredrikshald och Kongsvinger för att inte tala 
om resten av Glommenlinjen måste bort.323 

Inom särskilda utskottet hade man medvetet valt att ge kravet denna 
tänjbara formulering. Särskilt lantmannapartister och liberaler hade krävt, 
att villkoret skulle formuleras som ett fästningsfritt område på båda sidor av 
gränsen. Vidare borde yrkandet avfattas så allmänt, att det inte klart 

322 DN, UNT, VLT och VK nämnde ingenting om fästningar före den 26/7. SäU:s betän-
kande utsattes för en viss kritik, men accepterades så småningom utan entusiasm eller under 
fortsatt kritik. DN 26/7, 11/9; VLT 27/7; VK 29/7; HaP 26/7, 27/7; SocDem 26/7; NyT 
26/7, 718, 17/8. 
323 Det framgick f. ö. heller inte om fästningarna måste i grunden raseras eller om kravet 
avsåg endast desarmering. Även detta bör ha gjort det lättare för de betänksamma att gå 
med på villkoret. I militära promemorior till regeringen skilde man mellan grundlig 
förstöring, d. v. s. rasering eller demolering, och försättande ur försvarbart skick. Båda 
sakerna kunde tolkas in i riksdagens beslut, ansågs det. Denna oklarhet fördes också på tal 
enstaka gånger under förhandlingarna och i pressen utan att detta ledde till någon större 
diskussion eller några djupare motsättningar. Se Wåhlstrand 1953:258 ff, 304 och 355, 39 
och 107, 44 och 162; Oscar II t. C. Lundeberg, 7/9, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; 
StB 31/8; AB 13/9. Man diskuterade också om riksdagen avsåg endast nyare befästningar 
eller om även äldre befästningsverk räknades in. Se Wåhlstrand 1953:31 f, 55, 106, 147 f; 
StD 14/9, 15/9; AB 13/9; SvD 8/9; ST 18/9; SocDem 1/9. 
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framgick vilka fästningar som avsågs. I båda fallen skulle det bli lättare för 
norrmännen att gå med på kravet (Clasons anteckningar 12/7; för exempel 
på olika tolkningar, se Clasons anteckningar 10/7). 

Innan de svenska delegaterna gav sig iväg till Karlstad diskuterades 
tolkningsfrågan inom regeringen. Två statsråd tog för givet, att fästningarna 
från Fredrikssten längs Fredrikshaldsvattendraget upp till Kongsvingergrup-
pen innefattades i beslutet. Men de ville inte utesluta, att även anläggningar-
na längre in i landet, längs Glommen, ingick (Tingsten L 1938:219 
Tingsten, 224 G. Berg; Wåhlstrand 1953:353 G. Berg; se även Bgld, ”De 
norska gränsfästningarna”, StD 1/8; AK 1905 u, mot. 4). Övriga statsråd 
vände sig dock bestämt emot en så vidsträckt tolkning. Till sist tycks man 
ha enats om att kräva att Fredrikssten, Örje, Urskog samt Kongsvingergrup-
pen skulle läggas ner (Wåhlstrand 1953:354 f, 304 och 262). Under själva 
förhandlingarna höll man också fast vid denna ståndpunkt. När frågan dis-
kuterades i regeringskretsen under pausen i förhandlingarna omkring den 10 
september, hävdade en del statsråd, att man skulle kunna ge upp kravet på 
Kongsvinger utan att gå ifrån riksdagens beslut. Det senare var med avsikt 
vagt formulerat för att ge regeringen och förhandlarna en viss rörelsefrihet. 
Andra, mera konservativt orienterade medlemmar av regeringen framhöll 
däremot, att riksdagens mål inte skulle uppnås på ett riktigt tillfredsställande 
sätt, om Kongsvinger tilläts stå kvar (Wåhlstrand 288 f, 308 och 310). Den-
na uppfattning delades av prins Carl och troligen också av Oscar II.324 Mot-
sättningen gick igen även i pressen. Som väntat var det praktiskt taget 
genomgående så, att liberalt och socialistiskt orienterade tidningar av om-
tanke om samförståndet mellan Sverige och Norge gjorde de minst inklusiva 
tolkningarna.325 

324 Prins Carl t. drottning Sophia, 26/8, vol. 108, Oscar II: s arkiv, BFA; Prins Carl t. C. 
Lundeberg, 10/9 och Oscar II t. C. Lundeberg, 7/9, båda i F 940 k, Lundebergs samling, 
UUB. Se även S. Clason t. C. Lundeberg, 11/8, 19/9, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; 
T. Säve t. G. F. Östberg, 28/9, F 942, Östbergs samling, UUB. 
325 Se t. ex. å ena sidan AB 18/9 och ST 22/8, 18/9 och å den andra DN 27/9, SocDem 26/7, 
28/8, 1/9, 19/9 samt Arb 2/8. 
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a. Argumentering för nedläggning av norska 
gränsfästningar 
Vid första anblicken förefaller det naturligt att tänka sig, att kravet på ned-
läggning av norska gränsfästningar sprungit fram ur ett innehållsligt, mili-
tärstrategiskt intresse. Det har givetvis i viss utsträckning också varit fallet. 
Man önskade utnyttja det gynnsamma tillfälle som den norska revolutionen 
erbjöd till att skaffa landet en verkligt materiell fördel. Detta torde inte 
minst ha gällt lantmannapartisterna, som ju – med undantag för Petersson i 
Påboda – funnit de andra aktuella villkoren alltför ”formalistiska”. Ännu 
viktigare torde emellertid en funktionell eller närmare bestämt expressiv 
motivering ha varit. Man ville tvinga norrmännen att göra en handgriplig 
eftergift för att rädda Sveriges nationella prestige, som skulle bli betänkligt 
skamfilad, om man stillatigande fann sig i rättskränkningen av den 7 juni. 
Att detta sändarorienterade skäl vägt tungt, framgår dock inte alls av exem-
pelvis bevarade protokoll från konferensen i Karlstad. Tvärtom förnekade 
de svenska delegaterna gång på gång, att drivkraften bakom kravet skulle 
vara en önskan om moralisk rehabilitering. Detta har dock sin naturliga för-
klaring. Eftersom man ville övertyga norrmännen om att de borde gå med på 
kravet, kunde man inte argumentera som om det gällde heder och ära. Då 
skulle norrmännen mer än någonsin känna hur djupt förödmjukande en ef-
tergift skulle bli. Deras motståndsvilja skulle öka. 

Om man i stället går till bevarat material från särskilda utskottets och 
riksdagens överläggningar, blir bilden genast en annan. Här spelade upprät-
telsetanken en betydande roll. Flera ledamöter av särskilda utskottet dekla-
rerade rakt på sak, att de omfattade fordran på nedläggning ej i första hand 
av militärstrategiska utan av moraliska skäl. ”Villkoret ang[ående] fästning-
arnas slopande har ett ganska stort värde, måhända mindre i krigspolitiskt 
avs[eende] men desto mer moraliskt”, framhöll biskop Billing i debatten i 
första kammaren den 18 juli. ”Ingenting har så sårat svensk känsla som upp-
förandet av dessa gränsfästningar. Ej största vikten hur mycket som rives. 
Blott det att rivning sker innebär en stor upprättelse. Villkoret om nytt stor-
ting framstår för gemene man som en formalitet. Men man begriper”, tillade 
Billing, ”att fästningar nedrivas.”326 

326 Wåhlins anteckningar, 18/7, E 6783, Åkerhielms samling, RA; även Clasons anteck-
ningar 7/7 Palmstierna, 10/7 Afzelius, 12/7 Wachtmeister; Prins Carl t. C. Lundeberg, 10/9 
och S. Clason t. C. Lundeberg 11/9, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; A. Schotte, Me-
moarfragment, s. 16, F 953 b:18, Schottes samling, UUB. För svagare uttalanden i samma 
riktning se Clasons anteckningar 1/7 von Krusenstjerna, 3/7 Lundeberg, 4/7 von Krusen-
stjerna, 10/7 Billing, Åkerhielm, 11/7 Blomberg, 12/7 Afzelius. 
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Särskilt högerpolitikerna kände uppenbarligen, vilket jag åtskilliga gånger 
förut funnit anledning att betona, ett starkt behov av att få hävda sig mot det 
mindre grannlandet, att få ge igen för det fräcka tilltaget att upplösa unionen 
utan att ens anhålla om det större och dominerande landets medverkan. 

 

En del av de argument, som sökte fixera den roll som gränsfästningarna 
kunde antas spela i militärt avseende, var sändar–mottagarorienterade.  

I den interna debatten i riksdag och regering samt någon gång även i 
pressen medgav man, att fästningarna var anlagda i defensivt syfte. Intres-
sant nog var det på sakkunnigt militärt håll, som man tryckte särskilt hårt på 
detta. Den främre fästningslinjen hade till uppgift, frarnhöll generalstabs-
chefen Axel Rappe i en föredragning inför särskilda utskottet i juli och i en 
skrivelse till regeringen den 15 augusti, att hejda en fiende, som gick över 
landets gränser i sydöst. Den skulle ge armén det andrum den behövde för 
att hinna inta starkast möjliga position bakom den andra befästningslinjen 
längs Glommen i syfte att hejda fienden och om möjligt kasta honom tillba-
ka över gränsen (Wåhlstrand 1953:243 f; se även Clasons anteckningar, 8/7; 
NDA 7/9; AB 30/8; GHT 16/8). 

Rappe betonade också, att fästningarna spelade den största defensiva rol-
len vid ett eventuellt svenskt anfall. Han lekte med tanken, att de borde läg-
gas ner för att underlätta en framtida svensk offensiv in i Norge. Även om 
fästningarna var relativt svaga, måste Sverige för att kämpa ner dem skaffa 
sig grövre artilleri än det nu hade. Det vore då enklare att kräva deras ned-
läggning (Wåhlstrand 1953:246 och 249; även Tingsten L 1938:221; Cla-
sons anteckningar 29/6 och 8/7). 

I Norge fruktade man på många håll att kravet på nedläggning rests just 
med tanke på att en sådan åtgärd skulle underlätta ett kommande svenskt 
anfall. Tankegången förekommer dock ytterst sparsamt i det svenska mate-
rialet. Med all säkerhet var detta inte något huvudskäl. Det är svårt att tänka 
sig, att moderatkonservativa, nationalliberala och i ännu högre grad lant-
mannapartistiska politiker skulle ha handlat med tanke på ett eventuellt 
svenskt anfallskrig. 
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Ett annat sändar–mottagarorienterat militärt skäl för nedläggning gick ut 
på att fästningarna utgjorde ett hot mot Sverige. Här finns återigen anled-
ning att observera, hur saken bedömdes inom den högsta militära ledningen. 
Där upplevdes, åtminstone under krisens tidigare skede, hotet som mindre 
besvärande. I den nyss omnämnda promemorian från generalstaben, som 
diskuterades i särskilda utskottet den 8 juli, förordades visserligen gräns-
fästningarnas nedläggning, men det ansågs ingalunda absolut nödvändigt 
från försvarssynpunkt.327 Det var alltså inte militärer utan snarare enstaka 
politiker och framför allt tidningsmän som började framhålla, att gränsfäst-
ningarna kunde användas för en norsk offensiv mot Sverige. Detta torde 
kunna tas som ett tecken på att man i mer initierade militära kretsar inte 
hade så höga tankar om gränsfästningarnas militära betydelse.328 

Inom dagspressen påstod ett par tidningar, att huvudmotivet för fäst-
ningarnas tillkomst var offensivt, även om det aldrig hade uttalats offentligt. 
Om norrmännen hade besjälats av en uppriktig önskan att på effektivaste 
sätt förstärka huvudstadens försvar, hade det legat närmast till hands, att 
komplettera Glommenlinjen med starka kustbefästningar på ömse sidor om 
Kristianiafjorden. Men detta hade inte skett, utan i stället hade man satsat på 
gränsfästningarna. De senare kunde därför inte primärt vara anlagda i syfte 
att försvara huvudstaden. Huvudmotivet var i stället, att man ville utöva 
press på Sverige för att få egna konsuler, egen utrikesminister eller unions-
upplösning (SvD 31/8, 12/9; ST 13/9). 

Men även om man inte sträckte sig så långt som till att påstå, att det of-
fensiva syftet var det väsentliga, kunde man hävda, att fästningarna hade ett 
offensivt bisyfte och att de därför måste bort. Tankegången varierades på tre 
sätt (för en alldeles speciell variant, se Wåhlstrand 1953:272 f). En del fäst-
ningar låg så nära gränsen, att de kunde beskjuta svenskt territorium.329 De-
ras besättningar kunde vidare tänkas företa raider in på svenskt område, för-
störa samfärdsleder, lägga beslag på förråd och 

327 Clasons anteckningar 8/7. Jfr prins Carl t. drottning Sophia, 26/8, Prins Carls arkiv, 
BFA. Tanken att skapa en neutral zon tycktes vara helt främmande för generalstaben; även 
Clasons anteckningar 8/7. 
328 Jag har lagt ner ett betydande arbete på att få fram fler belägg för hur man på militärt 
håll bedömde fästningarnas militära betydelse. I KrA:s stora samlingar finns dock f. n. inget 
material, som kan skänka ytterligare belysning åt detta problem. 
329 Wåhlstrand 1953:243 f och 250; 31 och 34 f; även Oscar II t. C. Lundeberg, 7/9, nr 1–2, 
F 940 k, Lundebergs samling, UUB; Clasons anteckningar 7/7, 10/7 s. 349, 359; VL 24/8, 
13/9; StD 5/9; StD 8/9; AB 30/8; ST 22/8. Detta gällde närmast Fredrikssten och Örje. 
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på alla sätt försvara en svensk militär uppmarsch (Wåhlstrand 1953:244 f: 
även s. 35, 58, 105, 151, 249, 287; Tingsten L 1938:219 f). Allvarligast var 
dock det tredje fallet. Som Axel Rappe och många andra, däribland Oscar II 
och prins Carl, framhöll mobiliserades den norska armén så snabbt, att bri-
gaderna från Östlandet kunde stå uppmarscherade vid Glommenlinjen redan 
på femte eller sjätte mobiliseringsdagen. På grund av transportsvårigheter 
och stora avstånd skulle det dröja ända upp till 20 dagar, innan brigaderna 
från Sör-och Västlandet hann samlas på samma plats. Om gränsen mot Sve-
rige inte var skyddad av befästningar, skulle de först anlända stridskrafterna 
knappast grupperas i själva gränsterrängen. Tilläts gränsfästningarna stå 
kvar kunde de däremot, i väntan på förstärkningar, dras samman på ett par 
kilometers avstånd från Sverige för att vid lägligt tillfälle gå till anfall.330 
Ännu mer riskabel för Sverige blev en sådan uppmarsch i skydd av gränsbe-
fästningarna, om Norge var i förbund med eller ockuperat av en annan, 
mycket större och mäktigare stat. En sådan eventualitet kunde inte helt ute-
slutas.331 

Mest lämpade för offensiver var Fredrikssten och Kongsvinger, eftersom 
de låg vid järnvägar, som ledde in i Sverige. Särskilt farlig bedömdes på en 
del håll Kongsvinger vara, eftersom staden med tiden skulle bli Norges 
främsta järnvägsknut med allt vad det innebar av möjligheter att dit koncent-
rera trupper. (VL 24/8 och Wåhlstrand 1953:32; VL 24/8 och 12/9; ST 
22/8.) 

En invasion av Sverige från väster skulle åsamka landet betydande mate-
riella skador. De svenska stridskrafternas mobilisering och framryckning 
skulle försvåras.332 Rent förödande kunde det bli, om Sverige samtidigt 

330 Wåhlstrand 1953:245; även s. 96 och 104, 250, 100 och 35; Prins Carl t. drottning So-
phia, 26/8, vol. 109, Oscar II :s arkiv, BFA; Oscar II t. C. Lundeberg, 7/9 nr 2, F 940 k, 
Lundebergs samling, UUB; DN 3/8; AB 30/8; StD 5/9; ST 22/8; GHT 16/8; Clasons an-
teckningar från AK:s hemliga möten, 17/7 Palme. 
331 VL 24/8, 7/9; SvD 16/6; DN 23/8; Clasons anteckningar, 4/7, 7/7 och 8/7 Hjärne; Hj. 
Hammarskjöld t. S. Clason, 27/8, vol. 108, Clasons samling, RA. 
332 Wåhlstrand 1953:245 Rappe och 104 Wachtmeister; DN 23/8. Tanken på en sådan of-
fensiv var inte främmande för norska militära auktoriteter; se Wåhlstrand 1953:105, 148 
och 245 f; jfr V.P.M. ang. gränsfästningarnas betydelse, odat., Hj. Hammarskjölds samling, 
okat., KB). 
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tvingades koncentrera det mesta av sina krafter mot en annan fiende i öster 
och norr (SvD 8/9; även Clasons anteckningar 3/7 Lundeberg). 

Gränsfästningarna påstods alltså hota Sverige i tre avseenden. Deras ar-
tilleri kunde beskjuta svenskt område, deras besättningar kunde företa infall 
i Sverige och i skydd av befästningarna kunde en större armé marschera upp 
och invadera Sverige. Av dessa skäl måste fästningarna läggas ner. Men 
man såg inte bara det negativa i deras kvarblivande. Ofta utvecklades reso-
nemangen till att gälla även det positiva i deras nedläggning. Det skulle bli 
ett steg mot ett fredligt samliv mellan länderna i framtiden. Karl Staaff 
betonade under förhandlingarna i Karlstad, att han och hans parti aldrig 
skulle ha godtagit kravet, om det inte gynnade freden (Wåhlstrand 1953:58 
och 151; även AB 8/9; SvD 3/8; SocDem 26/7). Åtgärden att lägga ner 
fästningarna skulle bli ett reellt bevis på fredligt och gott sinnelag hos 
grannfolket. ”Det skall i ett slag draga marken undan för mycket av det 
ansvarslösa norskäteri, som dessa månader florerat i vissa svenska kretsar. 
Det skall dämpa upphetsningen, ge rum för den förnuftiga betraktelsen att 
när allt kommer omkring måste vi två folk ändå stödja varandra, inte rusta 
mot varandra.” (SocDem 13/9; även 1/9; AB 30/8; DN 14/9; Wåhlstrand 
1953:271, Lindman). 

Om gränsfästningarna däremot fick bibehållas, framhöll man vidare, 
måste Sverige bygga motsvarande anläggningar på sin sida av gränsen för 
att skydda Västsverige och Göteborg.333 Svenska rustningar skulle framkalla 
motsvarande norska och länderna skulle hamna i rustningstävlan.334 Det 
måste i sin tur föda känslor av ömsesidigt misstroende, som kunde bli far-
liga för freden. I fredens intresse måste därför norrmännen slopa sina gräns-
fästningar.335 

333 Wåhlstrand 1953:34, 58 och 151, 96, l00, 105, 247; även StD 5/9; SvD 16/6; AB 30/8, 
8/9; ST 13/9; GHT 25/7, 16/8; DN 23/8; Clasons anteckningar 3/7 Lundeberg, 8/7 Rappe, 
10/7 Zetterstrand; Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten 17/7 von Krusenstjerna, 
Kronlund; Clason t. C. Lundeberg, 11/9, F 940 k, Lundebergs samling, UUB. 
334 Wåhlstrand 1953:35, 100 och 151, 96; Tingsten L 1938:220 f; F. Berg t. S. Arctander, 
1/10, E 9669, Släkten Bergs från Fellingsbro arkiv, RA; H. Brulin, De svenska villkorens 
karaktär, vol. 108, Clasons samling, RA; VL 12/9; SvD 16/6; GHT 10/8, 16/8, 23/8, 2/9, 
12/9; SocDem 26/7; Arb 2/8; NyS 8/8. 
335 Wåhlstrand 1953:35 och 100 samt 58 och 151 Staaff, 31 f Lundeberg, 271 f Lindman; 
även Tingsten L 1938:222; NT 20/6; StD 5/9; SvD 16/6; NK 5/8; SocDem 1/9; Arb 2/8. 
Någon hävdade också att rustningar mot Norge skulle försvaga Sveriges beredskap österut, 
vilket indirekt också kunde skada Norges intressen, Wåhlstrand 1953:35 och 100; AB 30/8; 
SvD 16/6; ST 13/9; vidare blev rustningar så kostsamma att ländernas välstånd blev lidan-
de, Wåhlstrand 1953:272. 
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Nu kunde man emellertid inte utesluta, att norrmännen skulle vägra att 
gå med på en nedläggning. Hur borde Sverige handla i en sådan situation? 
Borde man ingripa med militärt våld eller borde man bruka andra metoder? 
Många hävdade, att Sverige skulle vädja till vapnen. (Clason t. C. Lunde-
berg, 11/9, F 940 k, Lundebergs samling, UUB; Bar 8/7; SuP 6/7) En del 
sade sig rentav hoppas på en sådan utveckling. I ett brev till Lundeberg po-
ängterade statsrådet Gustaf Berg, att ett krig var ”det rätta och enda medlet 
att upprätta ett för framtiden betryggande tillstånd på Skandinaviska halvön 
och den enda möjligheten att rycka upp vår försoffade nation ur den natio-
nella dekadans, varuti den i många hänseenden befinner sig”.336 

 

Vissa argument rörande gränsfästningarnas militära betydelse var orien-
terade mot relationerna mellan sändare och omgivning samt mottagare och 
omgivning. Lika viktiga som man fann fästningarna vara med avseende på 
relationerna med Sverige, lika oviktiga ansågs de vara med tanke på ett an-
fall från en tredje makt. Ett generellt argument gick ut på att Norge under 
hela sin historia aldrig blivit angripet på denna front av någon annan stat än 
Sverige (Wåhlstrand 1953: 55 och 106). Men man diskuterade också mer 
konkret och utgick då från tre olika hypotetiska föreställningar. 

Skulle för det första gränsfästningarna kunna spela någon roll, om Sve-
rige och Norge var förenade i ett försvarsförbund? Svaret var övervägande 
nej. Stockholms-Tidningen sökte vederlägga påståendet, att gränsfästning-
arna var anlagda som skydd mot ryskt överfall. Alla militära experter var 
överens om att Finnmarken var det norska område, som Ryssland eventuellt 
skulle kunna vara intresserat av att erövra. Det enklaste sättet att förverkliga 
det målet vore att direkt ockupera territoriet. Mot en sådan icke helt 
osannolik utveckling hade norrmännen emellertid inte garderat sig genom 
några fästningsbyggen. I stället hade de anlagt fästningar längst ner i sydöst. 
Endast vid ett anfall mot Norge via Mellansverige skulle de kunna användas 
för försvaret mot ryssarna. Men det måste betecknas som 

336 G. A. Berg t. C. Lundeberg, 13/9 cit. och C. Klingspor t. C. Lundeberg, 18/8, båda i F 
940 k, Lundebergs samling, WB. 
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mycket osannolikt, att ryssarna skulle gå denna omväg för att komma åt 
Nordnorge. Resonemanget visade, att fästningarna inte anlagts med tanke på 
gemensamt försvar mot ett ryskt överfall. (ST 22/8). 

Om en tredje stat, vilken som helst, verkligen hade satt igång ett anfall, 
skulle som sjöfästning endast Fredrikssten kunna komma ifråga. De gemen-
samt opererande flottorna skulle dock få mycket bättre basering i Göteborg 
eller Kristiania (Wåhlstrand 1953:274). Som landfästningar skulle gräns-
fästningslinjen knappast heller få någon betydelse. Fallet att en tredje makt 
landsatte trupper i Bohuslän för att därifrån marschera mot Kristiania be-
dömde man som ytterst osannolikt (utförligare härom i nästa stycke). Om de 
förenade svensk-norska arméerna hade kastats tillbaka över norska gränsen 
och Sveriges rikaste landsdelar ockuperats av fienden, då vore Skandinavi-
ens öde redan beseglat. Då skulle trupperna stå med de norska fjällen i ryg-
gen, utan möjlighet att ersätta förluster i folk, materiel och förnödenheter, 
och inga gränsfästningar i världen skulle kunna förhindra en katastrof 
(Wåhlstrand 1953:36 och 101 Staaff, 275 Lindman; NDA 7/9). 

Den andra av de tre föreställningarna utgick ifrån förutsättningen, att 
Sverige och Norge stod oberoende av varandra men blev angripna av en 
tredje makt. Skulle gränsfästningarna då kunna fylla någon defensiv funk-
tion? Jo, men endast om anfallet leddes över svenskt område. Det var dock 
föga troligt, att en fiende hellre landsteg t. ex. i Bohuslän än på Kristiania-
fjordens östra strand. I det senare fallet skulle avståndet vara kortare och 
terrängen mera uppodlad, vägrik och lättframkomlig. Angriparen skulle inte 
behöva kämpa ner någon gränsfästning. Han skulle heller inte få Sverige 
och dess härsmakt emot sig. En landstigning i Bohuslän måste under sådana 
omständigheter betraktas som osannolik. (StD 5/9; även Wåhlstrand 
1953:31 f, 35; DN 23/8). 

Den tredje föreställningen innebar, att Norge anfölls av en tredje makt, 
under det att Sverige hela tiden stod utanför. En fientlig flotta skulle antag-
ligen helt nonchalera Fredrikssten och som operationsbas välja någon ö i 
Kristianiafjordens mynning. Norska flottan skulle nog heller inte basera sig i 
skydd av Fredriksstens kanoner på grund av faran att bli innestängd genom 
avspärrning av Svinesund. Fredrikssten skulle alltså inte spela någon roll vid 
ett sjökrig. 

Som landfästning kunde Fredrikssten eller någon av de andra heller inte 
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få någon betydelse. Det naturligaste vore ju att en fiende steg i land bakom 
gränsfästningslinjen på västra eller östra stranden av Kristianiafjorden och 
marscherade direkt mot huvudstaden.337 

 

I pressen och under förhandlingarna i Karlstad anfördes sammanfatt-
ningsvis en rad innehållsliga skäl för fästningarnas nedläggning. Deras artil-
leri kunde beskjuta svenskt territorium och deras besättningar företa infall i 
gränstrakterna. I skydd av befästningsverken kunde en större armé inta an-
fallsposition alldeles i närheten av gränsen. En nedläggning skulle undanrö-
ja dessa faror och samtidigt förebygga att andra uppstod. Sverige skulle inte 
behöva bygga några motbefästningar och därmed skulle länderna inte behö-
va kapprusta. Det finns dock tecken som tyder på att dessa militärstrategiska 
skäl ej tillmätts så stor betydelse inom försvarets högsta ledning. På ledande 
politiskt håll framfördes dessa argument framför allt under förhandlingarna i 
Karlstad. De var då sannolikt mer avsedda att övertyga norrmännen om att 
de borde acceptera kravet än att ange orsaken till det egna ställningstagan-
det. För att finna den primära anledningen till nedläggningskravet får man 
gå till materialet från särskilda utskottet och riksdagens hemliga möten. Av 
detta framgår, att riksdagsmännen lagt huvudvikten vid en mera funktionell 
synpunkt. Fästningarna måste läggas ner för att Sverige skulle kunna känna 
sig upprättat för skymfen den 7 juni. Gränsfästningskravet tycks sålunda ha 
sprungit fram ej i första hand ur militärstrategiska överväganden utan fram-
för allt ur nationella prestigehänsyn. Det var som så många andra villkor 
mera funktionellt än innehållsligt till sin karaktär. 

b. Argumentering mot nedläggning av norska 
gränsfästningar 
Varken i riksdagen eller i pressen argumenteras det särskilt utförligt mot 
fästningsvillkoret. Så mycket står dock klart, att den lilla motståndargruppen 
till höger anser att kravet är alltför obetydligt för att ställas, under det att 
gruppen till vänster finner kravet alltför långtgående.  

Inom högergruppen betraktas gränsfästningarna som ”chauvinistiska 
och betydelselösa lekverk”. Sverige kan inte få någon upprättelse genom att 

337 Wåhlstrand 1953:273 f och 286 Lindman och Tingsten. För två speciella omgivningsori-
enterade motiveringar, se Clasons anteckningar 7/7 Hjärne och Wåhlins anteckningar från 
AK:s hemliga möten 17/7 Gilljam, E 6783, Åkerhielms samling, RA. 
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ställa krav på något så oförargligt som dessa fästningar (StB 3/7; även VL 
19/6 och GAB 3/7). Något militärt hot mot Sverige utgör de inte. På sin 
höjd har de betydelse vid ett norskt försvarskrig (StB 3/7). Kravet bäddar 
också för en alltför försonlig uppgörelse mellan länderna. Enligt Vårt Land 
vore det bättre att utan vidare godta upplösning än att resa ett sådant sken-
villkor. I det senare fallet kommer skilsmässan snart att vara glömd, och så 
tycks tidningen inte vilja tänka sig framtiden. Hellre en för Sverige snöplig 
och sårande unionsupplösning, som länge kommer att tära på sinnena, än en 
försonlig uppgörelse, som snart skall få unionsbrottet att blekna bort i min-
net. Då skapas de känslor av förödmjukelse och skymf, som är förutsätt-
ningar för att man skall hämnas oförrätterna. (VL 6/7; även GAB 3/7 och 
Wåhlins anteckningar från FK:s hemliga möten, 15/7 Nyström, E 6783, 
Åkerhielms samling, RA). 

På ett liknande sätt resonerar chefen för första arméfördelningen, Axel 
von Matern, i ett brev till prins Carl. Fästningarnas bevarande kommer att få 
till följd, ”att därigenom säkerligen skulle framtvingas en fullt tidsenlig or-
ganisation av vår armé – och denna fördel anser jag hava vida större bety-
delse än alla gränsfästningar i världen! Därjämte skulle vår materiel bliva 
kompletterad. Vi sakna ju såväl vinterutrustning för trupperna, som bergs- 
och belägringsartilleri – allt saker som äro oundgängligen nödvändiga.” 
(von Matern t. prins Carl, 19/9, Prins Carls arkiv, BFA). 

 

Liberaler och socialdemokrater anser heller inte att gränsfästningarna är 
särskilt betydelsefulla i militärt avseende. Dessa ”löjligt oansenliga befäst-
ningsverk” är anlagda i försvarssyfte och kan inte utgöra något hot mot Sve-
rige. De behöver därför inte läggas ner (VLT 27/7; även Clasons anteck-
ningar från AK:s hemliga möten, 17/7 Branting, Staaff, Bonde, Henricson; 
HaP 18/8; KaT 26/7; jfr Upsala 5/7). Fästningarna intar dock en så fram-
skjuten plats i det norska folkmedvetandet, att ett svenskt påbud om ned-
läggning måste uppfattas som ett kränkande övergrepp (H. von Melsted, 
”Själföfvervinnelse”, Arb 5/8; HaP 26/9). Dessutom ser naturligtvis norska 
folket en fara i att lägga ner dem så länge Sverige styrs av en liten krigisk 
och norskhatande överklass (H. von Melsted, ”Själföfvervinnelse”; SocDem 
17/7; Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten, 17/7 Branting). Det 
föreligger alltså en uppenbar risk för att kravet avslås och att Sverige för sin 
heders skull måste svara med krigshandlingar. Detta önskar liberaler och 
socialdemokrater till 
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varje pris undvika.338 När fästningarna dessutom enligt en skribent ingår i en 
förmånlig operationskurva från Boden till Karlsborg och kan tjänstgöra som 
depåer vid försvaret mot ett ryskt anfall, finns det ingen anledning att kräva 
deras nedläggning (H. von Melsted, ”Revolutionsrätt”, Arb 22/7). Hjalmar 
Branting hoppas, att frågan inte skall aktualiseras; ”sedan skall nog den 
växande demokratin i båda länderna sörja för att de blott bli ett minne”. 
(Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten 17/7 Branting; SocDem 
17/7; NK 13/7 ref. av E. Hedén). 

 

Högergruppen har alltså funnit kravet på nedläggning alltför milt. Den 
har föredragit hårdare villkor av typen norska landavträdelser. Vänstergrup-
pen har trots sin allmänt kända kritiska inställning till militär upprustning 
heller inte velat stödja nedläggningsvillkoret. Det kunde tänkas skärpa kon-
flikten, vilket skulle kunna mynna ut i öppet krig. Vänstergruppen har i stäl-
let föredragit omedelbar upplösning eller underhandlingar med Norge om 
vissa försonligt formulerade ”förhandlingsämnen”. 

7. Neutral zon 
Diskussionen om att upprätta en neutral zon längs gränsen mellan Sverige 
och Norge kan kasta ytterligare ljus över aktörernas avvägning mellan ex-
pressivt och instrumentellt, mellan moralisk upprättelse och säkerhetspoli-
tiskt intresse. I särskilda utskottet diskuterades frågan, om man skulle kräva 
ett fästningsfritt område eller om man skulle fordra en neutral zon i mera 
vidsträckt mening. För det senare talade en del liberaler med Karl Staaff i 
spetsen (Clasons anteckningar, 12/7). Men alla de andra inklusive represen-
tanterna för lantmannapartiet gick emot. Ur den nationella säkerhetens syn-
vinkel var visserligen en neutral zon att föredra. Då skulle man ej blott få 
bort redan anlagda befästningar och förhindra att nya uppfördes. Man skulle 
även kunna få bort militära anläggningar av annat slag som kaserner, krigs-
materielförråd och övningsplatser, ja, man skulle kunna förbjuda alla trupp-
rörelser 

338 Clasons anteckningar från AK:s hemliga möten 17/7 Branting; K. G. Karlsson, Koncept 
till anförande, odat., K. G. Karlssons samling kat., UUB; E. Beckman, Brevkopieböcker, 
19/6, Beckmans samling okat., UUB; E. B. Rinman t. E. Rinman, 23/6, Ep. R. 9: 3, Rin-
mans samling, KB; jfr Wåhlins anteckningar från FK:s hemliga möten, 17/7 Gilljam, E 
6783, Åkerhielms samling, RA; även VLT 12/9; DN 25/6; HaP 4/8; KaT 12/9; SocDem 
26/7, 18/8; NyS 22/6.  
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inom området. Men om man i stället såg till vad som bäst gagnade syftet att 
få upprättelse för den kränkta rätten, ställde sig saken annorlunda. Kravet på 
neutral zon i vidsträckt bemärkelse blev då mindre lämpligt. Det skulle 
nämligen föra med sig betydligt fler förpliktelser även för Sveriges vid-
kommande än fordran på ett fästningsfritt område, vilket mer ensidigt skulle 
drabba Norge. Det var ju endast det senare landet, som hade några fästning-
ar av betydelse inom det aktuella terrängavsnittet. Därför stannade man för 
formuleringen fästningsfritt område. Därmed hade man klart visat, att det 
inte var säkerhetspolitiska garantier, som man ytterst var ute efter, utan upp-
rättelse för den kränkta äran (Clasons anteckningar 10/7, 12/7).  

Inför förhandlingarnas början i slutet av augusti månad diskuterade man 
inom regeringen de olika villkoren. Av promemorier, upprättade av krigs-
minister Lars Tingsten, chefen för flottans stab Ludvig Sidner och sjöminis-
ter Arvid Lindman, framgår, att man tänkte sig zonen som ett fästningsfritt 
område (Tingsten L 1938:218 ff; Wåhlstrand 1953:267 ff, 270 ff, 354; även 
SvD 16/6, StD 13/9). Det enda undantaget är Axel Rappes ovan berörda PM 
av den 15 augusti. Han använde termen ”neutral zon” och hävdade uttryck-
ligen, att den måste bli något mer än ett fästningsfritt område. Alla byggna-
der och anstalter för militärt bruk måste bort. Inga trupper fick förläggas dit 
och alla militära övningar inklusive rekognosceringar måste förbjudas. Först 
då skulle zonen enligt Rappes mening minska sannolikheten för väpnade 
konflikter (Wåhlstrand 1953:247 f; även SocDem 26/7). 

Redan efter några dagars förhandlingar i Karlstad lade norrmännen fram 
ett formligt förslag till neutral zon (Wåhlstrand 1953:152 ff och 176 ff; även 
s. 39 och 106, 55 och 145 ff, 57 och 149). Området föreslogs bli ”fredlyst, 
saa det er undtaget for krigens herjinger, ligesom det ikke af noget af rigerne 
skal kunne benyttes til støtte – eller udgangspunkt (basis) for krigsoperatio-
ner”. Ej heller i fredstid skulle någon beväpnad militär styrka få samlas eller 
stationeras här med undantag för vad som kunde krävas för att bevara den 
offentliga ordningen. Det sagda gällde också militära förråd (Wåhlstrand 
1953:177). 

Det skulle inte ha varit förvånande om den svenska delegationen bestämt 
avvisat förslaget. Det hade varit helt i linje med urtimamajoritetens intentio-
ner. Men den valde att visa tillmötesgående. I princip motsatte den sig inte, 
att fästningsfrågan förbands med frågan om ”en neutral zon i vid- 
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sträcktare bemärkelse”. På förfrågan gjorde Lundeberg klart, att svenskarna 
med neutral zon nu avsåg ungefär detsamma som norrmännen. Därmed hade 
man otvivelaktigt gått ifrån urtimans avvisande hållning.339 Man hade banat 
väg för den bestämmelse om ett både i krig och fred fullkomligt fredlyst 
område, som kom att ingå i Karlstadsöverenskommelsen (Wåhlstrand 
1953:11 f). 

Varför gjorde de svenska förhandlarna detta avsteg från urtimans och sin 
egen tidigare hållning? Med all sannolikhet berodde det på att norrmännen 
mycket bestämt krävde neutral zon för att gå med på eftergifter i gränsfäst-
ningsfrågan (se t. ex. Wåhlstrand 1953:55 och 145 ff). Dessutom innehöll 
svenskarnas resonemang en logisk svaghet, som måste ha gjort det svårare 
för dem att stå emot det norska trycket.  

Som jag ovan konstaterat restes krav på ett fästningsfritt område snarare 
för att få upprättelse för den kränkta äran än för att få en militärt säkrare 
västgräns. Av samma anledning avvisades den neutrala zonen. Men i Karl-
stad lade förhandlarna tonvikten på den militära säkerhetsmotiveringen, 
förmodligen därför att den bedömdes göra större verkan på norrmännen. 
Men om det var säkerhet mot angrepp från väster, som man i första hand var 
ute efter, varför krävde man då bara fästningarnas nedläggning? Borde man 
då inte gå med på även en neutral zon i vidsträcktare bemärkelse? Så kunde 
norrmännen resonera och det med rätta. Ty om man sköt säkerhetsmotivet i 
förgrunden och lät äremotivet spela en underordnad roll, kunde man varken 
inför norrmännen eller den europeiska opinionen riktigt förklara, varför man 
krävde fästningarnas nedläggning men vägrade gå med på en neutral zon. 
Det var väl detta dilemma, som de svenska delegaterna hade känning av, när 
de accepterade den neutrala zonen.340 

8. Skiljedomstraktat 
Den skiljedomstraktat, som de svenska och norska förhandlarna i Karl-

stad preliminärt kom överens om, är ett av de drag i 1905 års unionsuppgö-
relse, som i särskilt hög grad tilldragit sig eftervärldens intresse. Tanken 
aktualiserades på radikalliberalt håll. Upsala Nya Tidning tog upp saken 
redan 

339 Wåhlstrand 1953:64 och 161 f; s. 180. Kravet att zonen skulle garanteras av stormakter-
na avvisades dock. 
340 Wåhlstrand 1953:145 f och 388. I varje fall Lundeberg tycks dessutom inte ha varit 
riktigt medveten om vad en fullkomligt fredlyst zon skulle komma att innebära. Först mot 
slutet av förhandlingarna gick detta upp för honom och han försökte då få zonen att gälla 
endast i fredstid, men utan framgång. Se s. 328 f och 416 f. 
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den 10 juni och propagerade sedan ivrigt för den några veckor framåt (UNT 
10/6, 16/6, 19/6, 20/6, 22/6). Den radikala uppsalatidningen fick stöd av 
Harald Hjärne i en artikel, som infördes på Svenska Dagbladets ledarsida 
den 16 juni (Hjärne 1905:54; även dens., ”Fria ord”, VL 20/6). I övrigt vann 
förslaget gensvar i moderatkonservativ, nationalliberal, radikalliberal och 
socialdemokratisk press (StD 22/6, 11/9; SvM 22/6; GHT 23/8; Arb 11/7). 
Blott tidningar med ultrakonservativa sympatier var negativa (VL 19/6, 
23/6, 6/7; ÖC 26/7; GAB 3/7). 

I sin proposition den 21 juni tog regeringen upp förslaget i form av en 
önskan om skiljedomsförfarande vid kommande tvister.341 Under diskussio-
nerna i särskilda utskottet hävdade ingen, att man borde sätta upp skilje-
domstraktat som absolut villkor för en uppgörelse. Det korta meningsutbytet 
kom i stället att gälla, om man skulle uttala ett önskemål om skiljedomstrak-
tat eller om man skulle tiga eller öppet ta avstånd från en sådan. Utskottets 
förstakammarhalva var närmast böjd för det senare, under det att regeringen, 
en del lantmannapartister, liberalerna och Hjärne ville framlägga saken som 
önskemål.342 Oenigheten resulterade i den kompromiss, som skrevs in i det 
slutliga betänkandet och i riksdagens beslut. Frågan borde givetvis komma 
under övervägande, hette det, men det var inte behövligt, att man från 
svensk sida tog något initiativ härtill i samband med upplösningen. (Bih. 
1905 u, riksd. skriv. 1:10; SäU utl. 1:18). 

Under förhandlingarna i Karlstad kom emellertid frågan indirekt att ak-
tualiseras av de svenska delegaterna själva. Den 4 september föreslog de 
skiljedom i tvister rörande en framtida traktat om transitotrafik mellan län-
derna. Michelsen tog genast tillfället i akt att resa spörsmålet om ett allmänt 
skiljedomsavtal. Svenskarna värjde sig mot att göra det alltför omfattande 
men gick i princip med på att arbeta vidare med saken.343 Uppmuntrade av 
framgången gjorde norrmännen den 7 september en allmän skiljedomstrak-
tat till villkor för att slopa gränsfästningarna (Wåhlstrand 1953:159). Svens-
karna 

341 Se ovan s.28; även Afzelius, Koncept till anförande, odat., E 948 3, Afzelius samling, 
RA. 
342 PM rörande frågor, som vid eventuell förhandling med Norge böra bliva föremål för 
uppgörelse, E 6388, Westrings samling, RA; Clasons anteckningar 29/6 regeringens PM 
och 14/7; även T. Säve t. G. F. Östberg, 28/9, F 942, Östbergs samling, UUB. 
343 Wåhlstrand 1953:47–50, 121 ff, 127–136; även s. 52 och 138 samt 139–144. 
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gick omgående med på detta. Därmed var alla svårare hinder undanröjda för 
att man skulle kunna sluta det avtal om skiljedomstraktat, som sedermera 
kodifierades i Karlstadskonventionen. (Wåhlstrand 1953:62, 159, 178 och 
9 ff). 

a. Argumentering för skiljedomstraktat 
Meningsutbytet kring frågan om en skiljedomstraktat måste sägas ha varit 
skäligen obetydligt. Argumenteringen visar strängt taget endast, att det före-
legat en motsättning mellan en mer moderat och vänsterorienterad, mot 
Norge mer samförståndsinriktad grupp och en mer konservativ eller ultra-
konservativ, konfliktinriktad grupp. 

För ovanlighetens skull tillgrep en radikalliberal tidning som Upsala 
Nya Tidning ett sändarorienterat, expressivt resonemang för att motivera 
önskemålet om en skiljedomstraktat. ”Ett folk kan icke tåla vilka politiska 
förödmjukelser som helst utan skada för sin politiska livskraft”, hävdade 
tidningen. Man kunde inte tillåta, ”att unionsavtalen brytas, att för Sverige 
gällande lagar sättas ur kraft, att en ny folkrättsligt oberoende stat uppstår på 
halvön, allt under det man behandlar Sverige som luft och förklarar att vårt 
land har med allt detta intet att skaffa.” Genom att framställa ett önskemål 
om en skiljedomstraktat skulle Sverige kunna hävda sin medbestämmande-
rätt vid unionens upplösning. Därmed skulle landet kunna rädda sin presti-
ge. (UNT 16/6). 

Önskemålet hade också den viktiga sändar–mottagarorienterade förde-
len, att det kunde uppställas ”utan stöd av bajonetter”. Norge kunde inte 
vägra att gå med på ett sådant villkor, eftersom landet sedan decennier upp-
trätt inför Europa som specialist på skiljedomstraktater och som en före-
gångare inom fredsrörelsen. (UNT 19/6; även 16/6, 17/6). Genom att ställa 
upp ett önskemål om skiljedomstraktat visade Sverige vidare, att dess freds-
vilja var uppriktig. Norrmännen måste då inse, hävdade man, att de andra 
villkoren inte avsåg att förödmjuka Norge utan att skapa betingelser för 
framtida fred och samförstånd på halvön (Clasons anteckningar 14/7 Staaff; 
StD 13/9; SvD 11/9; KaT 25/9; UNT 16/6; SocDem 13/9; Arb 11/7). Norr-
männen skulle då också kunna bli mer benägna att gå med på andra villkor, 
t. ex. att slopa sina gränsfästningar (Clasons anteckningar 4/7 Hjärne; Hjär-
ne 1905:55). 
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Åtgärden borde därtill, hävdade Upsala Nya Tidning i ett sändaromgiv-
ningsorienterat resonemang, kunna vinna bifall utomlands ”[efter-] som 
Sverge härvid handlar i hela det fredsälskande Europas intresse och på ett 
värdigt sätt avslutar ... genom att frånsäga sig alla krigslystna drömmar.” 
(UNT 16/6). 

På längre sikt kunde ett avtal om skiljedom förhindra att situationer upp-
stod, som kunde ge främmande makter anledning att blanda sig i de båda 
skandinaviska ländernas affärer. Om tvister avgjordes på det traditionella 
sättet genom diplomatiska påtryckningar och maktspråk skulle det alltid 
vara frestande för någon part att be en stormakt om hjälp. Genom att i för-
väg binda sig för att låta eventuella konflikter lösas av en särskild opartisk 
institution skulle maktaspekten skjutas i bakgrunden och möjligheterna för 
stormaktsingripanden minska.344 

När ryktet började gå att de svenska förhandlarna stod i begrepp att sluta 
en preliminär skiljedomstraktat med norrmännen, framhöll många motstån-
dare till tanken på skiljedomsavtal att ett sådant handlingssätt var oförenligt 
med urtimans beslut. Detta partikulärnormsinriktade resonemang kunde 
dock försvararna av skiljedomstraktat inte acceptera. Formuleringarna i 
riksdagsbeslutet, ”de svenska förhandlarnas absoluta norm”, lade inga hin-
der ivägen. I urtimans skrivning tycktes tvärtom ligga en indirekt förklaring 
om att riksdagen ej hade något att invända mot att en traktat kom till stånd. 
(StD 13/9; SvD 10/8, 11/9, 13/9; DN 13/9). 

b. Argumentering mot skiljedomstraktat 
De flesta invändningarna mot skiljedomstraktat var självfallet sändar–mot-
tagarorienterade. För det första skulle ett skiljedomsavtal kunna tänkas vara 
mer gynnsamt för det mindre landet än för det större. Sverige hade mer att 
vinna på ett oreglerat förhållande. Landet skulle då tack vare sin större di-
plomatiska och militära styrka kunna tänkas vinna tvister, som opartiska 
skiljedomare måhända skulle ha avgjort till dess nackdel. Detta övervägande 
får väl, åtminstone till en del, antas ligga bakom de svenska 

344 SvD 11/9. Med denna inställning tog man självfallet avstånd från en stormakts-
garanterad skiljedomstraktat. Se StD 11/9; SvD 13/9; AB 12/9; DN 13/9; SocDem 2/9. 
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delegaternas hårda motstånd under förhandlingarna i Karlstad mot en alltför 
omfattande traktat. (Wåhlstrand 1953:127–136; även 139 ff). 

En uttalad önskan om skiljedomsavtal gav, för det andra, ett alltför starkt 
intryck av att Sverige ville ordna konflikten i fred och samförstånd. Det 
skulle göra Norge mindre inställt på eftergifter, vilket skulle kunna minska 
utsikterna att få upprättelse för rättskränkningen den 7 juni. (Wåhlstrand 
1953:127–136 och 139 ff). 

För det tredje skulle en traktat i ett kritiskt läge inte kunna erbjuda något 
verkligt betryggande skydd för Sverige. Norge skulle kunna tänkas förvärva 
stöd hos någon stormakt för anspråk på Bohuslän, Jämtland och Härjedalen, 
om stormakten i gengäld fick överta Finnmarken. I det läget skulle Norge 
måhända säga upp traktaten. Erfarenheten från den 7 juni visade, att norr-
männen inte hyste några betänkligheter mot att bryta en traktatmässig över-
enskommelse. (AK 1905 u:3:10 f Waldenström; Clasons anteckningar 1/7, 
4/7; VL 23/6, 8/9; GAB 3/7). Men då hade traktaten kanhända invaggat 
Sverige i en trygghet, som inte fanns. Den hade förträngt Sveriges behov av 
att i tid vidta försvarsåtgärder. (Clasons anteckningar 4/7; VL 23/6, 2/9; 
även VL 8/9; NDA 12/9). 

Sedan förhandlingarna i Karlstad kommit i gång reste man till sist också 
en partikulärnormsinriktad invändning mot att sluta en skiljedomstraktat 
med Norge. En sådan fick nämligen enligt urtimans beslut på sin höjd en-
dast diskuteras av delegaterna. Den kunde inte godtas som ett led i en upp-
görelse; först efter det att beslutet om unionens upplösning blivit fattat, kun-
de det bli tal om att stadfästa ett skiljedomsavtal med Norge. (VL 2/9, 8/9, 
12/9; NDA 12/9). 

9. Sammanfattning 
Huvuddelen av den svenska opinionen från ultrakonservativa till natio-

nalliberaler och lantmannapartister kunde inte utan vidare acceptera resulta-
tet av den norska upplösningsaktionen den 7 juni. Mot denna bakgrund kun-
de man förvänta sig, att dessa grupper skulle avvisa bernadotteanbudet. Ett 
jakande svar skulle ju innebära, att de strök ett streck över statskuppen den 7 
juni och omedelbart erkände Norge som en från Sverige helt fristående stat. 
Det visade sig också, att denna funktionella bedömning spelade in, när de 
bestämde sig för att avslå erbjudandet. Dessutom tillkom några innehållsliga 
överväganden. De ultrakonservativa befarade, att varje 
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förbindelse mellan det svenska kungahuset och det norska skulle kunna för-
svaga den svenske kungens maktställning. Han skulle då inte längre kunna 
vara någon samlande symbol för motståndet mot de allt häftigare radikala 
anloppen mot den bestående samhällsordningen. Att konsekvensen av ett 
avslag skulle kunna bli, att en tysk, engelsk eller dansk prins valdes till kung 
i Norge, tycktes inte oroa dem i någon högre grad. Det skulle bara stärka 
den skandinaviska och västeuropeiska enhetsfronten mot eventuella tsarrys-
ka expansionssträvanden. Att Norge skulle kunna bli republik, såg man ock-
så märkligt nog som en fördel. Då skulle skillnaden mellan Sverige och 
Norge framträda så tydligt, att det blev lättare att hålla Norge i karantän och 
därigenom förhindra den farliga demokratiska smittan att sprida sig till det 
ännu inte insjuknade Sverige. De ultrakonservativa satte således in berna-
dotteanbudet i både ett utrikespolitiskt och ett inrikespolitiskt sammanhang.  

En del moderatkonservativa och nationalliberala motståndare till berna-
dotteanbudet lade en innehållslig synpunkt på erbjudandet, som saknades i 
de ultrakonservativas resonemang. En regent av svenskt ursprung skulle 
kunna hålla den djupt ingrodda norska misstron mot allt svenskt vid liv, 
vilket kunde leda till störningar i det framtida förhållandet mellan länderna. 
Sedan unionen en gång upplösts, önskade de moderatkonservativa och de 
nationalliberala i motsats till de ultrakonservativa tydligen upprätta vän-
skapliga relationer med den förre unionsbrodern.  

En del radikala liberaler och socialdemokrater var däremot beredda att 
utan vidare gå med på unionens upplösning. Med kännedom om detta skulle 
man kunna vänta sig, att de var benägna att se mer positivt på bernadottean-
budet. Detta var emellertid blott delvis fallet. En mindre grupp radikallibera-
la tidningar samt några från partipolitiken mer fristående personer sade sig 
visserligen vilja acceptera erbjudandet av bland annat just det funktionella 
skälet. I innehållsligt avseende skulle enligt deras mening en svensk prins på 
Norges tron vidare kunna medverka till att ett gott förhållande växte fram 
mellan länderna på längre sikt. Dessutom skulle man kunna undvika att en 
tysk, engelsk eller dansk prins besteg Norges tron, vilket kunde leda till po-
litiska kombinationer som kunde skada Sverige. Men huvuddelen av radi-
kalliberalerna och socialdemokraterna gjorde en annan bedömning. De 
medgav förvisso, att ett jakande besked kunde fylla funktionen att få den 
akuta konflikten löst utan allvarligare förvecklingar. Detta måste dock vägas 
mot den nytta Sveriges vänster kunde få av att Norge blev republik. Vid det 
slutliga ställningstagandet torde detta innehållsliga argument ha tillagts stör-
re vikt än det funktionella. 
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Därmed har jag lämnat en förklaring till den i unionella sammanhang 
ovanliga alliansen mellan ultrakonservativa, moderatkonservativa och na-
tionalliberala å ena sidan och en del radikalliberaler samt socialdemokrater-
na å den andra.  

 

De motåtgärder, som man föreslog mot den norska kuppen, torde i varje 
fall hjälpligt kunna grupperas längs en skala från mycket långtgående vill-
kor till relativt anspråkslösa önskemål. 

Inom majoritetspartiets högerflygel fanns personer som ansåg, att man 
borde ta tillfället i akt att skapa en ny och bättre förening. Hit hörde exem-
pelvis Lars Berg, Carl Klingspor, Arvid Lindman och Lars Åkerhielm. 
Samma uppfattning hyste Göteborgs Aftonblad och Stockholms-Bladet samt 
enstaka mer fristående politiker och skribenter som Sam. Clason och Ludvig 
Douglas. Denna grupp lyckades dock inte vinna något större gehör för sin 
ståndpunkt. De flesta av dem började därför efter en tid stödja ett krav på 
norska landavträdelser som villkor för att Sverige skulle kunna gå med på 
unionens upplösning. Till denna uppfattning anslöt sig även majoritetspar-
tisterna Johan Gripenstedt och Gustaf Björlin samt tidningen Vårt Land.  

Huvudparten av majoritetspartisterna gick däremot på en förhållandevis 
ännu mildare linje. De krävde, att Norge skulle följa vissa procedurer för att 
Sverige skulle kunna reflektera över att inleda förhandlingar om unionens 
upplösning. Norge måste formellt anhålla hos de svenska statsmakterna om 
deras medverkan till unionens upplösning. Detta villkor sattes in i ett funk-
tionellt eller närmare bestämt expressivt sammanhang. Norge hade genom 
sitt egenmäktiga förfarande den 7 juni kränkt Sveriges rätt att bli tillfrågat, 
om det ville gå med på att upplösa föreningen. Hedern krävde, att denna 
rättskränkning inte fick passera opåtalad. En förnyad norsk hemställan till 
Sverige skulle i praktiken innebära en annullering av beslutet den 7 juni och 
därigenom ge Sverige moralisk rehabilitering. Till detta krav anslöt sig ock-
så minoritetspartisterna i särskilda utskottet, andrakammarvilden Harald 
Hjärne samt enstaka nationalliberaler som Karl Warburg och tidningen Af-
tonbladet. 

Från minoritetspartistiskt och nationalliberalt håll restes kravet, att Nor-
ge borde anordna folkomröstning eller formligt nyval till stortinget för att 
Sverige skulle kunna gå med på att inleda förhandlingar. Denna begäran 
motiverades med att man inte kunde vara alldeles säker på att det norska 
folket verkligen stod bakom ”revolutionsregeringens” beslut den 7 juni. 
Kanhända skulle resultatet bli sådant, att unionen trots allt skulle kunna 
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bevaras. Framför allt gavs dock kravet en funktionell motivering. Det gällde 
att föreslå en form, som gav Sverige möjlighet att med bibehållen självre-
spekt och bevarat anseende utåt biträda unionens upplösning. En folkom-
röstning eller ett nyval skulle formellt men sannolikt inte reellt komma att 
upphäva ”revolutionsbeslutet”. Det kunde vara en lagom tillrättavisning åt 
de norska kuppmakarna. Samtidigt låg kravet i linje med i Norge allmänt 
omfattade demokratiska principer. Fordringarna var med andra ord så milda, 
att de ansvariga i Norge skulle kunna gå med på dem utan att känna sig allt-
för förödmjukade. För säkerhets skull gjorde två av de ivrigaste föresprå-
karna för kraven, Sigfrid Wieselgren och Ivar Afzelius, vissa sonderingar i 
Norge för att utröna, hur man inom den norska regeringen skulle komma att 
ställa sig till dem. Det mesta talar således för att kravet på nyval/folkomröst-
ning restes av nationalliberaler och moderatkonservativa för att bereda Sve-
rige en anständig reträtt. 

På några få undantag när var de ultrakonservativa i riksdagen och i pres-
sen till en början negativt inställda till tanken på nyval/folkomröstning. Den 
ansågs vara onödigt formalistisk. Sedan regeringen Ramstedt den 21 juni 
lagt fram sin i de ultrakonservativas ögon bedrövligt undfallande proposi-
tion, började emellertid deras intresse för saken att öka. I särskilda utskottet 
fullbordade de sin omsvängning genom att formligen kräva nya val till stor-
tinget. Naturligtvis instämde de i de moderatkonservativas och de national-
liberalas funktionella motivering, att kravet skulle ge Sverige upprättelse för 
den kränkta rätten och bereda landet en anständig sorti ur unionen. Men 
ytterligare två tankegångar synes ha spelat in. I varje fall Lars Åkerhielm 
torde ha anslutit sig av ett innehållsligt skäl. Han hade ju länge varit tales-
man för kravet på föreningens bevarande och såg nu i fordran på ny-
val/folkomröstning en möjlighet att få fram en unionsvänlig majoritet i Nor-
ge. På så sätt skulle någon sorts förening kunna bevaras. För huvuddelen av 
de ultrakonservativa torde dock ett funktionellt eller närmare bestämt parti-
strategiskt skäl ha varit avgörande. Den 1 juli hölls i Göteborg ett fyllnads-
val till andra kammaren. Till de konservativas stora glädje avgick deras 
kandidat, Rudolf Kjellén, med segern. Detta öppnade mångas ögon för vad 
som skulle kunna ske vid andrakammarvalen i september. Man började inse, 
att framför allt kravet på nyval men även på folkomröstning skulle kunna ta 
så lång tid att efterkomma, att de svenska valen skulle kunna gå i unionsfrå-
gans tecken. Ställningstagandet i unionsfrågan kunde här sättas in i ett 
mycket stort partistrategiskt sammanhang. Unionsfrågan antogs kunna fylla 
åtminstone tre viktiga partistrategiska funktioner. Den skulle kunna öka val-
deltagandet genom att mobilisera vad 
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som med en modern term kallas röstskolkare. Med unionsfrågans hjälp skul-
le vidare väljare från andra partier kunna lockas att rösta på högerns kandi-
dater. Unionsfrågan kunde slutligen också splittra den farligaste motstånda-
ren, det liberala samlingspartiet, i en nationalliberal och en radikalliberal 
falang. De nationalliberala kunde tänkas nominera egna kandidater i vissa 
valkretsar. I andra kretsar skulle nationalliberaler kunna nomineras i partiets 
namn, med påföljd att vänsterliberalerna med stöd av socialdemokraterna 
fick sätta upp spränglistor. Härigenom skulle vänsterrösterna komma att 
spridas ut på olika listor, så att högerns eller i en del fall nationalliberalernas 
kandidat kunde få de flesta rösterna och bärga mandatet i valkretsen. En 
konservativ valseger skulle kunna resultera i en mer konfliktorienterad poli-
tik mot Norge men samtidigt också i en mer konservativ inrikespolitik. De 
ultrakonservativa förde en kamp på två fronter: mot den av radikaler inspire-
rade och delvis ledda norska unionspolitiken och mot den svenska demokra-
tiska vänstern. 

Det sätt varpå högern gick tillväga för att utnyttja unionsfrågan som agi-
tationsämne kan betecknas som nationalistiskt. En analys av denna natio-
nalistiska teknik kastar ljus över det generellt statsvetenskapliga problemet 
hur en utrikespolitisk konflikt genom nationalismens förmedling kan använ-
das partistrategiskt för inrikespolitiska syften. De egna handlingsrekom-
mendationerna i unionsfrågan förklarades vara de enda sant fosterländska, 
under det att motståndarnas framställdes som ofosterländska eller hart när 
fosterlandsförrädiska. Enligt samma mönster klassificerades den egna inri-
kespolitiken som fosterländsk medan radikalernas inrikespolitiska krav på-
stods brista i svenskhet. Man tycks med andra ord ha använt sig av en serie 
övertalningsdefinitioner för att vinna sitt syfte.  

Allt tal i olika sammanhang från särskilt de ultrakonservativas sida om 
att Sverige måste ställa upp olika krav för att försvara sin heder, rädda sin 
ära eller få moralisk upprättelse för den kränkta rätten torde också kunna 
sättas in i detta funktionella sammanhang. Högern begagnade sig av dessa 
motiveringar som om avsikten med dem vore att agitera upp en hetsig stäm-
ning mot Norge, vilken i sin tur skulle kunna fungera som stöd för de kon-
servativa kandidaterna i den kommande valkampanjen.  

Det förefaller inte osannolikt att högern byggde upp sin position inför 
valen med hjälp av två funktionella grepp: en nationalistisk teknik och en 
expressiv propaganda. 

Den inrikespolitiska avsikten med allt detta tycks ha varit att förhindra, 
att vänstern kom till makten och fick genomföra allmän rösträtt med bevarat 
majoritetsvalsystem. Då skulle försvaret komma att rustas ner och 
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all lagstiftning mot fackföreningstyranniet förhindras. Framför allt skulle 
vänstern kunna få ett avgörande inflytande över kamrarnas gemensamma 
voteringar i budgetärenden. Den skulle kunna genomföra ett skattesystem, 
som satte samhällets grundval, den privata äganderätten, i fara.  

En konservativ valseger skulle till sist också kunna bereda marken för en 
frontförändring i svensk politik. Om högern fick möjlighet att genomföra 
allmän rösträtt i förening med proportionellt valsystem som garanti mot en 
alltför stark radikalisering av andra kammaren, skulle liberalers och social-
demokraters viktigaste agitationsämne ryckas dem ur händerna. De sociala 
frågorna skulle träda i förgrunden. Vänstersamverkan mellan liberaler och 
socialdemokrater skulle komma att upplösas och ersättas av en borgerlig 
blockbildning mot socialdemokratin.  

Samma grupper som krävde norsk anhållan eller folkomröstning/nyval 
stödde också fordran på nedläggning av norska gränsfästningar. Denna be-
gäran vann dessutom genklang hos lantmannapartisterna i särskilda utskot-
tet och i andra kammaren. De hade gått emot de formella kraven med moti-
veringen, att de var alltför formalistiska. Den krigsrisk, som var förknippad 
med dem, bedömdes också vara alltför stor. Nedläggning av gränsfästningar 
innebar däremot något reellt och påtagligt, vilket tilltalade de pragmatiska 
lantmännen. Faran för norskt avslag och eventuella krigshandlingar kunde 
man förebygga på två sätt. Man kunde formulera kravet så allmänt, att det 
inte klart framgick, vilka fästningar som borde läggas ner. Man kunde också 
ge det formen av ett fästningsfritt område på båda sidor om gränsen, vilket 
skulle göra det mer acceptabelt i norska ögon. Dessa synpunkter torde ha 
spelat in vid lantmannapartisternas ställningstagande.  

Fästningarna tycks ha tillmätts en viss betydelse i militärt avseende. De-
ras artilleri skulle kunna beskjuta svenskt område, deras besättningar skulle 
kunna företa överraskande infall i gränstrakterna och i skydd av dem skulle 
en större invasionsarmé kunna marschera upp i omedelbar närhet av den 
svenska gränsen. I sista hand uppställdes dock villkoret av funktionella, 
expressiva skäl. Det skulle tvinga Norge till en viss reträtt, vilket skulle ge 
Sverige moralisk upprättelse. Upprättelsetanken synes alltså genomgående 
ha haft stor betydelse för dem, som yrkade på en villkorlig uppgörelse med 
norrmännen. 

Radikalliberaler och socialdemokrater hade till sist helst sett, att unio-
nen omedelbart upplöstes. Deras stående invändning mot såväl de formella 
som materiella kraven var, att de skulle kunna leda till krig. Radikalliberaler 
och socialdemokrater hade heller ingen större känsla för den moraliska re-
habilitering, som dessa krav var avsedda att tillgodose. Den enda fordran, 
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som fann nåd i deras ögon, var regeringen Ramstedts förslag om en allmän 
skiljedomstraktat. En sådan skulle norrmännen utan vidare kunna gå med på 
och den skulle kunna garantera, att det framtida förhållandet mellan länder-
na blev fredligt och vänskapligt. Socialdemokrater och radikalliberaler var 
utpräglat samförståndsinriktade och ville upprätta så goda förbindelser som 
möjligt med det demokratiska och radikalt styrda Norge efter skilsmässan. 
Liberalerna i särskilda utskottet tvingades dock i kompromissens namn så 
småningom acceptera att frågan om nedläggning av gränsfästningar upp-
ställdes som ett ”förhandlingsämne”. Till sist nödgades de ytterligare modi-
fiera sin ståndpunkt och gå med på både formella och materiella villkor. De 
lyckades dock utverka, att norrmännen gavs möjlighet att välja mellan nyval 
och folkomröstning samt att gränsfästningskravet fick en relativt urvattnad 
och mot Norge mer försonlig formulering. De genomdrev också, att 
tilläggsanslaget på 100 miljoner kronor till försvaret fick disponeras först 
efter riksdagens hörande. En annan anledning till att radikalliberaler och 
socialdemokrater till sist fogade sig i urtimakompromissen torde ha varit av 
partistrategisk art. Om de inte godtog urtimans beslut, skulle deras utgångs-
läge inför höstens val till andra kammaren ha blivit mycket ogynnsamt. De 
skulle komma att utsättas för en störtflod av nationalistisk propaganda, vil-
ket kunde äventyra den väntade valframgången. Detta skäl kan visserligen 
inte beläggas i materialet, men man torde ändå kunna förmoda att det spelat 
in vid den slutliga bedömningen. 
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VIII. Den norska debatten om unionens avveckling 

 
 
 
 
Stortingets uttalande den 7 juni att unionen med Sverige faktiskt hade upp-
hört att fungera hälsades överlag med tillfredsställelse och lättnad i Norge. 
De kritiska rösterna var försvinnande få.345 

1. Bernadotteanbudet 
Idén om ett nationellt kungadöme i Norge hade aktualiserats redan under de 
häftiga unionsstriderna på 1890-talet. Mer ingående än någon dittills hade 
gjort diskuterade Sigurd Ibsen denna tanke i ett föredrag i Private liberale 
klubb i Kristiania år 1898. Enligt Ibsen skulle Norge måhända kunna ge-
nomdriva unionens upplösning. Men om man samtidigt sökte införa repu-
bliken, kunde det gå illa. Hela det monarkistiska Europa skulle vända sig 
emot ett sådant steg. Därför borde Norge i samband med att unionen upplös-
tes välja prins Carl av Sverige till kung. Till denna uppfattning anslöt sig 
Ibsens svärfar Bjørnstjerne Bjørnson och Ernst Sars.346 

Även om tanken på en bernadottesk sekundogenitur var gammal, tycks 
den dock av tillgängligt material att döma först på ett ganska sent stadium 
ha kopplats samman med regeringens aktionspolitik. Inte förrän den 2 maj 
gjorde Michelsen på allvar denna sammankoppling.347 På ett gemensamt 
möte med regeringen och stortingets presidentkollegium på kvällen samma 

345 Se dock Bruun, Til det norske folk; Winther, ”En norrman om stämningen och framtids-
utsikterna i Norge”, AB 5/8; H. Rustad t. Oscar II, 25/6, vol. 66, Oscar II:s arkiv, BFA; 
TrAdr 7/6, 8/6. För några andra kritiker se I. Tveiten, Dagbok 1902–1906, 15/6, Ms. fol. 
2731:3, Worm-Müllers samling, UBO; Schøning 1950:364 ff. 
346 Förhistorien till bernadotteanbudet har utretts av Hildebrand 1945:338 ff och Worm-
Müller i ”Prins Carl blir konge i Norge”, Haakon 7, Utgitt til 75-årsdagen den 3 august 
1947 av den norske regjering, s. 79 ff. 
347 Bothner, Dagbog 1905, 2/6, Priv. 130, NRA. Den 27 maj berörde han saken i förbigåen-
de med Løvland. Se Løvland 1929:129. 
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dag enades man om att utarbeta ett förslag i denna riktning.348 Man tycks ha 
bedömt kung Oscars tredje son, prins Carl, och kronprins Gustafs näst äldste 
son, prins Wilhelm, som de lämpligaste kandidaterna (Løvland 1929:138; 
även t. ex. Bull 1955:108 och BeA 26/6). Den 5 juni presenterade regering-
en sin plan angående unionsupplösningen för specialkommittén och för stor-
tinget (Bothner, Dagbog 1905, 5/6, Priv. 130, NRA; Bull 1955:46). Berna-
dotteanbudet omnämndes däremot icke med ett ord.349 Först nästa dag av-
slöjades prinsanbudet för stortingsledamöterna (Bothner, Dagbog 1905, 6/6, 
Priv. 130, NRA; Bull 1955:47; Castberg 1953:353 ff). Regeringen krävde, 
att frågan skulle avgöras omedelbart så att det officiella, formella beslutet 
kunde fattas redan på förmiddagen den 7 juni i samband med uttalandet om 
unionens upplösning. Regeringen sökte alltså i det längsta hålla special-
kommittén och stortinget utanför planläggningen och sedan forcera fram 
ärendet under stark tidspress. Härigenom hoppades den kunna undgå orga-
niserad opposition mot prinserbjudandet. ”Vi skjønte, at dette var et vanske-
ligt punkt, og at det helst måtte komme som en overraskelse også for 
storthinget”, skrev Edvard Hagerup Bull i sin dagbok (Bull 1955:46). Ber-
nadotteanbudet innebar otvivelaktigt ett avsteg från den renodlade aktions-
politiken i den meningen, att det skulle göra Norge beroende av svenska 
myndigheters beslut. Men detta avsteg sattes av regeringen upp som ett ab-
solut nödvändigt krav för att den skulle våga fullfölja aktionslinjen i huvud-
frågan och upplösa unionen.350 

Prinserbjudandet väckte, som regeringen förutsett, åtskilligt missnöje 
bland stortingsmännen. På konservativt och moderat håll tilltalades man 
visserligen av anbudet som sådant, men ansåg, att det var insatt i ett felaktigt 
sammanhang. Det borde inte ges efter det att en brytning inträtt. Man borde 
i stället anhålla hos kungen om att denne skulle medverka till unionens upp-
lösning genom att utse en yngre prins av sin släkt till kung i Norge. Då skul-
le det finnas större utsikter att få erbjudandet antaget. 

348 Bothner, Dagbog 1905, 2/6, Priv. 130, NRA; även Bull 1955:44 f. Inom Castberggrup-
pen var man missnöjd med att regeringen diskuterade med presidentkollegiet och ställde 
specialkommittén åt sidan; se Hougen, Dagboksoptegnelser, 2/6, Ms. fol. 2688, Worm-
Müllers samling, UBO. 
349 Statsministern lät dock antyda, att man övervägt ett anbud men övergivit tanken; även 
Castberg 1953:345. 
350 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 6 f. 
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Denna invändning vägde dock inte tyngre än att man förklarade sig ämna 
rösta för regeringens förslag.351 

Inom venstres radikala flygel och bland socialdemokraterna ogillade 
man själva den monarkistiska principen. Trots detta röstade tolv kritiska 
venstremän och moderata, inklusive Castberg och Konow, för anbudet vid 
den öppna voteringen i stortinget den 7 juni. Mot röstade blott de fyra soci-
aldemokraterna och liberalen Adam Egede-Nissen, som ansågs vara på glid 
mot en socialistisk samhällsuppfattning.352 

Pressdebatten om bernadotteanbudet måste karakteriseras som ytterst 
återhållsam. Tidningarna tycks i stor utsträckning ha följt den uppmaning, 
som Michelsen påstås ha riktat till den diskussionsvillige Bjørnstjerne 
Bjørnson: ”Nu gjælder det at holde kjæft” (cit. efter Samhold 2/8). De un-
dertryckte förmodligen avvikande meningar för att inte i onödan väcka de-
batt och skapa inre motsättningar, som kunde försvaga regeringens och lan-
dets position utåt. Ur den konservativa och moderata pressen kan dock utlä-
sas, att anbudet hälsades med försiktig tillfredsställelse (Mgbl 7/6, 9/6, 14/6, 
15/6, 28/6; Aftenp 7/6; BeA 7/6; HaSt 8/6, 30/6; ØB 8/6, 29/6 även 3/6; 
VeP 8/6, 1/7, 13/7). Endast Trondhjems Adressavis var avvaktande (8/6, 
14/6), en attityd som senare övergick till öppet stöd (17/6). Även de liberala 
tidningarna fann sig i vad som skett, i ett par fall typiskt nog utan någon 
som helst antydan till motivering (VG 11/6, 29/6; 17de Mai 8/6, 15/6, 25/7). 
För det mesta samlade sig ledarskribenterna till kommentarer, men det dröj-
de en vecka, ibland ända upp till en månad efter det att anbudet överlämnats 
(Dagbl 15/6; Samhold 28/6; Nid 18/7, 19/8). Omdömena var överlag åter-
hållsamma, försiktiga och föga upplysande.353 De enda tidningar, som ome-
delbart och bestämt 

351 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 10 ff, 20 ff, 27 f och 35 Hagerup; 
även s. 45 Albert Hansen och Hans Hansen, høire, samt Austbøe, moderat. För en liknande 
inställning se ibid., s. 28 ff Bratlie, 38 Brandt, 42 Frisak, 44 Thorne, 46 H. Berg. För en 
motsvarande inställning i specialkommittén den 6/6, se Castberg 1953:357 Aas och 358 
Bratlie. 
352 Heiberg J V 1906:208; även De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 59–
79 förutom de i texten nämnda uppträdde som kritiker Aaen, Arnesen, J. Berg, Eriksen, 
Foshaug, Foss, Bernhard Hanssen, A. Hansen, Myrvang, Skilbred, Stousland; Castberg 
1953:356 och 368 ff; A. Pedersen, Notater fra 1905, 6/6, Ms. fol. 2712:4, Worm-Müllers 
samling, UBO. 
353 För två goda exempel på detta mönster av passivt, motvilligt godtagande, se Mgavisen 
7/6, 19/6, 21/6, 22/6, 29/6, 18/8 och Samhold 5/6, 9/6, 28/6; även Dagbl 28/6; Intell 7/6, 
29/6, 17/7; Varden 8/6, 19/6 även 7/6; BeT 6/6, 15/6. 
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tog avstånd från anbudet, var Social-Demokraten (7/6, 8/6, 15/6, 16/6, 20/6, 
22/6, 26/6), Arbeidet (7/6, 8/6, 21/6) och Ny Tid (7/6, 20/6, 22/6, 27/6). På 
socialdemokratiskt initiativ organiserades också en motståndsrörelse. Redan 
på kvällen den 7 juni ordnade Kristiania arbeidersamfund ett protestmöte. I 
en resolution tog mötet avstånd från monarkins fortsatta bestånd.354 Samma 
resolution antogs sedan av bl. a. Norges socialdemokratiska ungdomsför-
bund och Trondhjems arbetarparti på ett massmöte.355 Syftet med agitatio-
nen kan sammanfattas i Johan Scharffenbergs uttrycksfulla bild: ”Norge 
skal nu klæde sig i graaspurvens beskedne dragt, ikke i dompappens konge-
lige purpur” (Scharffenberg, ”Et varsko”, SocDem 7/6; även dens., ”Efter-
skrift til foredraget i Arbeidersamfundet den 7 juni”, SocDem 23/6). 

a. Argumentering för bernadotteanbudet 
En motivering för erbjudandet var sändarorienterad och uppehöll sig vid 
anbudets konsekvenser i innehållsligt avseende för Norge eller närmare be-
stämt dess statsform. Enligt vad statsministern uttalade å hela regeringens 
vägnar samt enligt konservativa och moderata stortingsmän och konservati-
va tidningar skulle bernadotteanbudet komma att främja det goda syftet att 
bevara monarkin i Norge.356 Det kunde ske även om anbudet avslogs av 
kungafamiljen. Med tanke på möjligheterna att erhålla en lämplig tronfölja-
re av någon annan dynasti var det nämligen bättre att lämna ett erbjudande 
till huset Bernadotte än att inte göra det. ”Det eksisterer nemlig utvilsomt ... 
endnu en fyrsternes fagforening ... og vi har grund til at tro at et forsøg paa 
... at sikre sig en fuldt presentabel og fuldt værdig kandidat til Norges trone 
vil møde afgjorte vanskeligheder, saalænge forholdet til det Bernadotske 
hus ikke er ordnet”, framhöll Christian Michelsen i stortinget (De stenogra-
fiske referater fra de hemmelige møter, s. 6 f; Bull 1955:45). I sämsta fall 
skulle anbudet, framhöll Morgenbladet, åtmins- 

354 Castberg 1953:381; även NyT 22/6, 23/6. Resolutionen hade författats av Johan Scharf-
fenberg och Holtermann Knudsen. Se J. Scharffenberg, Kritisk tilbakeblikk på politikken i 
1905, Ms. fol. 2534:2, Scharffenbergs samling, UBO. 
355 SocDem 13/6; NyT 23/6. Även ett arbetarmöte i Aalesund uttalade sig mot monarkin, 
NyT 21/6. 
356 De stenografiske referater fra de hemmelige mster, s. 6; även J. Bratlie t. prins Carl, 
22/9, Prins Carls arkiv, BFA; A. Pedersen t. L. Pedersen, 5/6, Ms. fol. 2712:6, Worm-
Müllers samling, UBO. 
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tone för en tid hindra anhängarna av republiken från att driva propaganda 
för sin sak (30/8, 15/6). 

Det blev dock ingen allmän uppslutning bakom denna promonarkistiska 
argumentering. En del försvarare av anbudet vägrade framträda som princi-
piella monarkister. Till dem hörde Morgenavisen, som hävdade att hänsyn 
till ”det opportune” borde dominera (21/7). 

Tolv stortingsmän representerande venstre och de liberale gick emeller-
tid, som ovan påpekats, ännu längre. De deklarerade, att republiken var den 
ideala statsformen (se ovan s. 345). Detsamma gjorde också några renodlade 
venstretidningar som Dagbladet, Bergens Tidende, Varden och Nidaros 
samt fristående skribenter som Arne Garborg.357 Någon egentlig argumente-
ring mot monarkin som statsform utvecklade inte dessa republikaner under 
de första två månaderna efter den 7 juni. Morgenbladets förhoppning om att 
anbudet i varje fall för en tid skulle komma att dämpa den republikanska 
propagandan gick således i uppfyllelse. 

I mitten av augusti började det emellertid stå klart, att anbudet inte skul-
le komma att accepteras. Då började särskilt tidningen Nidaros dra fram 
nackdelar med kungadömet. Den medgav, att monarkin hade varit ”et 
nødvendigt formynderskab i tider, da oplysningen var liten og betingelserne 
for selvstyret ikke var tilstede”. Men i takt med den stigande folkupplys-
ningen hade folkens förmåga till självstyrelse ökat. Det hade fört med sig, 
att kungadömet i de flesta europeiska länder hade sjunkit ner till en skenin-
stitution. Snart skulle nog monarkin överallt ha spelat ut sin roll. Norge bor-
de därför helst välja ”fremtidens regjeringsform, republiken”. Sedan 1814 
ansågs dessutom det norska statsskicket i realiteten ha varit republikanskt. 
Det norska folket hade blivit grundligt övat i självstyrelse och politisk disci-
plin. ”Vi har et udviklet selvstyre likefra statsstyrelsen ned til de enkelte 
herredsstyrer, skolestyrer og fattigstyrer, som intet andet folk i Europa und-
tagen Schweiz kan vise maken til.” Mot denna bakgrund skulle ett nationellt 
kungadöme bli en ny institution, så mycket mera som någon kung inte hade 
bott i landet på 600 år. (Nid 21/8). 

357 Dagbl 28/6, 25/8; BeT 15/6; Varden 8/6, 19/6; 17de Mai 15/6 svävade på målet; även 
Nid 18/7, 20/7; A. Garborg, ”Brev”, 17de Mai 20/6; Dens., ”Strid”, 17de Mai 15/7. 
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Om Norge fick ett eget kungahus, skulle det också uppstå ett hovliv, ar-
gumenterade Nidaros vidare. Men norrmännen var ”et tarveligt folk af bor-
gere, bønder og arbeidere, som ikke sætter minste pris paa kongedømets 
ydre glans og pragt”.358 Dessutom skulle hovlivet skada landet. Kungen 
skulle skapa sig en umgängeskrets ”bland landets faa rikmænd, væsentlig i 
Kristiania. Disse ’opkomlinger’ vil da snart komme til at danne en stor-
karskreds om kongen, og uten traditioner og adelige privilegier som de er, 
vil der ubønhørlig danne sig et snobberi, som ... vil bli til ubodelig skade for 
landet.” (Nid 21/8). Det skulle verka ”som en usund kile mellem sam-
fundsklasserne i det sociale samliv” (Nid 19/8). Ett kungadöme skulle slut-
ligen också dra med sig fem gånger så stora kostnader som en president 
(Nid 19/8, 21/8).  

Åtminstone ett par av dessa republikaner tycks ha önskat en republik ef-
ter schweiziskt mönster, enligt vilket presidenten utsågs av parlamentet och 
samme person verkade både som statschef och som statsminister (Varden 
9/6; även Nid 19/8, 21/8). 

Bernadotteanbudet ställde uppenbarligen dessa stortingsmän och tid-
ningar inför en svårighet. De var principiella republikaner och fientligt 
stämda mot familjen Bernadotte359 och hade därför inget innehållsligt intres-
se av att stödja prinserbjudandet. Men de kom fram till att fosterlandet inte 
befann sig i en sådan situation, att de kunde ”handle frit ud af ideologiske 
synsmaader” (Dagbl 28/6, 25/8; Intell 17/8). Frågan vad det var som fick 
dem att kompromissa med sin ideologiska övertygelse skall jag söka besva-
ra under den följande argumentgenomgången. 

 

I sina uttalanden inför specialkommittén och under stortingets hemliga 
möte tryckte Christian Michelsen mycket starkt på några funktionella kon-
sekvenser av bernadotteanbudet. Han hävdade, att anbudet troligen skulle 
påverka relationerna mellan Norge och Sverige i en gynnsam riktning. Ett 
alternativ till bernadotteanbudet var att sammankalla en grundlagsstiftande 
församling. Ett sådant steg ville dock regeringen undvika ”fordi landet ikke 
nu maa bli gjenstand for en valgkamp, hvor spørsmaalet: konge- 

358 Nid 21/8, även De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 61 Myrvang; Tvei-
ten, Dagbok 1902–1906, Ms. fol. 2731:3, Worm-Müllers samling, UBO. 
359 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 66 Castberg; Nid 21/8. 
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dømme eller republik kan splitte vort folk”.360 Den outtalade konsekvensen 
härav torde ha varit, att Norge därigenom skulle försvagas utåt, gentemot 
Sverige. Liknande farhågor för splittring och försvagning framfördes också 
från konservativt håll (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 
11) 

En annan funktionell konsekvens av erbjudandet var, att det antagligen 
skulle minska risken för sammanstötningar mellan länderna i samband med 
att unionen konstaterades vara upplöst. ”Vi faar gaa over Rubikon, vi faar 
bruge kniven”, framhöll Christian Michelsen, ”men gjøre snittet og saaret 
saa lidet som muligt” (De stenografiske referater fra de hemlige møter, s. 
17). Anbudet var avsett att bli ett smärtstillande medel, en gest av försoning 
mot kungahuset och Sverige. Hur den skulle komma att mottas av olika 
grupper i Sverige resonerade man inte mera ingående om. Man nöjde sig 
med att uttala förhoppningen, att erbjudandet skulle bidra till att unionen 
kunde upplösas i fred och utan allvarligare förvecklingar med Sverige.361 

Denna tankegång, som säkerligen haft stor betydelse för särskilt rege-
ringens ställningstagande, relaterades i sin tur till ännu högre mål. Förslaget 
skulle kunna bidra till att förverkliga Norges fulla nationella suveränitet på 
ett så riskfritt sätt som möjligt. ”Det er selvstændigheden, som er det princi-
pielle, statsformen eller de former, hvorunder denne selvstændighed skal 
gjennemføres, er og bliver et subsidiært spørsmaal”, deklarerade Michelsen 
i den hemliga debatten i stortinget den 6 juni.362 Även till denna tankegång 
anslöt sig en republikansk tidning som Dagbladet (Dagbl 28/6, 15/7, 28/7; 
Intell 17/7). Här framträder således ännu ett av de skäl, som fick republika-
ner att stödja prinserbjudandet. 

Man ville minska de påfrestningar, som unionsupplösningen skulle 
komma att innebära för relationerna mellan Norge och Sverige och därige-
nom bidra till att Norge blev ett av Sverige helt oberoende, suveränt rike. 
Alla 

360 Castberg 1953:344; även Bull 1955:157. Indirekt stöddes detta av Mgavisen 28/7. 
361 De stenografiske referater fra de hemmlige møter, s. 6 och 72 f Michelsen, s. 70 Foss, s. 
10 f Hagerup; Castberg 1953:357 Aas; Mgbl 15/6, 28/6; BeA 7/6; HaSt 30/6; VeP 8/6, 
13/7; Mgavisen 19/6, 21/6; Samhold 28/6; Dagbl 20/6, 28/6, 15/8; H. Nørregaard, ”Norges 
trone”, Dagbl 14/7. En Bernadotte på tronen var dessutom ”et pant paa den gode forstaaelse 
med det gamle broderfolk og det gamle kongehus”. Se HaSt 30/6; Aftenp 7/6; G. Ræder t. 
prins Carl, 19/6, Prins Carls arkiv, BFA. 
362 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 72; även ibid., s. 20; Castberg 
1953:379. 
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republikanska anbudsförsvarare delade dock inte dessa två funktionella be-
dömningar av prinserbjudandet. Ett val till en grundlagsstiftande församling 
skulle enligt Wollert Konows mening inte vålla några motsättningar. Folkets 
stora flertal var för republiken och därför skulle en befarad splittring med 
åtföljande försvagning utåt utebli (De stenografiske referater fra de hemme-
lige møter, s. 60). Medlemmarna av den republikanska gruppen i stortinget 
tryckte heller inte på att anbudet skulle kunna bidra till att Norge erhöll sitt 
fulla oberoende under bevarat gott samförstånd med Sverige. Tvärtom beto-
nade några av dem, att erbjudandet skulle göra Norge beroende av Sverige. 
”Jeg frygter”, yttrade Johan Castberg i specialkommittén, ”at en svensk 
prins som Norges konge vil bli betragtet som en slags svensk vicekonge, et 
redskab for svenske intriger og svensk indflydelse”.363 Jag skall återkomma 
till frågan vad det var som fick dessa stortingsmän att rucka på sin republi-
kanska övertygelse. 

 

Regeringen satte in bernadotteanbudet även i ett annat funktionellt 
sammanhang. Det var sändar–omgivningsorienterat och hängde samman 
med problemet, hur erbjudandet direkt skulle komma att påverka relationer-
na mellan Norge och staterna i omgivningen. Det bästa sättet att få Europas 
erkännande av Norges nya suveränitet var, hävdade Michelsen, att endast 
göra sådana ändringar i regeringsformen, som nödvändiggjordes av själva 
unionsupplösningen. Ledande engelska och tyska statsmän hade understru-
kit, att det tillvägagångssätt som regeringen valt skulle ”føre meget lettere 
og hurtigere frem” än att gå över till en republikansk statsform.364 

Enligt Morgenbladet visade bernadotteanbudet för all världen, att det 
som skedde den 7 juni inte var ”et utslag av nogen antimonarkisk eller anti-
dynastisk stemning”. Det skulle knappast kunna sägas, att det som då inträf-
fade innebar ”en krenkelse av det monarkiske prinsipp, således at dynastier 
og kabinetter av den grunn skulde føle sig ille og pinlig berørte” (Mgbl 
15/6; även De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 11 och 23 
Hagerup). 

Man föreställde sig således att Norge lättare skulle bli erkänt som själv- 

363 Castberg 1953:358; även De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 59 f 
Konow; även s. 66 Castberg, 70 Stousland, 71 Hansson, 74 Arnesen, 77 f Kahrs, 78 Skilb-
red, 79 Aaen och Bjørnaali. Den ende som inte stödde denna argumentering var Foss, s. 
70 f. 
364 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 72 f; Castberg 1953:358 Berner; 
A. Pedersen t. L. Pedersen, 5/6, Ms. fol. 2712:6, Worm-Müllers samling, UBO; VeP 13/7. 
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ständig stat av de europeiska makterna, om man gjorde så små ingrepp som 
möjligt i grundlagen och undvek att frammana antimonarkistiska eller anti-
dynastiska känslor. 

Ett tredje resonemang byggde på att det var just en Bernadotte och inte 
en representant för något annat kungahus som fick anbudet. Om en prins, 
som tillhörde ett främmande kungahus, erbjöds den norska kronan, förelåg 
risk för stormaktsförvecklingar som t. ex. mellan Frankrike och Tyskland i 
den spanska tronföljdsfrågan år 1870. Detta skulle försvåra för Norge att 
uppnå en normal internationell position. Genom bernadotteanbudet undveks 
allt sådant.365 

Bernadotteanbudet var således avsett att göra intryck ute i Europa. Det 
skulle göra det lättare för Norge att så snabbt som möjligt bli erkänt som 
självständig stat. Denna funktionella motivering, som man tryckte på inte 
minst från regeringshåll, gjorde även en del republikanska tidningar till sin 
(Dagbl 15/7; indirekt även 28/7). Nidaros poängterade rentav, att detta var 
det enda skäl, som talade för att man borde acceptera kungadömet (19/8). 
Därmed har ännu en bit fogats till svaret på frågan varför principiella repub-
likaner stödde ett anbud, som skulle kunna innebära att ett nationellt kunga-
döme infördes och ett mycket lägligt tillfälle att införa republiken försattes. 

De republikanska anbudsförsvararna i stortinget lade emellertid ingen 
vikt vid detta skäl (För några antydningar se De stenografiske referater fra 
de hemmelige møter, s. 60 och 62). Wollert Konow betonade tvärtom, att 
erbjudandet skulle kunna leda till förvecklingar med omvärlden i stället för 
lugna och normala förbindelser. Anbudet skulle förmodligen avslås och bil-
da upptakten till ”en rundgang, en tiggergang rundt til alle Europas konge-
huse for at faa et kongsemne”. Därmed inbjöd man stormakterna att blanda 
sig i Norges inre affärer och det kunde bli farligt för landet.366 

Det var således ej heller några sändar–omgivningsorienterade skäl, som 
fick de republikanska anbudsförsvararna i stortinget att rösta för erbjudan-
det. Vad som var avgörande för dem återstår fortfarande att fastställa. 

365 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 6 f; även Bothner, Dagbog 1905, 
2/6, Priv. 130, NRA; Løvland 1929:138; Mgbl 28/6. Nidaros hävdade som argument mot 
monarki, att ett kungahus släktförbindelser kunde dra landet in i förvecklingar med främ-
mande makter, 17/8, 19/8. 
366 De stenografiske referater fra de hemmelige møter s. 60 f. Många instämde med Konow, 
s. 68 B. Hanssen, 70 Stousland, 71 Hansson, 74 Arnesen, 77 Kahrs, 78 f Skilbred, Aaen, 
Bjørnaali. 



354 

Här skall nu några normorienterade resonemang i korthet beröras. Vissa 
motståndare till bernadotteanbudet ansåg, att grundloven upphört att gälla 
den 7 juni. En grundlagsstiftande församling borde därför ha sammankallats, 
innan man träffade ett val, som band landet vid en viss typ av statsform (se 
nedan s. 360). Detta resonemang, som implicerade, att beslutet om berna-
dotteerbjudandet inte hade fattats på ett i formellt avseende korrekt sätt, sök-
te försvararna av anbudet tillbakavisa. Några deklarerade dock att man öns-
kade låta denna rättsdiskussion vila tills alla faror var överståndna. (Dagbl 
17/7; Mgavisen 21/7; HaSt 18/7). De hävdade, att grundloven av den 17 
maj 1814 fortfarande ägde giltighet i Norge (Gerhardsen, Dagbok, 5/6, Ms. 
fol. 2683, Worm-Müllers samling, UBO; HaSt 8/6, 30/6; VeP 29/7; Mgavi-
sen 28/7; Dagbl 28/6). Räckvidden av beslutet den 7 juni fick inte överdri-
vas. Avgörandet innebar inte, att stortinget beslöt sätta den konstitutionella 
kungamakten ur spel. Kungamakten hade upphört att fungera genom mo-
narkens eget handlande och stortinget hade endast konstaterat detta faktum. 
(VG 23/7). Eftersom ett sådant tillstånd utan fungerande statschef stred mot 
grundloven, hade stortinget bemyndigat ”medlemmerne af det idag aftraadte 
statsraad til indtil videre som den norske regjering at udøve den kongen til-
lagte myndighed i overensstemmelse med Norges riges grundlov og gjæl-
dende love – med de ændringer, som nødvendiggjøres derved, at foreningen 
med Sverige under én konge er opløst” (VG 15/7). Stortinget hade alltså inte 
kränkt författningen. Det hade tvärtom sökt upprätthålla den. Det sades tyd-
ligt ifrån, att grundloven fortfarande gällde med undantag för de delar, som 
rörde föreningen med Sverige. Dessa delar, tilläggen av den 4 november 
1814, hade fallit bort av sig själva därigenom att den gemensamme kungen 
hade upphört att fungera som norsk monark. (HaSt 30/6). 

I det inre hade inget annat skett än att den norska tronen blivit ledig. 
”Riget er kommet i samme stilling, som om kongehuset var uddøet ... Det 
har ikke gjort nogen revolution, ikke foretaget noget statskup” (VG 15/7; 
även BeA 24/7; Schøning, ”Norges Grundlov – hvorledes lyder den nu?” 
Aftenp 22/8 nr 458). Åtgärden att skaffa landet en ny kungaätt var därför 
också förenlig med grundlagen. ”Det er ikke noget nyt kongedømme, vi 
indstifter,” påpekade Christian Michelsen i stortinget den 6 juni. ”Konge-
dømmet eksisterer i dag 
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og bliver ogsaa imorgen. Det er vor gamle statsform med de stærkeste 
rødder i vor tradition og historie.”367 

En annan invändning från anbudsmotståndarnas sida gick ut på att rege-
ring och storting saknade mandat att bestämma över landets framtida stats-
skick. Folket borde på något sätt få uttala sig härom. Även detta andra 
normorienterade resonemang försökte anbudsförsvararna gendriva. Förhål-
landet att Norge blev ett av unionen med Sverige helt oberoende rike 
påtvingades landet utifrån, av kungen och de svenska statsmakterna, hävda-
de de ånyo. I det läget måste stortinget göra allt för att trygga landets ställ-
ning som en självständig och erkänd suverän stat. Därtill hade stortinget vad 
man kallade ”nødvendighedens mandat”. (Dagbl 14/7; även Intell 17/7; Nid 
20/7; BeA 24/7; ØB 18/7). 

Man var också ganska övertygad om att folkets majoritet gillade anbu-
det. ”Det kan nok hænde”, medgav Hamar Stiftstidende, ”at det ikke længe-
re med samme styrke som før kan siges, hvad statsminister Richter engang 
udtalte i storthinget, at kongedømmet sidder nordmændene i blodet. Men 
vore bedste historiske minder knytter sig dog til det nationale kongedømme, 
og det er ikke tvil underkastet, at det norske folk med glæde havde seet dette 
gjenreist.” (HaSt 30/6; även TrAdr 22/6, 8/7). 

Några republikanska försvarare av bernadotteanbudet tog avstånd från 
båda dessa resonemang. ”Det er ikke en nødvendig følge af begivenheder-
nes udvikling, at man for menneskealdre, kanske for aarhundreder fastslaar 
ikke alene regjeringsformen, men hvilket dynasti ... der skal være her i lan-
det”, betonade Johan Castberg i stortinget den 6 juni.368 Det norska folket 
var dessutom emot anbudet, försäkrade Wollert Konow.369 

Det var således ej heller normorienterade argument, som avgjorde de re-
publikanska stortingsmännens ställningstagande för anbudet. Nu åter- 

367 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 74; även HaSt 8/6; BeA 24/7; 
Mgavisen 25/7; VG 15/7, 19/7. Ej heller denna uppfattning tycks ha delats av t. ex. Cast-
berg. Se De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 130. 
368 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 66; även s. 71 Hansson, 77 f 
Kahrs, 78 Skilbred; jfr Pedersen, Notater fra 1905, 6/6, Ms. fol. 2712:4, Worm-Müllers 
samling, UBO. Även en del republikanska tidningar ansåg, att stortingets befogenheter 
faktiskt kunde sättas i fråga; se t.ex.Varden 8/6. 
369 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 59; även s. 62, 68, 70, 71, 74, 
77 ff. En del republikanska tidningar argumenterade för folkval. Se Varden 17/7, 18/7; 
Samhold 7/6, 21/6, 10/7, 18/8. 
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står endast att pröva om det eventuellt var partistrategiskt orienterade skäl 
som fällde avgörandet. 

 

En genomgång av materialet om bernadotteanbudet från en partistrate-
gisk utgångspunkt visar, att partistrategiskt orienterade argument inte före-
kommit i pressen. I stortingsmaterialet finner man dem däremot. Det kan 
knappast råda något tvivel om att de varit avgörande för de republikanska 
anbudsförsvararna. ”Det er med den største uvilje jeg stemmer for ... denne 
adresse”, förklarade Christian Kahrs, republikanen, som representerade de 
liberale i stortinget. ”Jeg gjør det udelukkende, fordi regjeringen har sat sin 
stilling ind paa vedtagelsen heraf. Det er jo i dette tilfælde saa stort ansvar 
forbundet med at votere mod regjeringen, at jeg for mit vedkommende ikke 
vover det.”370 

Av partistrategiska skäl, med tanke på att läget på den parlarnentariska 
arenan var sådant, att motstånd mot bernadotteanbudet kunde tvinga fram 
regeringens avgång, nödgades flera republikanskt sinnade stortingsmän rös-
ta för erbjudandet.  

b. Argumentering mot bernadotteanbudet 
Som motståndare till bernadotteanbudet räknas, som ovan framhållits, de 
fyra socialdemokratiska stortingsmännen, venstremannen Adam Egede-
Nissen, de socialdemokratiska tidningarna Social-Demokraten, Arbeidet och 
Ny Tid samt någon enstaka fristående skribent som Johan Scharffenberg. 
Man skulle kunna förmoda, att denna politiskt radikala grupp vände sig mot 
bernadotteanbudet av innehållsliga, ideologiska skäl. Så var det också. An-
budet ansågs bland annat tjäna syftet att bevara monarkin i Norge och måste 
därför avvisas. 

I ett sändarorienterat resonemang erkände Social-Demokraten, att frå-
gan om monarki eller republik inte var särskilt fundamental ur socialistisk 
synvinkel. ”Socialismen vil trives og vokse under alle statsformer – selv 
under enevældet”, hävdade den. När tidningen ändå vägrade godta anbudet 
och i stället föredrog republiken så var det med en hänvisning till bland an-
nat den historiska utvecklingen. ”Det er os forundt at se klarere paa det nu-
værende samfunds behov end de andre partier”, hävdade tid- 

370 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 78; även s. 61 Konow, 68 B. 
Hanssen, 70 Stousland och 78 f Castberg, Aaen, Bjørnaali; T. Myrvang, Dagbok fra 1905, 
7/6 och A. Pedersen, Notater fra 1905, 6/6, Ms. fol. 2708:2 resp. 2712:4, Worm-Müllers 
samling, UBO. 
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ningen anspråksfullt. Kungadömet var ”en institution under afvikling, et 
rudiment, der i sin absolutistiske form overalt er dødsdømt, og som i sin 
indskrænkede form endnu kan taales i de store stater.” (16/8). Länder som 
England och Tyskland hade ”et adels- og pengearistokrati, som danner en 
naturlig jordbund for den slags topfigurer”. Vidare var dessa staters politik i 
hög grad riktad utåt och i utrikespolitiken spelade kungadömet fortfarande 
en betydande roll. (11/8). I mindre stater med demokratiskt styrelsesätt i 
övrigt var kungadömet däremot ”topmaalet af en meningsløshed” (16/8). 
Kungens uppgift skulle bli ”at hæve appanage og taffelpenge, at spise og 
drikke, sove og formere sig, gaa paa jagt og mønstre soldater, bli bedt for 
hver søndag i kirkebønnen, … udnævne den regjering stortinget udpegte, 
uddele ’Den norske løveorden’, skrive sit navn et vist antal gange pr. dag og 
strø sand paa stortingets beslutninger”. Monarkin hade i små stater överlevt 
sig själv. (SocDem 18/8). 

Social-Demokraten var övertygad om att ingenting skulle kunna genom-
föras som tiden icke var mogen för. För ”den sociale republik” var nog mar-
ken ännu inte tillräckligt beredd i Norge. Men en republik efter schweizisk 
modell skulle nog kunna införas (16/8). I Social-Demokratens ögon repre-
senterade prinsanbudet därför ”udviklingsfiendtligheden ... det femte hjul 
paa samfundsvognen” (28/6). 

Men samtidigt som man hävdade, att kungadömet borde avskaffas därför 
att det hade fyllt sin historiska uppgift och förvandlats till en meningslös 
institution, gjorde man i andra sammanhang gällande, att det fortfarande var 
direkt skadligt för den inrikespolitiska utvecklingen. Att gjuta liv i ”en 
hensmuldrende, faldende institution, som kongedømmet er – det vil tage 
meget af farten i den fremgang, som ellers burde været følgen af stortingets 
mandige beslutning forøvrigt idag”, skrev Social-Demokraten den 7 juni. 
Det skulle kunna hindra att arbetarna fick det ekonomiskt och socialt bättre i 
en rättvisare samhällsordning. (SocDem 7/6; även 15/6; E. Olsen, ”Kong-
edømme eller republik”, SocDem 17/6). Dessutom skulle det ställa sig 
mycket dyrbart (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 65 
Eriksen, 76 Egede, Nissen). 
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De nu beskrivna sändarorienterade, innehållsliga motiveringarna torde 
av allt att döma ha betytt en del för motståndet mot bernadotteanbudet. Det 
framgår bland annat av att de innehöll hänvisningar till demokrati- och jäm-
likhetsvärderingar, som måste ha varit centrala för anbudsmotståndarna med 
deras socialdemokratiska sympatier. Härtill kom en annan innehållslig mo-
tivering, som riktade sig mot familjen Bernadotte. Kungahuset var starkt 
komprometterat i norska ögon genom sin inställning till kravet på norskt 
konsulatväsen (SocDem 8/8). Vidare kunde dess medlemmar inte tala lan-
dets språk och var på det hela taget främmande för folkets seder och historia 
(De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 64 och 59 f). 

Vid sidan av dessa två innehållsliga argument framförde Social-
Demokraten en tredje sändarorienterad motivering, som var funktionell eller 
närmare bestämt expressiv till sin karaktär. Det var ”igrunden ligesaa uvær-
digt som latterligt for et frit folk, som netop har gjort revolution, afsat sin 
legale konge og opløst unionen trods den dobbelt sterke unionsfælles truen-
de protest, at ... efterpaa smyge omkring i slottets forgaard med tiggerposen 
i næven”, hävdade tidningen.371 Anbudet upplevdes alltså som djupt föröd-
mjukande för den norska nationalkänslan. Denna tankegång är ju tagen för 
sig inte särskilt märklig. Intressantare blir den vid en jämförelse med situa-
tionen i Sverige. Vi erinrar oss, att det i Sverige var särskilt de ultrakonser-
vativa som argumenterade expressivt. I Norge var det däremot ultravänstern, 
som förde fram dylika tankegångar. 

 

Antimonarkistiska och antibernadotteska skäl samt hänsyn till nationell 
värdighet talade således mot bernadotteanbudet. Men hade inte anbudsför-
svararna rätt i att erbjudandet kunde påverka relationerna mellan Norge och 
Sverige i en riktning, som man även utifrån socialdemokratiska värderingar 
måste gilla? Anbudsmotståndarna förnekade detta. Påståendet att prinsan-
budet skulle förskona landet fran en upprivande inrikespolitisk strid, som i 
sin tur skulle försvaga dess position mot Sverige, bemöttes med det rakt 
motsatta påståendet att en ny monarki i Norge skulle mötas av kraftigt mot-
stånd. Det skulle bli ”et kampforhold paa liv og død fra dets første dag af”. 
Folket skulle få uppleva en splittring, som inte stod åttiotalets författnings-
kamp efter. Underförstått var att denna inre tvedräkt skulle försvaga landets 
yttre ställning. (SocDem 19/8). 

371 SocDem 18/8 (i originaltexten står det felaktigt ”smyger omkring”) och 19/8. 
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Anbudet tjänade heller inte syftet att reducera motsättningarna mellan 
Norge och Sverige i samband med unionsupplösningen. Det skulle snarare 
skärpa dem, hävdade Alfred Eriksen i debatten den 6 juni. I regeringens 
förslag till stortingsuttalande sades ingenting om att kungen var avsatt. Men 
sedan framlades ett annat uttalande vari han ombads hjälpa till med att upp-
rätta ett nytt kungadöme. Tydligare kunde det inte sägas, att han var avske-
dad. Detta skulle inte dämpa bitterheten utan öka den, menade man. (De 
stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 62 f Eriksen; även ibid., s. 
76; Arb 8/6; Nid 22/6). 

Det tredje sändar–mottagarorienterade resonemang, som här skall tas 
upp till behandling, var i motsats till de andra två ett klart contraargument 
mot själva anbudet. Det är möjligt att aktörerna tillmätt det en viss betydelse 
vid sitt ställningstagande. Med en prins Bernadotte på tronen förelag en up-
penbar risk för att Norges beroende av det konservativt styrda Sverige skulle 
komma att bestå. ”Jeg lægger ... nogen vegt paa”, framhöll Alfred Eriksen, 
”at det ... skal være en svensk prins, ... som ... kommer til at optræde og gaa 
i vort land som en bleg gjenganger af svenske synsmaader, svensk tanke-
gang, svensk sindelag” (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, 
s. 64; jfr Castberg 1953:356). Efter allt som hade hänt skulle prinsen i varje 
fall mötas av en misstro, som kunde sätta ett framtida gott förhållande mel-
lan länderna i fara. En norsk republik skulle bli en bättre garant för gott 
samarbete än en bernadottesk sekundogenitur i Norge. (SocDem 24/6). 

 

Anbudsmotståndarna sökte också tona ner anbudsförsvararnas betydel-
sefulla sändar–omgivningsorienterade argumentering. Särskilt vände man 
sig mot den andra argumentationslinjen: att erbjudandet skulle kunna göra 
det lättare för Norge att få Europas erkännande som suverän stat, eftersom 
monarkin då kunde bevaras i Norge. Alfred Eriksen trodde inte, att valet 
mellan monarkistisk och republikansk statsform hade så genomgripande 
betydelse för hur utlandet skulle ställa sig. Däremot skulle nog makterna bli 
oroliga över att unionen upplöstes och att det bestående kungahuset upphör-
de att fungera. ”Enhver forstyrrelse af de bestaaende, tilvante forhold staar 
altid for de fremmede magter som farlig.” (De stenografiske referater fra de 
hemmelige møter, s. 63 Eriksen; även SocDem 18/8). 

Social-Demokraten sökte även på ett annat sätt förringa betydelsen av 
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att man valde monarki. Det var i första hand inte det monarkistiska stats-
skicket, som präglade en småstats utrikespolitik, menade tidningen (se ovan 
s. 357). Politiken utåt bestämdes ”i væsentlig grad af pengenes interesse og 
ikke af kongernes fagforening”. Storting och regering borde känna till ”at en 
republik i saa henseende kan byde paa større betryggelse.” (SocDem 24/6). 

Alfred Eriksen instämde till sist också i Konows resonemang, att anbu-
det skulle bli inledning till en tiggargång runt om i Europa. Stormakterna 
skulle kunna blanda sig in i spelet, vilket kunde bli farligt för landet (De 
stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 63). 

 

Av normorienterade argument förekom två slag. Det ena gick ut på att 
Norge ej längre hade någon rättsgiltig grundlag och att man därför måste 
sammankalla en grundlagsstiftande församling för att avgöra frågan om 
statsformen. I varje fall måste folket höras innan något definitivt beslut fat-
tades. Hela denna procedur förbigicks, när bernadotteanbudet avgjordes.372 

Det andra normorienterade argumentet tryckte anbudsmotståndarna 
mycket hårt på i tal och skrift. Storting och regering saknade enligt deras 
mening mandat från väljarna att besluta om statsform och kungahus. De 
hade mandat att göra vad som blev nödvändigt på grund av händelsernas 
egen utveckling. De kunde konstatera, att kungamakten upphört att fungera 
och att unionen faktiskt upphävts. De kunde också tillsätta en provisorisk 
regering. Men längre än så kunde de icke åberopa nödvändighetens mandat. 
Storting och regering hade inget mandat från väljarna att besluta om berna-
dotteanbudet. ”Dette hensyn ... veier for mig meget sterkt”, underströk 
Alfred Eriksen.373 

Den socialdemokratiska pressen var därtill alldeles förvissad om att det 
norska folket verkligen hade en annan uppfattning än regering och storting i 
monarki–republikfrågan. En majoritet var för republiken. Social-Demokra-
ten uttalade sig med en säkerhet som förvånar. ”Vi tør med vished paastaa at 
neppe 10 pct. af Norges folk er monarkisk sindet. Det gaar 

372 De stenografiska referater fra de hemmlige møter, s. 63 f Eriksen; SocDem 9/8, 19/8, 
23/8 uttalande av centralstyrelsen för Det norske arbeiderparti; NyT 22/6, 23/6 resolution 
antagen på Trondhjems arbeiderpartis möte; J. Scharffenberg, ”Baade folkeafstemning og 
rigsforsamling”, SocDem 28/7; Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 10/6. 
373 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 63 f; även A. Pedersen, Notater fra 
1905, 6/6 Eriksen, Ms. fol. 2712:4, Worm-Müllers samling, UBO; SocDem 24/7, 19/8; Arb 
7/6; A. Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 10/6; SocDem 23/8 uttalande av centralstyrel-
sen för Det norske arbeiderparti. 
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en republikansk understrøm i vort folk – en virkelig demokratisk republi-
kansk understrøm, som er ubetvingelig.”374 Mot denna bakgrund kunde So-
cial-Demokraten därför inte karakterisera regeringens handlande som annat 
än ”parlamentarisk forræderi”. (SocDem 22/6). 

Inget av dessa normorienterade skäl torde emellertid ha haft någon avgö-
rande betydelse för ställningstagandet mot bernadotteanbudet. Därtill var 
socialdemokraternas uppslutning bakom dem alltför hastigt påkommen. 
Ända fram till juni månads början föreföll det inte orimligt att tänka sig, att 
aktionen skulle leda till att republiken infördes. Under denna tid talade soci-
aldemokraterna aldrig om att en grundlagsstiftande församling måste avgöra 
frågan om statsformen eller att stortingsmännen saknade väljarnas mandat 
att besluta i denna sak. Det var först när det stod klart, att utvecklingen inte 
skulle bli sådan som man hade önskat sig, som man plötsligt började bli så 
angelägen om att folket skulle höras och att grundloven inte fick brytas. Det 
synes alltså alldeles uppenbart, att ställningstagandet mot bernadotteanbudet 
dikterades av icke-normorienterade skäl och att man först i efterhand till-
grep en del normorienterade argument, som passade ihop med den redan 
intagna ståndpunkten. De normorienterade resonemangen angav således 
ingen orsak till ställningstagandet. Snarast fyllde de funktionen att legitime-
ra ett på andra grunder fattat beslut. 

 

Av partistrategiska argument förekom praktiskt taget endast antydning-
ar. Social-Demokraten lät någon gång påskina, att motstånd mot bernadotte-
anbudet kunde vara motiverat ur partistrategisk synvinkel. ”Disse monar-
kistsindede stortingsmænd ... de vil ved de første valg erstattes med republi-
kanere”, hävdade den vid ett tillfälle. (SocDem 8/6; även 22/6). 

Vi erinrar oss till sist, att en del stortingsmän med republikanska sympa-
tier röstade för bernadotteanbudet enbart därför att regeringen ställt kabi-
nettsfråga på det. Hur ställde sig Alfred Eriksen, Adam Egede-Nissen och 
andra stortingsledamöter som röstade mot anbudet till detta resonemang? 
Alfred Eriksen berörde problemet. Socialdemokratin hade andra förbindel-
ser med regeringen än de andra partierna, hävdade han. ”Vi staar jo ... mere 
frit ligeoverfor regjeringen, som vi ikke har nogensomhelst del i dens dan-
nelse og i det hele taget staar som de, der kun yder sin 

374 SocDem 15/6; även ibid., 7/6, 8/6, 22/6, 28/6, 26/7, 23/8 uttalande av centralstyrelsen 
för Det norske arbeiderparti; NyT 7/6, 23/6 resolution antagen på möte ordnat av Trondh-
jems arbeiderparti, 27/6. 
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støtte og medvirkning i disse sager, fordi det er ... hensynet til landets frem-
tid, det gjælder.” (De stenografiske referater fra de hemmelige møter s. 65). 
Ställningen på den parlamentariska arenan behövde alltså inte bekymra so-
cialdemokraterna. 

c. Återblick 
För konservativa stortingsmän och tidningar tycks ställningstagandet till 
bernadotteerbjudandet ha varit relativt enkelt. För anbudet talade de funk-
tionella skälen, att det skulle underlätta för Norge att få sin nya status er-
känd av Sverige och andra europeiska stater. För talade också det innehålls-
liga skälet att monarkin härigenom skulle kunna bevaras. Två saker skulle 
ha kunnat tala emot det. Det ena var oviljan mot familjen Bernadotte, det 
andra motviljan mot att efter allt som hade skett knyta ett nytt band med 
Sverige. Några överväganden av detta slag har dock inte kunnat påträffas i 
materialet. Snarast förefaller de konservativa ha varit ganska belåtna med 
både det förra och det senare. 

De moderate och större delen av venstre gjorde samma bedömning som 
de konservativa av förslaget ur funktionell synvinkel. Mot skulle i deras fall 
möjligen kunna tala antimonarkistiska och antibernadotteska skäl samt obe-
nägenhet att skapa ett nytt föreningsband med Sverige. Några sådana tanke-
gångar har inte kunnat påträffas. Men man skulle kunna gissa att bakom 
venstretidningarnas tystnad eller brist på entusiasm för anbudet låg över-
väganden av detta slag.  

Att den mest radikala venstreflygelns ställningstagande var komplicerat 
framgår av tillgängligt material. Mot talade naturligtvis antimonarkistiska 
och antibernadotteska skäl liksom aversionen mot kontakter med Sverige. 
Eftersom man befarade, att en Bernadotte på Norges tron skulle bana väg 
för monarkiskt och konservativt inflytande i Norge, blev man benägen att 
avvisa det. För anbudet talade å andra sidan det funktionella skälet om Sve-
riges och Europas erkännande. För talade dock framför allt det partistrate-
giska skälet, att regeringen skulle avgå och upplösningsaktionen helt utebli, 
om anbudet inte antogs av stortinget. Detta var helt avgörande för Konow-
Castberggruppens ställningstagande. Ungefär på samma sätt resonerade 
också socialdemokratiska motståndare till anbudet. Det partistrategiska ar-
gumentet vägde dock inget alls i detta fall, eftersom socialdemokraterna 
ansåg sig ha mindre förpliktelser mot regeringen än andra partier.  

Till sist skall också några komparativa synpunkter läggas på argumen- 
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teringen. Den informella alliansen mellan grovt uttryckt svensk höger och 
norsk vänster å ena sidan samt svensk vänster och norsk höger å den andra 
röjde sig även i inställningen till bernadotteanbudet. Inom den mest radikala 
venstregruppen och bland socialdemokraterna fruktade man, att en Berna-
dotte skulle kunna förmedla monarkisk och konservativ smitta från Sverige. 
I Sverige befarade den ultrakonservativa gruppen, att en svensk prins skulle 
kunna bidra till att sprida den demokratiska och radikala farsoten över till 
Sverige. Liknande föreställningar låg måhända också bakom høiremännens 
och vissa liberala svenska tidningars positiva hållning till bernadottetanken. 
Under alla omständigheter kan man slå fast, att norsk vänster och svensk 
höger önskade få till stånd en polarisering mellan länderna för att kunna 
hålla det andra landet i någon sorts karantän. Inom svensk vänster och norsk 
höger var man däremot mer intresserad av integration, måhända bland annat 
för att kunna överföra ”bakterier” mellan länderna. 

Ytterligare en sak förtjänar att framhållas i detta sammanhang. I Sverige 
var det framför allt konservativa och nationalliberala grupper, som argu-
menterade expressivt. I norsk debatt om bernadotteanbudet förekom sådana 
resonemang blott i socialdemokratisk press. Det förhöll sig alltså inte så, att 
alla grupper kände ett lika starkt behov av att få ge uttryck åt sin moraliska 
indignation i unionskonflikten. Behovet tycks ha varit starkast inom svensk 
höger och norsk vänster. Detta hänger naturligtvis också samman med att 
dessa grupper var de mest konfliktorienterade. 

2. Kravet på nyval eller folkomröstning i Norge 
Som villkor för att inleda förhandlingar om unionens avveckling krävde ju 
riksdagen bland annat, att det norska folket skulle uttala sig om föreningens 
upplösning antingen i ett nyval till stortinget eller i en folkomröstning.375 
Redan från början kom intresset i Norge att nästan uteslutande rikta sig mot 
det mer tillmötesgående kravet på referendum.376 Den 26 juli 

375 Om Grams brevväxling med Wieselgren och kontakter med regeringen i början av juli, 
se ovan s. 283. Om debatten inom regeringen före den 25 juli, se även Bothner, Dagbog 
1905, 17/7, 20/7, Priv. 130, NRA; Bull 1955:61, 64, 90, 92. 
376 Märkligt nog var det endast på socialdemokratiskt håll, som man visade något intresse 
för det andra, mer ”högerbetonade” svenska kravet på nyval via stortinget. Man tänkte sig i 
så fall ett val till en konstituerande församling med uppgift att ta ställning till frågan om 
statsformen. Castberg 1953:428; SocDem 26/7, 27/7. 
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höll styrelsen för stortingets venstreförening och venstres representanter i 
specialkommittén ett gemensamt möte. Nästan alla som yttrade sig var be-
tänksamma. En grupp personer, däribland Carl Berner och Abraham Berge, 
förklarade till sist, att de trots allt kunde gå med på folkomröstning. (Cast-
berg 1953:424 f; även Grivi, Hougen och Langeland). En annan grupp, där 
bl. a. Castberg, Konow och Bryggesaa ingick, ställde sig däremot inte klart 
bakom ett accepterande (Castberg 1953:424 f; även Foss). Vänsterflygeln 
inom partiet var alltså som väntat mer inriktad på att bjuda motstånd än hö-
gerflygeln.377 

Alla enskilda partiöverläggningar fick emellertid ett brådstörtat slut ge-
nom att regeringen redan den 27 juli kunde lägga fram en proposition om 
folkomröstning.378 När den behandlades i specialkommittén, uttryckte några 
ledamöter, däribland Castberg och Konow, starka betänkligheter men ställde 
sig inte helt avvisande (Castberg 1953:427 ff). I propositionen föreslogs, att 
landets röstberättigade medborgare skulle ge svar på frågan, ”om de er enige 
i unionens opløsning eller ikke” (Heiberg J V 1906:220). Detta ändrade spe-
cialkommittén till ”om de er enige i den stedfundne opløsning af unionen 
eller ikke” (Heiberg J V 1906:226; även Castberg 1953:431). Med ytterliga-
re någon förändring kunde stortinget den 28 juli enhälligt och praktiskt taget 
utan debatt bifalla specialkommitténs utlåtande.379 

Pressdebatten om folkomröstningskravet präglades ända från början av 
stor försiktighet och brist på klara ställningstaganden. Lika lite som vad 
gällde bernadotteanbudet såg ledarskribenterna det inte som sin uppgift att 
på ett självständigt sätt forma den allmänna opinionen. De sökte inte före-
gripa eller påverka regeringens och stortingets ställningstagande.380 Detta 
torde åtminstone delvis kunna tillskri- 

377 För den omedelbara reaktionen inom vänsterflygeln, se Castberg 1953:417 och 422 ff; I. 
Tveiten, Dagbok 1902–1906, 25/7 och T. Myrvang, Dagbok fra 1905, 28/7, Ms. fol. 2731: 
3 resp. 2708:2, Worm-Müllers samling, UBO; jfr I. Svendsbøe, Erindringsbok, 25/7, Ms. 
fol. 2729:1, Worm-Müllers samling, UBO. 
378 Heiberg J V 1906:219 ff. Om förarbetena, se W. C. Brøgger, Optegnelser og erindringer 
fra 2 besøk i Stockholm i juni og juli 1905, 19/7, 20/7, Ms. fol. 2675:1, Worm-Müllers 
samling, UBO; H. Bothner, Dagbog 1905, 25/7, 26/7, Priv. 130, NRA; Bull 1955:95 f. 
379 Heiberg J V 1906:228 ff. Ang. Eriksens, Castbergs, Bryggesaas och Hougens reserva-
tion i specialkommittén, se s. 226. Om diskussionen på det hemliga mötet den 28/7, se De 
stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 116 ff; om säryrkanden och reservatio-
ner, se s. 121 och 135. 
380 Aftenp 26/7; BeA 26/7; ØB 26/7; Lbl 26/7; HaSt 27/7 dock 26/7; VeP 26/7; VG 26/7; 
Samhold 26/7; Dagbl 25/7, 26/7, 6/7, 7/7; Nid 26/7; NyT 26/7. 
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vas påtryckningar från regeringen. Den önskade inget offentligt meningsut-
byte om villkoren, ty ett sådant skulle kunna väcka irritation i Sverige och 
försvåra arbetet för en fredlig lösning.381 När regeringen en gång träffat sitt 
val, fick den emellertid omedelbart tidningarnas oreserverade stöd.382 Två 
undantag var Adresseavisen och Arbeidet, som omedelbart godtog kravet på 
folkomröstning (TrAdr 26/7, 29/7, Arb 26/7, 27/7, 31/7, 1/8 och 12/8). Stör-
re delen av pressen kom på detta sätt att fungera som ett ganska osjälvstän-
digt språkrör för regeringen. 

Som motståndare till folkomröstning kan endast några radikalliberala 
tidningar som Den 17de Mai, Bergens Tidende och Varden samt SocialDe-
mokraten betecknas (17de Mai 26/7; BeT 26/7, 27/7; Varden 26/7; SocDem 
26/7). Även Gunnar Heiberg, Georg Stangs broder statsadvokat K. Stang, 
skribenten Julius Frederik Macody Lund, läkaren och kvinnosakskvinnan 
Louise Qvam samt Sigurd Ibsen kan räknas hit.383 Motståndet kom alltså i 
huvudsak från vänster, där man sedan länge hyst en demokratisk övertygelse 
och där åtgärden som sådan därför borde ha kunnat vinna bifall. Här kan 
man dra en parallell med svenska män, som trots sin odemokratiska grund-
syn drev fram eller i varje fall anslöt sig till kravet (se ovan s. 275). Den 
alternativa politik som referendummotståndarna anbefallde gick ut på att 
regeringen borde utlysa val till en konstituerande församling för att defini-
tivt besluta om Norges framtida statsform. Därefter borde den söka erkän-
nande i utlandet utan att invänta Sveriges godkännande av unionsupplös-
ningen. (17de Mai 27/7; Varden 26/7; K. Stang, ”Vort Svar til Svenskerne”, 
Varden 27/7). Motståndarna stegrade sig således inför tanken på nya för-
handlingar med Sverige. De ville fullfölja den ensidiga aktionens väg. Se- 

381 Den 19 juli hade den norska regeringens utsände kunskapare i Stockholm, W. C. 
Brøgger, ett samtal med Staaff. Denne framhöll vikten av att den norska pressen undvek att 
diskutera villkoren. Detta omtalade Brøgger för sina uppdragsgivare den 20. Se W. C. 
Brøgger, Optegnelser og erindringer fra 2 besøk i Stockholm i juni og juli 1905, Ms. fol. 
2675:1, Worm-Müllers samling, UBO. Den 25 kallade Michelsen samman representanter 
för de ledande tidningarna i Kristiania och förhöll dem att uttala sig försiktigt om villkoren 
Se Worm-Müller t. G. Stang, 26/7, Ms. fol. 2724:1, Worm-Müllers samling, UBO; Cast-
berg 1953:423. 
382 Aftenp 27/7; BeA 28/7; ØB 29/7; HaSt 28/7; Lbl 28/7; VeP 27/7; VG 27/7; Samhold 
28/7; Dagbl 27/7, 28/7, 29/7; Nid 28/7; NyT 28/7). 
383 Heiberg G 1923:66 ff; K. Stang, ”Vort Svar til Svenskerne”, Varden 27/7; T. Myrvang, 
Dagbok fra 1905, 28/7 och L. Qvam t. G. Knudsen, 28/7, Ms. fol. 2708: 2 resp. 2692: 2, 
Worm-Müllers samling, UBO; S. Ibsen t. C. Berner, 27/7, Priv. 209, NRA; även Intell 25/7; 
Mgavisen 26/7; Schøning 1929:386 ff. 
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dan regeringen lagt fram sin proposition gick de emellertid snabbt om än 
något motvilligt över till att försvara folkomröstning.384 

Uppslutningen bakom beslutet att anordna en folkomröstning blev med 
tiden således total både i regering, storting och press. Agitationen för att 
rösta ja blev utomordentligt livlig.385 Propagandan mot presumtiva nejsägare 
var omfattande. 

So vere vigd til Hel 
kvar rædde svikarsjæl 
i Noregs land 

inledde Arne Garborg en dikt som publicerades i Varden. Han fortsatte: 

Heng han i næste tre, 
grav han som pestfengd ned 
paa ubygd øy. 
Og ingen gravstein graa 
paa denne haugen staa, 
hans namn i gløyme gaa, 
hans minne døy!386 

a. Argumentering för kravet på nyval eller folkomröstning 
i Norge 
Man kan fråga sig om det inte skulle vara förödmjukande för Norge att på 
begäran av ett främmande land anordna folkomröstning om en sak, som 
man redan fattat ett definitivt beslut om. 

Flera av de tidningar, som ansåg att Norge borde anordna referendum, 
besvarade denna mottagarorienterade fråga nekande.387 För det första höll 
man inte folkomröstning i Norge därför att Sverige krävde det. Norge fat- 

384 Varden 27/7, 4/8; 17de Mai 29/7, 1/8, 318, 5/8; BeT 29/7; Mgavisen 28/7; ett villkorligt 
godtagande av Intell 27/7, 28/7 och SocDem 28/7 och 29/7. 
385 Partierna publicerade ett gemensamt upprop, se Heiberg J V 1906:231 samt t. ex. Dagbl 
1/8; Aftenp 1/8; SocDem 1/8 och Castberg 1953:441. Upprop publicerades även av De 
konservative foreningers centralstyre, Landskvindestemmeretsforeningen, Norges fredsfo-
rening och Vestlandets kristne. Se Heiberg J V 1906:231 ff. Lokala partiorganisationer 
publicerade också upprop. Se t. ex. Nid 3/8 och HaSt 5/8. 
386 Varden 9/8; även Lbl 5/8 nej är ”en fædrelandsforrædersk handling”, 8/8 och 15/8 
Wintheraffären. 
387 Mycket sparsamt förekom faktiskt en sändarorienterad argumentering för referendum. 
Man kunde gå med på att anordna folkomröstning för att ge svenskarna en känsla av upp-
rättelse för vad de uppfattade som sin kränkta ära. Se Mgbl 23/8 och Intell 27/7. 
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tade sitt beslut helt oberoende av att Sverige fordrade ett sådant. En vädjan 
till folkmeningen hade diskuterats i Norge ända sedan den 7 juni.388 Att be-
slutet var självständigt framgick också av att det togs innan riksdagens skri-
velse ännu officiellt hade anlänt till Norge (Lbl 28/7; Castberg 1953:428 
Taraldset; Bull 1955:95 Berner; Bothner, Dagbog 1905, 26/7 Berner och A. 
Berge, Priv. 130, NRA). För det andra existerade sedan den 7 juni förvisso 
inte längre någon förening mellan Norge och Sverige. Men det innebar inte, 
att en folkomröstning om unionens upplösning skulle bli förödmjukande. Ett 
referendum hade nämligen ingen juridisk innebörd utan skulle endast bli en 
moralisk bekräftelse på ett redan givet historiskt faktum.389 

Referendumförsvararna, ej minst de konservativa och de moderata, hade 
således en tendens att avvisa expressiva resonemang om nationell föröd-
mjukelse. Flera av dem medgav emellertid att kravet var svårsmält, ja krän-
kande. (BeA 28/7; Mgavisen 26/7; Arb 27/7; NyT 26/7; även Intell 27/7; 
SocDem 31/7). 

I statsledningen uppstod en liten konflikt om hur folkomröstningen skul-
le motiveras. På ett möte den 26 juli om ett förslag till folkomröstningspro-
position framhöll flera statsråd, däribland Michelsen, Hagerup Bull, Christi-
an Knudsen, Vinje och Bothner, att man borde öppet erkänna att folkom-
röstning skulle anordnas därför att svenskarna krävde det. Man fann det, 
skriver Bothner, ”at være det værdigste ikke at forsøge paa at stikke under 
Stol hvad der var aabenbart for Alverden”. Ingen förnekade heller, att den 
verkliga anledningen till att man beslutat ordna en folkomröstning var, att 
Sverige fordrade det. Men stortingspresident Berner och några andra hävda-
de, att detta inte borde åberopas som motivering, ty då skulle man inte upp-
nå enighet i stortinget. (Bothner 1987:167 f). Till slut enades man om en 
kompromiss. Man deklarerade inte uttryckligen, att man tillmötesgick ett 
svenskt krav. Man antydde bara i för- 

388 Dagbl 26/7; VG 27/7; Castberg 1953:427 Berner. Att tanken på att ordna folkomröst-
ning var levande inom regeringen i början av juli framgår av Bull 1955:80; jfr D. A. Bry-
nildsen, Dagbøker 1903–1909, 24/6 Brunchorst, Ms. fol. 2674, Worm-Müllers samling, 
UBO. 
389 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 133 Castberg; Mgbl 27/7; Lbl 
28/7; VeP 27/7; Intell 28/7; Dagbl 28/7; Nid 28/7. Ej heller själva åtgärden att hänskjuta en 
sak till all makts källa i en fri stat, folkviljan, var förödmjukande. Se Scharffenberg, ”Baade 
folkeafstemning og rigsforsamling”, SocDem 28/7; Dagbl 27/7; Mgbl 26/7. 
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bigående, att Sverige hade ”ønsker” som låg i linje med den politik som 
man nu slog in på.390 

Bland det fåtal personer, som angrep resonemanget om att folkomröst-
ningen inte skulle rubba 7-junibeslutets giltighet, var Francis Hagerup. Ett 
sådant antagande utgick enligt hans mening från idealfallet, att omröstning-
en skulle resultera i en överväldigande klar majoritet för unionens upplös-
ning. Men antag att siffrorna skulle komma att visa det rakt motsatta! Ett 
dylikt resultat måste komma att påverka 7-junibeslutets faktiska giltighet. 
Då måste ett nytt beslut fattas. ”Der vil ingen mening være i at gaa til folke-
afstemning, hvis forudsætningen er, at dens udfald ingen virkning skal have. 
Man kan ikke la folket stemme om en allerede ugjenkaldelig stedfunden 
begivenhed.” Men lyckligtvis, förmodade Hagerup, skulle nog dessa svårig-
heter aldrig uppstå i praktiken.391 

I ett annat avseende kunde dock konsekvenserna bli allvarliga, fortsatte 
Hagerup. Från svensk sida skulle man kunna hävda, att 7-junibeslutet blivit 
upphävt genom folkomröstningen. ”Vi vil således i virkeligheden have gjort 
det første skridt til at svække den position stortinget har indtaget ... Jeg tror 
vi må se i øinene, at det i virkeligheden indeholder et ret alvorlig tilbage-
tog.” (Hagerup 1951:171 f). 

Hagerup medgav således att det var fråga om en reträtt. Han fann dock 
inte detta särskilt förödmjukande. I dagboken bekände han tvärtom, att han 
kände ”en vis tilfredsstillelse ved, at man dog har måttet appellere til væl-
gerne, således som jeg den 18de mai anbefalede” (Hagerup 1951:172). Hö-
germannen Hagerup hade inget behov av att tillgripa expressiva resone-
mang.  

Många av dem som medgav, att beslutet om folkomröstning i realiteten 
påtvingades landet utifrån, torde emellertid ha upplevt detta som förödmju-
kande. Man kan fråga sig varför de då gick med på kravet. Svaret måste 
självfallet vara, att andra icke-expressiva skäl vägde tyngre. 

Ett sådant icke särskilt vanligt skäl var också mottagarorienterat. Norr-
männen hade under de senaste månaderna upplevt en nationell väckelse, 
påpekade Ørebladet. ”For mange, som hidtil har staaet sløve og ligegyldige, 
er det gaaet op, at de har et fædreland at gjøre vel mod og et hjem 

390 Heiberg J V 1906:219. I propositionens tredje stycke förekommer ordet ”iøvrigt”, som 
antyder, att man tillmötesgick ett svenskt önskemål. I specialkommitténs betänkande rensa-
des allt detta bort. Se Heiberg J V 1906:229. 
391 Hagerup 1951:171 återgivet efter Hagerups citat av sig själv; även De stenografiske 
referater fra de hemmelige møter, s. 136 Hougen. 
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at værne om.” Folkomröstningen skulle ytterligare förstärka denna insikt. 
Den skulle ge varje norrman ”en følelse af personlig at have bidraget til 
frihedsværket”, vilket i sin tur måste få betydelse i framtiden. ”Naar værket 
er fuldbragt, vil virkelysten, interessen, begeistringen være tilbage efter 
denne nationale oplyftelse. Og det er netop den, som vil gjennemsyre det 
hele folk saadan, at enhver faar lyst til at bygge videre i de fredelige sysler, 
– forretningsmand, bonde, arbeider.” (ØB 10/8; även VG 27/7; Dagbl 9/8). 
Det personliga deltagande i landets frigörelse, som en folkomröstning skulle 
tvinga fram, skapade alltså, hävdade särskilt konservativa och moderatlibe-
rala tidningar, hos varje medborgare en nationell begeistring. Den borde 
emellertid inte ta sig uttryck i nationell självhävdelse utåt utan i fredligt ar-
bete för landets inre förkovran. 

 

Tanken att man genom att anordna folkomröstning tillmötesgick ett 
svenskt krav och tog ett första steg i riktning mot förhandlingar med Sverige 
om unionens upplösning borde väl ha varit en naturlig motivering för för-
slaget om referendum. Något sådant sändar–mottagarorienterat medgivande 
var man emellertid inte så benägen att lämna. Visserligen antydde exempel-
vis regeringen i sin proposition, att den genom sitt yrkande ansåg sig uppfyl-
la ett svenskt önskemål. Men frågan huruvida detta innebar ett första steg i 
riktning mot förhandlingar ville den inte klart besvara. (Heiberg J V 
1906:219). Med hjälp av internt material kan emellertid beläggas, att rege-
ringen i varje fall i början av augusti var inställd på att underhandla med 
Sverige med utgångspunkt i de svenska villkoren. Vid vilken tidpunkt detta 
borde ske, var emellertid fortfarande en öppen fråga. (Bothner, Dagbog 
1905, 5/8, Priv. 130, NRA). 

De flesta stortingsmän undvek också nogsamt att uttala sig om vilken 
strategi för lösning av unionskonflikten, som referendumbeslutet borde sät-
tas in i. Det var blott Hagerup som öppet medgav, ”at vi herved gjør det 
første skridt til at opfylde de svenske vilkaar” (De stenografiske referater fra 
de hemmelige møter, s. 132; även s. 118). Någon enstaka tidning betonade 
också, att man genom att anordna referendum sträckte sig mycket långt för 
att gå Sverige till mötes och för att få konflikten avvecklad i fred och sam-
förstånd med grannlandet (HaSt 1/8, 5/8 upprop från De konservative fore-
ningers centralstyre; VeP 7/8; Mgavisen 1/8, 3/8 bergenspartiernas uttalan-
de). 

Otvivelaktigt betraktade således många, inte minst inom regeringen, för- 
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slaget om referendum som ett tillmötesgående av ett svenskt önskemål och 
som det första steget mot förhandlingar med Sverige om unionens upplös-
ning, även om man tills vidare undvek att med bestämdhet uttala sig i den 
senare frågan. Detta måste rimligen ha varit ett väsentligt skäl för dem, som 
accepterade förslaget om folkomröstning. 

Ett fåtal referendumförsvarare tillhörande venstres radikala flygel satte 
dock in folkomröstningen i ett helt annat framtidssammanhang. Castberg 
och Konow menade, att folkomröstningen borde vara ett led i en politik, 
som tog sikte på att avvisa de svenska villkoren (De stenografiske referater 
fra de hemmelige møter, s. 117, 120; Castberg 1953:427). I specialkommit-
tén lyckades de få den sats i propositionen struken, som antydde att referen-
dum var ett svenskt önskemål. De drev också igenom, att folkomröstningen 
borde uppfattas ”som en isoleret foranstaltning, som det er i Norges interes-
se nu at iverksætte, ikke som et led i den række af vilkaar ... som er vedtaget 
af den svenske rigsdag”.392 Först efter dessa ändringar kunde de acceptera 
propositionen. Samma syn på folkomröstningen redovisade också den gamle 
venstremannen, amtman Viggo Ullmann i ett tal på Sankt Olavsfesten i 
Trondhjem i slutet av juli (Nid 1/8). 

Beslutet att anordna folkomröstning sågs således av en del radikala ven-
stremän som det första steget mot att avslå de svenska villkoren. Men varför 
gick de i praktiken med på ett av kraven, fastän de var inställda på att avvisa 
alla de andra? Svaret är, att de hoppades att en folkomröstning skulle kom-
ma att stärka Norges ställning mot Sverige.  

Svenskarnas avsikt med folkomröstningskravet antogs vara att framkalla 
norsk splittring (Mgavisen 4/8, 8/8; Dagbl 28/7; SocDem 8/8) för att even-
tuellt kunna få unionen att fortleva (SocDem 8/8). Nu visade visserligen 
uttalanden av amtsting, bystyrelser, folkmöten, politiska föreningar och tid-
ningar, att det norska folket stod bakom beslutet om unionens upplösning 
(Heiberg J V 1906:225; TrAdr 26/7; Dagbl 26/7). Men eftersom svenskarna 
tydligen närde tvivel härom, erbjöd en folkomröstning en utomordentlig 
möjlighet att visa, hur enigt 

392 Heiberg J V 1906:225; Castberg 1953:431 och 427 ff. För uttalanden i samma riktning i 
stortinget den 28 juli, se De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 119, 125, 
132, 136. 
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det norska folket var om unionens upplösning.393 Ett referendum skulle de-
finitivt komma att grusa alla storsvenska förhoppningar om att militärt kun-
na dra fördel av en splittring i Norge (Varden 4/8, 8/8; Samhold 4/8; Mgavi-
sen 4/8). De norska statsmakterna skulle, antydde man en smula inlindat, få 
en starkare position gentemot Sverige (Aftenp 9/8; BeA 29/6; TrAdr 26/7; 
Lbl 28/7; ØB 10/8; VG 27/7; 17de Mai 3/8) och avvecklingsarbetet skulle 
underlättas (Mgavisen 3/8 bergenspartiernas upprop; Arb 31/7). Sverige 
skulle inte längre, framhöll specialkommittén i försiktiga ordalag i sitt be-
tänkande, som sedan antogs av stortinget, kunna neka att godkänna Norge 
som en självständig stat (Heiberg J V 1906:225; även Aftenp 8/8). Detta 
skäl var nog centralt för alla referendumförsvarare, inte minst för dem som 
betraktade folkomröstningen som inledningen till en avvisande, mindre 
samförståndsinriktad politik mot Sverige i avvecklingsfrågan. 

 

Även en annan argumentering spelade emellertid av allt att döma en 
mycket betydelsefull roll för ställningstagandet. Den var orienterad mot re-
lationerna mellan mottagaren och omgivningen och framfördes av de flesta 
referendumförsvarare: av regeringen, specialkommittén och stortinget samt 
av enskilda konservativa, liberala och socialdemokratiska tidningar. En 
folkomröstning skulle göra klart för omvärlden, att det som hände den 7 juni 
inte var ”en storpolitisk komedie som er spillet af en haandfuld politiske 
eventyrere” utan ”en rolig og veloverveiet handling, som har rod og bund i 
den norske folkevilje” (Arb 27/7). Man skulle rycka undan grunden för allt 
tal i utlandet om att norrmännen var splittrade och missnöjda samt att rege-
ringen inte hade folkets stöd.394 Härigenom skulle landet få en starkare ställ-
ning (TrAdr 26/7, 29/7; Lbl 28/7; BeA 29/6; HaSt 28/7; Mgavisen 9/8; Intell 
27/7, 28/7; Arb 27/7). Kanhända skulle folkomröstningen underlätta för 
Norge att bli 

393 Heiberg J V 1906:224 f; Aftenp 27/7 nr 400, 8/8 nr 431; Mgbl 2/8, 8/8; BeA 29/6, 28/7, 
29/7; TrAdr 26/7; HaSt 28/7; Lbl 28/7; VG 27/7, 28/7; Mgavisen 3/8 bergenspartiernas 
upprop; 8/8; Varden 26/7; Dagbl 28/7; 17de Mai 3/8; Løken ”Redaktør Løkens foredrag”, 
Nid 14/8; SocDem 8/8. 
394 VG 15/8; även Castberg 1953:429 Michelsen; De stenografiske referater fra de hemme-
lige møter, s. 117 och 172; Mgbl 26/7; Lbl 28/7; BeA 28/7; HaSt 28/7; VeP 27/7; VG 27/7; 
Mgavisen 28/7, 29/7, 1/8, 3/8 bergenspartiernas uttalande, 9/8; Samhold 28/7; Varden 26/7; 
Dagbl 27/7; Nid 28/7; Arb 26/7, 27/7, 31/7; NyT 1/8. 
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erkänt av makterna som självständig stat.395 Flera försvarare av folkomröst-
ning poängterade, att detta skäl var det avgörande för dem (Castberg 
1953:429 Berner; Intell 27/7; Arb 31/7). I sitt slutgiltiga officiella uttalande 
tryckte stortinget och regeringen på detta enda skäl: att det gällde att ”give 
udlandet den fulde forstaaelse af vort folks virkelige standpunkt”, vilket 
skulle göra det lättare för Norge att bli erkänt som en självständig stat (Hei-
berg J V 1906:225). 

Vilken betydelse tänkte man sig då att dessa erkännanden från omgiv-
ningen skulle få för den kommande politiken mot Sverige? Skulle de stärka 
Norges position så mycket, att de svenska förhandlingsvillkoren utan vidare 
skulle kunna avvisas? Eller skulle de hjälpa Norge att nå en rimlig förhand-
lingsuppgörelse med Sverige på basis av de svenska villkoren? Det förra 
hoppades Konow-Castberggruppen på. Andra höll båda möjligheterna öpp-
na. I sin skrivelse till regeringen förklarade stortinget, att folkomröstningen 
skulle bidra till att ”udlandet” skulle erkänna Norge. Därmed kunde ingen 
avgöra, om man önskade, att de icke-skandinaviska makternas erkännande 
skulle komma före Sveriges och bidra till att man antingen kunde avvisa de 
svenska villkoren eller komma fram till en hedersam uppgörelse om dem 
(Heiberg J V 1906:225). Även i stortingsdebatten höll regeringens med-
lemmar denna fråga öppen (De stenografiske referater fra de hemmelige 
møter, s. 127 f). Av den interna diskussionen inom statsrådskretsen framgår 
dock, att man hoppades kunna utnyttja folkomröstningens resultat till att 
begära erkännande av främmande makter strax innan eller samtidigt som 
man begärde det av Sverige.396 För denna ståndpunkt propagerade också 
flera tidningar (Dagbl 27/7; Intell 28/7, 29/7; Nid 16/8, 17/8; BeT 14/8; 
SocDem 3/8). 

 

En folkomröstning skulle således kunna avsevärt förbättra Norges ställ-
ning i förhållande till omgivningen och i förhållande till Sverige. Vad be-
tydde det då att referenduminstitutet var okänt i den norska författningen 
och saknade precedensfall i landets historia? Med tanke på sitt 

395 Castberg 1953:429 Michelsen; De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 
117 Foss och 172 Hagerup; Mgbl 8/8; Aftenp 27/7 nr 409; HaSt 3/8; Lbl 28/7; TrAdr 29/7; 
VG 27/7; Dagbl 27/7; Intell 27/7, 28/7; BeT 29/7; Varden 4/8 upprop undertecknat av alla 
partier i Skien; Arb 31/7. 
396 Bothner, Dagbog 1905, 5/8, Priv. 130, NRA; Bull 1955:105 f, 112, 114 f; även Castberg 
1953:440 f; Pedersen t. L. Pedersen, 27/7, Ms. fol. 2712:6, Worm-Müllers samling, UBO. 
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dokumenterade sinne för juridiska nyanser tog norska politiker och publicis-
ter förvånansvärt lätt på detta ramnormsinriktade problem. En och en annan 
medgav, att folkomröstningsinstitutet saknades i grundloven. Men en för-
fattning tog enligt sin natur sikte blott på ”det ordinære, regelmæessige 
statsliv” (Dagbl 27/7). Den ovanliga ställning som landet nu intog ursäktade 
i viss mån, att man tillgrep förut oprövade åtgärder (Bothner, Dagbog 1905, 
26/7 justitiedepartementets utkast till proposition, Priv. 130, NRA; Heiberg 
J V 1906:225; Dagbl 27/7; HaSt 28/7). Referendum stod vidare helt i över-
ensstämmelse med författningens demokratiska anda (Dagbl 27/7; HaSt 
28/7; även Mgbl 26/7; NyT 28/7). ”Den indvending, som fra forfatningen 
hentes mod folkeafstemning er derfor den skjære og rene formalisme”, an-
såg Dagbladet.397 

I socialdemokratisk press intresserade man sig inte enbart för frågan om 
folkomröstning var förenlig med existerande normsystem. Man sökte också 
påvisa, att den skulle skapa nya normer. Folkomröstningen skulle bli ett 
betydelsefullt demokratiskt prejudikat. För första gången i Norges historia 
skulle folket få tillfälle att direkt och omedelbart sanktionera ett viktigt be-
slut (SocDem 29/7). Men om man gick med på att vädja till folkviljan i ett 
sammanhang, måste man gå med på att göra det också i andra. (SocDem 
26/7, 31/7, 3/8; Arb 27/7; NyT 29/7; även Samhold 28/7). Folkomröstning-
en varslade därför om ”den nye tid, som betegner folkeviljens gjennembrud i 
samfundslivets alle forhold”.398 I första hand måste frågan om statsformen 
föreläggas folket.399 Men även spörsmålet om höjda tullar borde göras till 
föremål för referendum (NyT 27/7; även 1/8). 

Det var bara i den socialdemokratiska pressen som man hoppades, att 
folkomröstningen skulle få mycket långtgående, demokratiska efterverk- 

397 Dagbl 27/7. Folkomröstningen var också i linje med den europeiska sedvänjan att steg, 
som på ett avgörande sätt förändrade ett folks ställning till ett annat, skulle bekräftas genom 
en folkomröstning. VG 13/8. Folkomröstningen låg också i linje med det socialdemokratis-
ka partiprogrammet, som krävde folkomröstning. Den låg också i linje med partiets princip 
om att hävda folkens absoluta självbestämmanderätt. Se Scharffenberg, ”Baade folkeafs-
temning og rigsforsamling”, SocDem 28/7 respektive Arb 12/8. 
398 NyT 1/8; även SocDem 318, 12/8, 14/8. 
399 Arb 1/8; även ibid., 2/8, 18/8; SocDem 29/7, 1/8, 14/8; NyT 28/7, 29/7; 17de Mai 29/7; 
Scharffenbag, ”Baade folkeafstemning og rigsforsamling” (SocDem 28/7). 
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ningar. I liberal press förekom prejudikattanken ytterst sällan och i moderat 
och konservativ saknades den helt. Den åberopades heller inte av regeringen 
eller stortinget. De socialdemokratiska tidningarna var således ensamma om 
att lägga denna innehållsliga synpunkt på folkomröstningsförslaget.  

b. Argumentering mot kravet på nyval eller folkom- 
röstning i Norge 
Motståndarna mot folkomröstning var, som ovan påpekats (s. 365 f), mycket 
fåtaliga och de verkade aktivt endast under ett par dagar. Eftersom de dess-
utom inte argumenterade särdeles energiskt för sin sak, finns det inte många 
belysande resonemang att ta fasta på. De som finns ger dock en liten för-
aning om längs vilka linjer oppositionen mot överenskommelsen i Karlstad 
skulle komma att gå längre fram på hösten 1905. 

En motivering för att avslå kravet på folkomröstning var mottagarorien-
terad och uttalat expressiv till sin karaktär. Det var förödmjukande för Nor-
ge, som ju sedan den 7 juni var en fullt suverän stat, att lyda order eller i 
varje fall falla undan för ett krav från ett främmande land. Särskilt upprörd 
häröver var Louise Qvam ”Skal vi da nu atter igjen krype i musehullet for 
svenskerne”, undrade hon indignerat i ett brev till Gunnar Knudsen. ”Danse 
straks det behager dem at spille opp? En så uverdig feighet hadde jeg da 
ikke tiltroet vårt folk. Skal det da aldrig bli en ære at kalles norsk? Nu har vi 
i 52 dager gledet os over at være frie og at have kastet svenskeåget av os. 
Men ikke før kommer det et vink fra øst, vips så faller vi ynkelig på knærne, 
ryster og bever av skrekk og gjør alt hvad herr Patron befaler.”400 

 

En annan motivering var sändar–mottagarorienterad. Tidningen Norske 
Intelligenssedler kunde inte gå med på att folkomröstningen skulle bli in-
ledningen till förhandlingar med Sverige om unionens upplösning, och det 
på en grundval, som kunde tolkas som att Norge gett avkall på beslutet den 
7 juni (Intell 25/7, 26/7). Om Sverige i stället hade förklarat sig villigt att 
ome- 

400 Qvam t. Knudsen, 28/7, Ms. fol. 2692:2, Worm-Müllers samling, UBO; även Ibsen t. C. 
Berner, 27/7, Priv. 209, NRA; 17de Mai 27/7; Intell 25/7; SocDem 27/7; Heiberg G 
1923:66 ff. 
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delbart efter en folkomröstning erkänna Norge som en självständig stat, 
skulle tidningen ha kunnat reflektera på att acceptera referendum (Intell 
26/7; Varden 26/7). 

 

Såväl Ibsen, Louise Qvam som tidningen Social-Demokraten framförde 
till sist också en ramnormsinriktad invändning mot förslaget om folkom-
röstning. Det stred mot grundloven, hävdade de. Folkomröstningsinstitutet 
var ju okänt i den norska statsrätten. Enligt Social-Demokratens uppfattning 
måste referendum på vanligt sätt införas i författningen, innan det kunde bli 
tal om någon praktisk tillämpning. (SocDem 27/7; Ibsen t. Berner, 27/7, 
Priv. 209, NRA; Qvam t. Knudsen, 28/7, Ms. fol. 2692:2, Worm-Müllers 
samling, UBO). 

c. Återblick 
Merparten av referendumförsvararna kände sig av allt att döma kluvna i sitt 
ställningstagande till folkomröstningstanken. För många torde det ha upp-
levts som förödmjukande att fatta ett beslut som i realiteten var dikterat av 
Sverige. Denna expressiva aspekt tonades dock ner i argumenteringen. I 
stället framhöll man, att tanken på en folkomröstning varit aktuell i Norge 
ända sedan den 7 juni. Folkomröstningen antogs vidare inte komma att upp-
häva 7-junibeslutet utan snarare ytterligare befästa det. Dessutom kunde 
avgörandet falla innan den svenska urtimans program officiellt meddelades 
de norska myndigheterna. Allt förlänade beslutet ett drag av självständighet. 
För folkomröstning talade att den skulle stärka den norska regeringens ställ-
ning och göra det möjligt för den att begära Norges erkännande i utlandet 
strax innan eller samtidigt som den inledde förhandlingar med Sverige. Det-
ta antogs komma att stärka den norska förhandlingspositionen och göra 
svenskarna mer benägna för eftergifter. 

Ännu djärvare förväntningar hade Konow-Castberggruppen i stortinget. 
Den hoppades, att ett referendum skulle ge ett så lysande resultat, att rege-
ringen skulle kunna helt nonchalera urtima riksdagens krav på förhandling-
ar. Genom att åberopa resultatet av folkomröstningen borde regeringen kun-
na få landet erkänt som en självständig stat utan att behöva böja sig för de 
svenska villkoren. 

Motståndarna till folkomröstning hävdade slutligen, att ett beslut om re-
ferendum var förödmjukande, att det var ett första steg mot förhandlingar 
med Sverige på en grundval som inte kunde accepteras samt att det stred 
mot grundloven. 
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Till sist skall också ett par jämförande synpunkter framhållas. Än en 
gång kan vi konstatera, att det allmänt uttryckt var vänstern, som var mest 
konfliktinriktad och minst benägen att visa tillmötesgående mot svenska 
fordringar. Det var framför allt den, som kände folkomröstningskravet som 
en nationell förnärmelse och som gav uttryck härför i expressiva resone-
mang. Parallellen med den svenska högern är här slående. På norskt höger-
håll framfördes tanken, att folkets deltagande i en folkomröstning skulle 
skapa en nationell väckelse, som borde ta sig uttryck inte i aggressivitet mot 
Sverige utan i fredligt arbete för landets inre förkovran. Vi erinrar oss att det 
i Sverige var radikalliberaler och socialdemokrater som argumenterade på 
detta sätt. Därmed har jag lämnat ytterligare några bidrag till belysning av 
de informella ”allianserna” mellan, grovt uttryckt, norsk höger och svensk 
vänster samt norsk vänster och svensk höger i unionsfrågan. 

3. Norsk anhållan om unionens upplösning 
Inom regeringen hade man, som jag förut påpekat, vissa föreställningar om 
att man skulle kunna utnyttja folkomröstningens resultat till att begära er-
kännande av främmande makter innan eller samtidigt som man begärde det 
av Sverige. Regeringen gjorde också energiska försök i denna riktning. Re-
dan i mitten av juni sändes de Förenade rikenas förre minister i Madrid, 
Fritz Wedel Jarlsberg, till Köpenhamn och London. Hans uppgift var att 
undersöka hur man i ledande danska och brittiska kretsar skulle ställa sig till 
att en dansk prins valdes till kung i Norge. Den kandidat som regeringen 
närmast hade i åtanke, om bernadotteanbudet skulle komma att avvisas, var 
prins Carl, gift med en dotter till kung Edward av Storbritannien. Både i 
Danmark och England rönte förslaget stor uppskattning (Worm-Müller 
1947:91 f; Wedel Jarlsberg 1946:42 ff). Men Sveriges svar på bernadottean-
budet drog ut på tiden. Till sist beslöt regeringen välja en ännu djärvare lin-
je. Från slutet av juli till mitten av augusti sökte den genom Wedel och Nan-
sen övertala prins Carl att omedelbart låta sig väljas till kung i Norge. Tan-
ken var att man därmed skulle kunna få Danmarks eller i varje fall Storbri-
tanniens erkännande som suverän stat, innan förhandlingarna med Sverige 
inleddes. Denna plan gick 
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dock i stöpet bland annat därför att man i Danmark inte ville stöta sig med 
Sverige och familjen Bernadotte (Worm-Müller 1947:105 ff; Wedel Jarls-
berg 1946:112 ff; jfr Vogt, Notater 2. august – 11. oktober 1905, Ms. fol. 
2734:3, Worm-Müllers samling, UBO). 

Först i detta läge valde regeringen att lägga fram ett förslag om hemstäl-
lan till Sverige om förhandlingar. Förhistorien är av betydande statsveten-
skapligt och politiskt intresse. Hemställan var nämligen modellerad efter ett 
av Karl Staaff författat utkast, som den norska regeringens inofficielle emis-
sarie Benjamin Vogt hade fått med sig hem från Stockholm och som den 
svenska regeringen förklarat sig tillfreds med.401 Slutklämmen löd: ”stor-
tinget anmoder de svenske statsmagter om at yde sin medvirken til unionens 
opløsning ved for Sveriges vedkommende at ophæve rigsakten.”402 Frasen 
”unionens opløsning”, som regeringen några veckor tidigare använt i propo-
sitionen om folkomröstning och som specialkommittén då ändrat till ”den 
stedfundne opløsning af unionen”, återkom alltså i förslaget till anhållan. 
Inom regeringen insåg man vad detta innebar och gjorde sig beredd på strid. 
Man uppträdde mycket bestämt och krävde, att frågan skulle avgöras ome-
delbart och utan föregående utskottsbehandling. Regeringen kunde inte ac-
ceptera den minsta redaktionella förändring i texten. Förslaget måste anting-
en förkastas eller antas i sin helhet.403 

Regeringens tydliga försök att forcera fram ärendet och lämna så liten 
tid som möjligt över till eftertanke och diskussion väckte förbittring särskilt 
inom venstre och bland socialdemokraterna (De stenografiske referater fra 
de hemmelige møter, s. 145 f, 154 ff, 174 f, 180, 184 f, 196, 200, 214 ff; 
SocDem 22/8, 23/8; Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 26/8). Men även 
formuleringarna i propositionen kritiserades hårt. Opponenterna samlade sig 
denna gång kring ett formligt motförslag, som var mindre tillmötesgående 
mot den svenska ståndpunkten. Det löd: ”Under henvisning til sin adresse af 
19de juni d.a., hvori stortinget henstiller til Sveriges statsmagter under 

401 Bull 1955:121 ff; Bothner, Dagbog 1905, 18/8, Priv. 130, NRA. Om Vogts sonderingar i 
Stockholm, se Vogt, Notater 2.august – 11. oktober 1905, 21/8, Ms. fol. 2734:3, Worm-
Müllers samling, UBO. Jfr W. C. Brøgger, Optegnelser og erindringer fra 2 besøk i Stock-
holm i juni og juli 1905, 19/7, Ms. fol. 2675:1, Worm-Müllers samling, UBO. 
402 Heiberg J V 1906:328. Om förarbetet i regeringen, se Bothner, Dagbog 1905, 3/8, 5/8 
men även 25/7, Priv. 130, NRA; Bull 1955:100. 
403 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 144, 148 f. Angående regeringens 
beslut att undvika utskottsbehandling, se Bull 1955:125 f. 
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anerkjendelse af Norges nye stilling og af dets ret som suverænt rige, at ind-
gaa paa de forhandlinger, som er nødvendige for det endelige opgjør af det 
nu løste unionsforhold, og under henvisning til den stedfundne folkeafstem-
ning bemyndiger stortinget regjeringen til at optage saadanne forhandlinger 
med Sverige.” (Heiberg J V 1906:329). Vid den slutliga omröstningen sam-
lade regeringens förslag 104 röster och opponenternas elva. Bland dem som 
stödde det senare märktes förutom förslagsställaren Wollert Konow, ven-
stremännen Castberg, Myrvang, Egede-Nissen, Arnesen och Aaen samt alla 
de tre närvarande socialdemokraterna.404 

I pressen var läget i stort sett detsamma som före avgörandet i bernadot-
tefrågan och folkomröstningsfrågan. Ledarskribenterna undvek att göra någ-
ra kommentarer, förmodligen för att underlätta regeringens arbete.405 Först 
när propositionen gått igenom med stor majoritet i stortinget, började kom-
mentarerna flöda. De flesta godtog utan vidare regeringens formulering,406 
om ock med en viss tveksamhet på en del håll.407 

a. Argumentering för norsk anhållan om unionens 
upplösning 
En motivering för hänvändelsen var mottagarorienterad, vilket i detta fall 
innebär, att den var inriktad på norska förhållanden. Som jag senare skall 
visa, hävdade en del villkorsmotståndare, att anhållan var förödmjukande 
för Norge. Av hänsyn till Sverige hade den formulerats på ett sådant sätt, att 
den innebar en brytning med den norska ståndpunkt, som uttrycktes i beslu-
ten den 7 och den 19 juni (se nedan s. 383 f). Denna expressiva motivering 
tillbakavisades av villkorsförsvararna; det var inte fråga om någon ”ydmy-
gende kanossagang”. Regeringens förslag till hänvändelse låg helt i linje 
med vad 

404 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 243. Socialdemokraten Lind Jo-
hansen var frånvarande. Venstremännen Hougen och Bjørnaali samt Christian Kahrs, vil-
ken senare tillhörde de liberale, sympatiserade också med Konows förslag men röstade 
emot det. Ibid., s. 228 ff och 230 f. 
405 Ett undantag var Mgbl t. ex. 15/8. 
406 Aftenp 22/8; Lbl 23/8; ØB 23/8; VeP 26/8; Mgavisen 23/8, 25/8; VG 23/8; Samhold 
23/8, 25/8; Varden 23/8 18/8; Arb 23/8. 
407 Dagbl 23/8, 24/8; Nid 24/8, 25/8; 17de Mai 24/8. I TrAdr har jag inte funnit någon de-
batt om hemställan. Endast ett fåtal venstretidningar som Intelligenssedlerne och Bergens 
Tidende samt det socialdemokratiska huvudorganet Social-Demokraten gick klart emot 
kravet (Intell 23/8, men även 25/7, 26/7, 9/8, 14/8; BeT 22/8, 23/8; SocDem 22/8, 23/8; se 
nedan s. 383 f.) 



379 

de ansåg vara den rimliga innebörden av besluten av den 7 och den 19 juni 
(De stenografiske referater fra de hemmelige rnøter, s. 231 f cit., Michel-
sen). ”Ved 7de junibeslutningen ansaa Norge sig forpligtet”, hävdade Chris-
tian Michelsen, ”til for sit vedkom[m]ende at erklære sig som en fri og uaf-
hengig stat og unionen opløst; men der eksisterer som bekjendt noget, som 
heder rigsakten, der er en kontrakt, en traktat mellem de to lande Norge og 
Sverige. Førend den rigsakt er ophævet, har Sverige for sit vedkommende 
ikke tiltraadt unionens opløsning, og vil Sverige for sit vedkommende ikke 
give os anerkjendelse” (De stenografiske referater fra de hemmelige møter 
s. 177 f). Längre fram i samma anförande uttryckte sig Michelsen ännu tyd-
ligare. ”Man faar skjelne mellem den faktiske tilstand, at Norge paa egen 
haand løste unionen den 7de juni, og den ... retslige tilstand, at rigsakten 
formelt og faktisk bestaar, saalænge ikke ogsaa Sverige har opsagt den.” 
Beslutet den 7 juni innebar endast, att man från norsk sida konstaterade, att 
unionen faktiskt upphört att fungera. Det innebar inte, att man fattade ett 
formligt beslut om att upphäva unionen även i juridiskt avseende.408 

Adressen till kung Oscar av den 19 juni (för en mer ingående beskriv-
ning se ovan s. 27 f) gick väl ihop med beslutet av den 7 juni, ansåg försva-
rarna av hemställan. Den tog endast sikte på att Sverige för sin del skulle 
upphäva riksakten så att det formella förhållandet mellan länderna bringades 
i överensstämmelse med det faktiska (De stenografiske referater fra de 
hemmelige møter, s. 147; även s. 158). 

I samma anda skulle ordalydelsen i den nu aktuella anhållan tolkas. Uni-
onen var upplöst och detta faktiska förhållande kunde inte rubbas av en 
formulering i hänvändelsen. ”7de junibeslutningen var handling – en 
afgjørende og klar handling, som maa omgjøres for atter at træde ud af 
kraft,” framhöll Christian Michelsen. ”Men ved den nu foreslaaede henven-
delse til Sverige blir intet omgjort ... Unionen blir ikke gjenoprettet, kongen 
blir ikke igjen indsat paa Norges trone. Tusinde ord udsletter ikke en gjer-
nings spor. 7de juni er gjerningen, og den staar urokket.”409 

De facto existerade sedan den 7 juni således icke längre något unions-
förhållande mellan Norge och Sverige. Det faktum att riksakten fortfarande 

408 De stenografiske referater fra de hemmelige møter s. 179; även s. 158 Løvland, 182 f 
Arctander, 186 f Bull samt möjligen även s. 209 Berner; ang. denna tolkning se även Cast-
berg 1953:432 Berner. 
409 De stenografiske referater fra de hemmelige møter s. 179; detta framhölls med stor kraft 
även av Bull 1955:166 f; även Vogt, Notater 2. augusti–11. oktober 1905, 27/8, Ms. fol. 
2734:3, Worm-Müllers samling, UBO; Mgavisen 25/8; Dagbl 23/8, 24/8; Nid 24/8; Varden 
17/8; Arb 23/8. 
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var gällande svensk lag kunde dock inte rubbas av några ensidiga norska 
beslut. Det var detta förhållande som regeringen genom anhållan sökte få 
ändrat. De svenska statsmakterna anmodades ”at opheve rigsakten ogsaa for 
Sveriges vedkommende, ... fordi vi ønsker den formelle retslige tilstand 
mellem folkene bragt i overensstemmelse med den faktiske.” (De stenogra-
fiske referater fra de hemmelige møter, s. 201 Michelsen; även ibid., s. 158 
Løvland, 163 och 209 Berner, 182 f Arctander; ØB 24/8). ”Det er et stand-
punkt, som ikke paa noget punkt strider mod 7de juni-beslutningen eller 
underkjender den ved nævnte beslutning etablerede faktiske tilstand”, slog 
Christian Michelsen fast.410 Härav följde att den också var förenlig med 
adressen av den 19 juni (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, 
s. 147, 153, 158, 163, 182, 189, 210; även Lbl 23/8). 

Det var alltså inte fråga om att ta något ömkligt och förödmjukande steg 
bort ifrån den rakryggade positionen av den 7 juni. ”Det er merkværdigt 
med disse chauvinistiske politiske flagellanter og selvpinere”, skrev Ver-
dens Gang med hänsyftning på dem, som motsatte sig en hänvändelse till 
Sverige om förhandlingar. ”Deres patriotisme ligesom ikke trives, hvis den 
ikke kan voltre sig i ydmygelser. Er der ingen, maa de laves.” (VG 20/8, 
24/8; ØB 21/8; Arb 25/8). 

När debatten i stortinget började lida mot sitt slut, medgav emellertid en 
del villkorsförsvarare både i och utanför regeringen, att det var fullt möjligt 
att tolka anhållan på ett annat sätt. Klart framhölls detta av justitieminister 
Edvard Hagerup Bull. Den svenska ståndpunkten gick ju ut på att unionen 
fortfarande bestod. Enligt norsk uppfattning var däremot unionen upplöst. 
Denna till synes oförsonliga motsättning hade regeringen sökt komma förbi 
genom att inte klart deklarera, att unionen faktiskt var upplöst. Från norsk 
sida begärdes endast att Sverige för sitt vidkommande skulle upphäva riks-
akten. Att detta ännu inte skett, var ju alldeles uppenbart och därför gjorde 
Norge inte avkall på något genom en sådan begäran. Men i anhållan tillfo-
gades också formuleringen ”at naar Sverige for sit vedkommende har ophæ-
vet rigsakten, saa har det derved ydet sin medvirkning til unionens opløs-
ning”. Detta kunde enligt Hagerup Bull faktiskt tolkas på två sätt. ”Det kan 
forstaaes ud fra den svenske opfatning, som om Sverige derved har fattet 
beslutning om at ophæve unionen. Men fra det norske standpunkt kan det 
kun forstaaes som indeholdende den givne ting, 

410 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 231; även s. 153 Berner, 158 
Løvland, 182 och 189 Arctander, 238 ff Bull; BeA 22/8; Lbl 23/8; ØB 24/8; VG 23/8; 
Mgavisen 25/8, se dock 26/7; Samhold 25/8; Varden 23/8; Dagbl 23/8, 24/8). 
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at formelt eksisterer unionen endnu i svensk forfatningsret, saalænge rigsak-
ten ikke er ophævet.” Enligt Hagerup Bulls uppfattning var denna dubbelty-
dighet fullt försvarbar. För att uppnå resultat i internationella förhandlingar 
måste man välja ”udtryksmaader, som ligesaa lidet præjudicerer det ene 
standpunkt som det andet”. Varje land måste ges möjlighet att tolka in sin 
egen speciella uppfattning i hänvändelsen (De stenografiske referater fra de 
hemmelige møter, s. 239; även Mgavisen 23/8; V G 28/7, 17/8) ”Här gällde 
det”, som ett annat statsråd, Harald Bothner, uttryckte det, ”at finde en bro, 
... som leder over til en forstaaelse med Sverige.”411 

Denna argumentering visar, att regeringen medvetet formulerade hän-
vändelsen på ett ganska oklart sätt, som skulle göra det möjligt för Sverige 
att tolka in sin unionssyn. Man önskade visa tillmötesgående mot unions-
partnern.412 Därmed fullföljde ministären den försonliga unionspolitik, som 
inleddes i samma ögonblick som det avgörande steget mot unionsupplös-
ning togs den 7 juni genom bernadotteanbudet och som fortsattes genom 
adressen till kungen den 19 juni och beslutet om folkomröstning den 28 juli. 

 

Därmed är vi inne på en andra huvudargumentering för anhållan, en ar-
gumentering som är orienterad mot relationerna mellan sändaren och mot-
tagaren. 

Den nyss refererade, mottagarorienterade motiveringen för hänvändel-
sen till Sverige hade huvudsakligen en negativ karaktär. Den var ett motar-
gument mot ett argument mot anhållan. Den sökte visa att formuleringarna i 
hänvändelsen inte var förödmjukande för Norge, ty de innebar i sak inget 
uppgivande av tidigare intagna ståndpunkter. De sändar–mottagarorien-
terade tankegångar, som nu skall behandlas, användes däremot som positiva 
skäl eller som pro-argument för hänvändelsen. Man måste använda denna 
formulering i hemställan för att få Sverige att godkänna den. Skrivningen 
skulle kunna ”utjevne noget av den uhyggelige bitterhet, som behersker hele 
Sverige, og forhaabentlig gjøre det lettere for den svenske 

411 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 213; även s. 167 Hagerup, 231 
Michelsen; Samhold 23/8; Nid 24/8; Dagbl 24/8; Arb 2318; NyT 25/8. ”Vi har tøiet os 
langt i formen for henvendelsen til Sverige – kanske vel langt”, skrev Harald Bothner i sin 
dagbok den 21 augusti. ”Men vi faar her sætte realitet over form”, tillade han. H. Bothner, 
Dagbog 1905, 21/8, Priv. 130, NRA; även ibid., 19/8. 
412 Detta framgår också av att man i början av augusti inom ministären diskuterade en hem-
ställan, som förutsatte, att Sverige först skulle erkänna Norge som självständig stat och 
sedan inleda förhandlingar; även Bothner, Dagbog 1905, 318 och 518, Priv. 130, NRA. 
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regjering at vise imøtekommenhet i realiteten”, noterade Benjamin Vogt i en 
minnesuppteckning (Vogt, Notater 2. august–11. oktober 1905, 21/8, Ms. 
fol. 2734:3, Worm-Müllers samling, UBO). Därmed skulle man bana väg 
för en fredlig avveckling av unionsgemenskapen413 och Sveriges erkännan-
de av Norge som en fristående stat.414 Detta gjorde det i sin tur lättare (Var-
den 17/8) eller påstods rentav vara en nödvändig betingelse för att uppnå 
andra makters erkännande (De stenografiske referater fra de hemmelige 
møter, s. 202 Michelsen; Lbl 23/8). Efter den 7 juni hade regeringen haft 
hemliga kontakter med de utländska makter, som kunde antas vara villiga 
att erkänna Norges nya status, berättade Michelsen i stortinget. Samtliga 
hade hävdat, att Norge först borde försöka uppnå en vänskaplig uppgörelse 
med Sverige. Om en sådan kom till stånd, skulle Norge omedelbart få mak-
ternas erkännande (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 
178 f och s. 202). Men även om förhandlingarna rann ut i sanden, var det 
bättre att ha gjort ett försök än att inte ha gjort något alls. Då kunde man 
hoppas, att makterna upptog diplomatiska förbindelser med Norge utan att 
vänta på Sverige.415 

 

Enstaka medlemmar av stortinget motiverade till sist sitt ställningsta-
gande för regeringens förslag till hemställan med ett partistrategiskt oriente-
rat skäl. Under stortingsdebatten fällde statsrådet Harald Bothner, som vid 
regeringsbildningen i mars hade betraktats som Konow-Castberggruppens 
man, ett mycket uppmärksammat yttrande. Om partibrodern Konows förslag 
accepterades skulle enligt Bothners mening följden bli ”at stortinget maa 
finde en anden regjering til at ordne denne sag”.416 Detta motsades inte av 
vare sig Michelsen, Løvland eller någon annan ledande politiker i regering-
en. Eftersom uttalandet måste tolkas som ett hot om av- 

413 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 149, 178 f och 201 Michelsen, 
180 f Knudsen; BeA 22/8; Lbl 23/8; ØB 23/8; Mgavisen 23/8, 25/8; Varden 23/8; Dagbl 
23/8; Arb 25/8. 
414 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 178 f, 201 ff; Samhold 23/8. 
415 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 178 f, 202, 210, 213; även Arb 
25/8. 
416 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 212 f; även s. 224 och 240. Att 
detta yttrande var förberett från regeringens sida förefaller mindre sannolikt. Se Bothner, 
Dagbog 1905, 22/8, Priv. 130, NRA. ”Sorenskriver Bothner, som ogsaa jeg havde anbefalet 
for Michelsen, er en dygtig og i unionssagen paalidelig mand, som venstre forhaabentlig vil 
være fuldt tjent med,” skrev Castberg 1953:263. 
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gång ansåg venstremännen Hougen och Bjørnaali samt ”liberalen” Kahrs, 
att de måste rösta för regeringens förslag.417 

b. Argumentering mot norsk anhållan om unionens 
upplösning 

Motståndarna till anhållan tryckte å sin sida mycket hårt på den motta-
garorienterade, expressiva invändningen, att den hänvändelse, som reger-
ingen formulerat, var djupt förödmjukande för Norge. Den skadade landets 
ära och värdighet därigenom att den kunde tolkas som att man givit efter för 
svenska påtryckningar och tagit avstånd från besluten av den 7 och den 19 
juni. (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 169 Konow, 
216 ff Eriksen; Castberg, 1953:423; SocDem 23/8; BeT 22/8, 23/8; Egede-
Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 26/8). 

Innebörden av beslutet den 7 juni var enligt villkorsmotståndarna, ”at 
rigsakten er ophævet og unionen opløst, fordi Norge har fattet beslutning 
om det” (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 196 Konow; 
även s. 162 Myrvang, 205 Castberg, 233 Aaen). I många fall gjorde man 
ingen skillnad mellan faktiskt upplöst och juridiskt upplöst (De stenografis-
ke referater fra de hemmelige møter s. 162 och 233). De som uppmärksam-
made denna för villkorsförsvararna så betydelsefulla distinktion hävdade, att 
unionen var upplöst även i rättsligt avseende (De stenografiske referater fra 
de hemmelige møter s. 196 f Konow). 

Adressen av den 19 juni uppfattades av somliga som alltför undfallande 
mot Sverige. Den innehöll en invit till förhandlingar, som kanske gick väl 
långt. (De stenografiske referater fra de hemmelige møter s. 204 Castberg, 
162 Myrvang). Å andra sidan slog den fast, att Sverige måste erkänna Nor-
ges nya ställning och dess rätt som suveränt rike, innan det kunde bli tal om 
förhandlingar. Man kunde därför påstå, att adressen trots allt byggde på 
samma uppfattning som beslutet den 7 juni: att unionen var upplöst. (De 
stenografiske referater fra de hemmelige møter s. 183, 187 f, 205, 233;.ang. 
adressens ordalydelse, se ovan s. 27 f). 

Annorlunda var det med den nu aktuella anhållan om förhandlingar. I ut-
landet skulle man tro, hävdade Johan Castberg, ”at her er der fattet en be-
slutning, som er en imødekommen af den svenske opfatning af begivenhe-
derne, og en forladen, en vigen bort fra den norske opfatning ... som er den, 
at unionen er opløst, medens den svenske opfatning netop er den, 

417 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 222, 228 f, 231 och 237. Detta 
förefaller ha fällt avgörandet även för Ivar Tveiten, se Dagbok 1902–1906, 22/8, Ms. fol. 
2731:3, Worm-Müllers samling, UBO. 
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at unionen ikke er opløst og ikke kan opløses, med mindre den svenske 
konge og den svenske rigsdag dertil har givet sit samtykke.”418 

Regeringens hemställan innebar, att man gick ifrån de egna ståndpunk-
terna av den 7419 och den 19 juni.420 

Men hade regeringen ändå inte valt ett uttryck, som lämnade frågan hu-
ruvida unionen var upplöst eller ej obesvarad? Var inte ordalagen så tänjba-
ra att svenskarna kunde läsa dem på sitt sätt och norrmännen på sitt? Nej, 
menade exempelvis Alfred Eriksen, regeringens uttryck ”’medvirkning til 
unionens opløsning’” kunde bara tolkas på ett sätt. ”Der er ingen mening i at 
tale om medvirkning til det, som er fuldbragt; man medvirker ikke til 
kjendsgjerninger, som er afsluttet og fastslaaet; men man medvirker til det, 
som skal ske”.421 

Flera motståndare till villkor sade sig vara överens med villkorsmotstån-
darna om att det nu gällde att bygga en bro över till den svenska ståndpunk-
ten. Men vad regeringen hade att föreslå var, framhöll Konow, ingenting 
annat än ”at styrte sig i elven for at komme over paa den anden side uden 
engang at give sig tid til at tage strømper og sko af; man bliver dyvaad ved 
det. Man skynder sig for at komme over paa svensk ståndpunkt.” (De steno-
grafiske referater fra de hemmelige møter, s. 197; även s. 233 och 235 
Aaen). 

I villkorsmotståndarnas ögon innebar regeringens formulering i anhållan 
en förnedrande och förödmjukande reträtt från den rakryggade aktions-
ståndpunkt man intog den 7 juni.  

 

Villkorsförsvararnas huvudmotivering för att formulera hänvändelsen på 
det sätt, som regeringen hade gjort, var ju att man då kunde få till stånd för-
handlingar med Sverige om unionens upplösning. Denna sändar–mottagar-
orienterade tankegång bemöttes av villkorsmotståndarna med att det var 
farligt för Norge att visa sig alltför tillmötesgående och medgörligt. ”Stor- 

418 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 225 f; även s. 176 Castberg, 183, 
197 och 207 Konow, 216 Eriksen, 223 Hansson, 234 Aaen; Castberg, ”De svenske vilkaar”, 
Dagbl 18/8; SocDem 22/8, 2318; Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 26/8. 
419 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 197 och 221 Konow, 223 Hans-
son, 223 f Myrvang, 234 Aaen; även ibid., s. 155 och 242; Intell 23/8; SocDem 22/8, 23/8; 
Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 26/8. 
420 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 152, 154, 162, 234. 
421 De stenografiske referater fra de hemmelige møter s. 216; även SocDem 23/8. Dock De 
stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 222 Konow. 
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svenskerne vil udlægge den sidste beslutning som et tegn paa svaghed”, 
befarade Social-Demokraten. ”De vil tro, at vi nu er skræemt, og at de kan 
byde os hvad det skal være. Følgen vil let bli den, at svenskerne strammer 
sine fordringer og stadig blir dristigere og dristigere.” Svaghet kunde alltså 
leda till att uppgörelsen blev mera ofördelaktig för Norge, ja att storsvens-
karna spände sina förväntningar så högt att ett krig blev oundvikligt.422 

Man fann det heller inte särskilt sannolikt, att en hemställan – genom att 
bana väg för en fredlig avveckling av unionen och Sveriges erkännande av 
Norges nya ställning – skulle leda till att andra europeiska makter erkände 
den nya staten Norge. Det var lika troligt, att förhandlingarna med Sverige 
skulle stranda. Då skulle man kanske i utlandet säga, att stortinget genom 
formuleringarna i hemställan erkänt, att Sveriges medverkan krävdes för att 
unionen skulle kunna upplösas. Då försvagades onekligen landets ställning 
utåt (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 176 och 226 
Castberg; även SocDem 23/8) och makterna skulle dra sig för att erkänna 
den nya staten (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 222 
Konow). 

Var det då ingen som gick emot hänvändelsen därför att man ogillade att 
Norge skulle inleda förhandlingar med Sverige med utgångspunkt i de urti-
ma villkoren? Denna fråga skall besvaras i nästa avsnitt (se nedan s. 387 ff). 
Här skall blott sägas, att det åtminstone enligt Castbergs och Konows me-
ning inte var tillfredsställande att låta det bero enbart på Sveriges nåd, om 
Norge skulle bli erkänt i utlandet. Man måste arbeta för detta mål oberoende 
av hur Sverige skulle komma att ställa sig (De stenografiske referater fra de 
hemmelige møter, s. 199 och 207 f Konow samt 176 och 204 Castberg). 
Regeringen borde därför lägga fram en budget för diplomatin och konsulat-
väsendet (De stenografiske referater fra de hemmelige møter s. 199). Den 
borde också, halvt privat, halvt officiellt, skicka ut sändebud till de viktigas-
te länderna med uppdrag att arbeta för att Norge skulle bli erkänt. Det räckte 
inte att som regeringen gjort sända iväg några ”politiske handelsreisende” 
för kortare sejourer i utländska huvudstäder. Här krävdes representanter, 
som ständigt uppehöll sig på sina orter för att bearbeta ledande politiker. Då 
blev man mindre beroende av Sveriges gunst och bevågenhet. (De stenogra-
fiske referater fra de hemmelige møter s.199, 207 f cit. och 222 Konow; 
Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 2 6/8). 

422 SocDem 23/8; även Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 26/8. Man förnekade också att 
en stramare skrivning skulle ha äventyrat freden; Intell 23/8. 
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Till sist skall också ett par normorienterade argument mot hänvändelsen 
refereras. Social-Demokraten ansåg, att formuleringarna i hemställan inne-
bar en eftergift åt storsvenskarnas rättsuppfattning. Ända sedan den 7 juni 
hade dessa fördömt det sätt varpå upplösningen gått till, ”thi det var et ’sätt’, 
som kun et selvstændigt folk kan bruge, at erklære en union opløst. Paa sligt 
’sätt’ kan ikke en provins beslutte.” Regeringen avhände sig nu ”vort suve-
ræne folks ret”, ”demokratiets ret til at raade i Norge”. Hemställan stred mot 
principen om Norges självbestämmanderätt. (SocDem 23/8). 

Det väckte åtskillig förvåning i samtiden, att socialdemokraterna röstade 
mot regeringens förslag till hemställan. ”Intet parti tager saaden afstand fra 
al chauvinisme som socialisterne – og deres optræden her er derfor høist 
besynderlig,” skrev Harald Bothner i sin dagbok (Bothner, Dagbog 1905, 
22/8, Priv. 130, NRA). Som jag redan påvisat instämde Alfred Eriksen i 
förödmjukelseargumentet (se ovan s. 383 f). En förnyad granskning av hans 
yttranden i stortinget visar emellertid att hans, och därmed förmodligen ock-
så de andra socialdemokraternas ställningstagande, dikterades även av kon-
stitutionella skäl. Han fördömde i mycket skarpa ordalag regeringens non-
chalanta behandling av stortinget. ”Naar jeg ikke er istand til at give regje-
ringens forslag min stemme”, framhöll han, ”saa har det for en meget væ-
sentlig del sin grund i, at den ikke har villet være med paa en mere forsvar-
lig fremgangsmaade.” (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, 
s. 214). 

Eriksen vände sig med skärpa mot regeringens försök att driva fram ett 
avgörande utan utskottsbehandling och utan att ge stortinget tillräcklig tid 
att tänka igenom problemen (De stenografiske referater fra de hemmelige 
møter, s. 155, 184 f och 214 ff). Han kritiserade också dess ovilja att preci-
sera sin inställning till de svenska villkoren och dess vägran att höra stor-
tingets syn på dem (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 
156, 185 f). Regeringen var här inne på mycket farliga vägar. ”Det har fra 
svensk side vært sagt, at her raader en terrorisme, enhver afvigende mening 
tvinges ned, der er ikke ytringsfrihed her i landet, man fremdriver en kunstig 
indpiskning”. Men om regeringen inte gav stortinget någon betänketid alls, 
då var man enligt Eriksen nästan tvungen att instämma i svenskarnas om-
döme (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 184). Reger-
ingen bröt mot en viktig princip i norsk politik ”nemlig at der ikke skal være 
i nogensomhelst form et faatalsvælde, ikke heller i form af en regjering, som 
fører et enevældigt styre; 
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men det skal være hos det storting, der er fremgaaet af valgene, hos dette 
stortings flertal, at afgjørelsen hele tiden ligger” (De stenografiske referater 
fra de hemmelige møter, s. 156 f). Eriksen kunde inte finna sig i att landet 
”skal være ført tilbage til en statsskik som den, der gjaldt før 1883; at vi har 
faaet en regjering, som ikke vil samarbeide med det norske storting, men 
kun forlanger, at stortinget skal være et viljeløst redskab i regjeringens 
haand” (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 219). 

Bakom detta generalangrepp på regeringen skymtar ett annat problem, 
som ställer Eriksens och de andra socialdemokraternas inställning till hem-
ställan i en mera begriplig dager. Om man inte nu protesterade mot reger-
ingens egenmäktighet, kunde den senare överrumpla stortinget också i den 
för socialdemokraterna så angelägna frågan om statsformen. Kanske hade 
den redan utan stortingets vetskap satt sig i förbindelse med ”andre prinser 
som kongsemner”, fruktade Eriksen (De stenografiske referater fra de hem-
melige møter, s. 186). 

4. Nedläggning av norska gränsfästningar 
Vid upprepade tillfällen sökte man från radikalt venstrehåll provocera 

fram en öppen diskussion i stortinget om hur man borde ställa sig till kravet 
på nedläggning av gränsfästningar. När urtima riksdagens beslut den 29 juli 
officiellt meddelades stortinget, tog Konow, Castberg och ”liberalen” Chris-
tian Kahrs tillfället i akt att offentligt ta avstånd från gränsfästningskravet 
(Heiberg J V 1906:236, 239). Men de övriga stortingsmännen undvek nog-
samt att göra några deklarationer i sakfrågan.423 

Då regeringen den 21 augusti lade fram sitt förslag angående en norsk 
hemställan till Sverige, begärde den också i allmänna ordalag fullmakt av 
stortinget att få inleda förhandlingar om urtimans villkor samt att få sluta en 
preliminär överenskommelse härom med Sverige.424 Regeringens vaga for-
muleringar väckte åtskilligt missnöje framför allt inom venstres radikala 
flygel. Man krävde, att regeringen skulle redovisa sin principiella syn 

423 Heiberg J V 1906:237 f; jfr Svendsbøe, Erindringsbok, 30/7, Ms.fol. 2729:1, Worm 
Müllers samling, UBO. För en liknande debatt den 28/7, se De stenografiske referater fra de 
hemmelige møter, s. 117–142; även Castberg 1953:417 f, 423 f. 
424 Heiberg J V 1906:328 och De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 232. 
Även denna formulering var hämtad från det tidigare nämnda, av Staaff utarbetade utkastet; 
se Bull 1955:122 f. 
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på de svenska villkoren (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, 
s. 162, 169, 185). Någon gick längre och fordrade ”en bindende erklæring 
fra regeringen om dens standpunkt” (De stenografiske referater fra de hem-
melige møter, s. 199, 218). Men regeringen vägrade gå in på vare sig princi-
per eller detaljer. Statsråden gjorde gällande att saken måste behandlas un-
der sekretess, att villkoren var så oklart formulerade att en diskussion inte 
tjänade något vettigt ändamål samt att en debatt skulle kunna öka upphets-
ningen i Sverige och omöjliggöra en anständig uppgörelse (De stenografiske 
referater fra de hemmelige møter, s. 172; 159, 163 f, 203, 211; 160 f, 163 f). 
Oppositionen samlades då kring ett motförslag, som väcktes av Wollert Ko-
now (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 143. Förslaget 
citerat ovan s. 377 f). Enligt förslagsställarens egen tolkning gav yrkandet 
ingen uttrycklig fullmakt åt regeringen att inleda förhandlingar om de urti-
ma villkoren. Om däremot svenskarna tog initiativ till resonemang, tillät 
resolutionen att regeringen accepterade inviten. Ordalagen medgav dock 
inte, att den slöt någon överenskommelse om villkoren. Även om ordet 
gränsfästningar inte förekom i resolutionen, står det klart att den i realiteten 
sökte förhindra eftergifter just med avseende på dem (De stenografiske refe-
rater fra de hemmelige møter, s. 208 och 221; även s. 198 f, 205 f, 219 f, 
223, 238, 262, 270; jfr Castberg 1953:378). Vid voteringen samlade emel-
lertid Konows förslag blott 11 röster (se ovan s. 378). 

Det fanns alltså opposition mot regeringens önskan om att få inleda för-
handlingar med Sverige. Det ligger en djup symbolik i det faktum, att det 
var just Wollert Konow som gick i spetsen för denna opposition. Det var ju 
han som i ett tal år 1891 hade lanserat aktionslinjen eller Skarneslinjen som 
den kom att kallas efter den plats där talet hölls. Medan regeringen och dess 
anhängare genom bernadotteanbudet, uttalandet av den 19 juni, beslutet om 
folkomröstning, beslutet om anhållan om unionens upplösning samt beslutet 
om att inleda förhandlingar om de svenska villkoren kan sägas ha återgått 
till förhandlingslinjen, högerlinjen i norsk unionspolitik, kan de som oppo-
nerade sig mot denna politik sägas ha fullföljt Skarneslinjen, vänsterlinjen. 
Visserligen avvisade inte oppositionen principiellt tanken på förhandlingar 
med Sverige. Men kravet på att Sverige skulle ta initiativet var så utmanan-
de, att den svenska regeringen troligen inte skulle ha kunnat gå med på det. 
Oppositionen ville av allt att döma inte få till stånd några förhandlingar med 
Sverige. Den ville fullfölja den ensidiga aktionens väg och oberoende av 
svenska önskemål söka förmå stormakterna att erkänna Norge som suverän 
stat. 
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Kravet på nedläggning av gränsfästningar blev således aldrig föremål för 
någon öppen realbehandling i stortinget, innan förhandlingarna med Sverige 
inleddes. Däremot togs frågan upp internt inom regeringen. De flesta stats-
råd förklarade, att de inte kunde tänka sig att förhandla om nedläggning av 
Fredrikssten och Kongsvinger. Om Örje och Dingsrud var de däremot villi-
ga att resonera med svenskarna. Arctander och Bothner framförde dock 
starka betänkligheter mot det senare alternativet (Bothner, Dagbog 1905, 
17/8, 18/8, Priv. 130, NRA; Bull 1955:118, 122; Vogt, Notater 2. august – 
11. oktober 1905, 21/8, Ms.fol. 2734:3, Worm-Müllers samling, UBO).  

I förhandlingarnas inledningsskede argumenterade de norska delegaterna 
för att samtliga fästningar borde stå kvar (Wåhlstrand 1953:26–47 och 89–
108). Vid den andra läsningen den 6 september gick de med på att göra frå-
gan om nedläggning av Örje och Dingsrud beroende av inrättandet av en 
neutral zon i mer vidsträckt bemärkelse. Kongsvinger och Fredrikssten kun-
de de aldrig finna sig i att ge upp. (Wåhlstrand 1953:44 och 145 ff samt 
152). Ett par dagar senare gick de emellertid med på att slopa även ett par av 
forten vid Fredrikssten. Men då måste Sverige i gengäld acceptera både neu-
tral zon och skiljedomstraktat. Såväl Urskog som Kongsvinger borde få stå 
kvar orörda. Sådant var läget när förhandlingarna den 7 september ajourne-
rades (Wåhlstrand 1953:60 f och 158 f samt 172 f). 

Från åtminstone ett håll befarade man nu en brytning inom regeringen 
(Wåhlstrand 1953:430). Det visade sig emellertid, att samtliga hemmava-
rande statsråd var inställda på eftergifter. De kunde i nödfall gå med på att 
slopa alla fästningar, om man som kompensation kunde utverka en omfat-
tande neutral zon och en skiljedomstraktat. Bothner och Arctander var dock 
mycket betänksamma mot att lägga ner Kongsvinger. Delegaterna fick 
emellertid fullmakt att sluta överenskommelse om de bästa villkor som kun-
de uppnås. (Wåhlstrand 1953:393 ff, 439 f; jfr s. 429 och Bothners dagbok, 
25/7, Priv. 130, NRA).  

Även stortingsmännen fann sig i regeringens kompromisspolitik. På ett 
hemligt möte den 11 september var det blott ett fåtal radikala venstrepoliti-
ker som Castberg, Konow, Hougen och Myrvang samt høiremannen Gunnar 
Rysstad – venstreman fram till 1903 – som opponerade sig.425 

425 Wåhlstrand 1953:397 f, 440 även Arnesen; Castberg 1953:473–487; Brynildsen, 
Dagbøker 1903–1909, 11/9 och Hougen, Dagboksoptegnelser, 11/9, Ms.fol. 2674 resp. 
2688, Worm-Müllers samling, UBO; även L K B Jelsa, Notater fra 1905, Ms.fol. 2690:1, 
Worm-Müllers samling, UBO. 
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Utanför storting och regering var opinionsläget ungefär detsamma. Den 
stora mängden tidningar förklarade sig trots allvarliga betänkligheter beredd 
att gå med på att slopa gränsfästningarna, om Sverige i gengäld kunde för-
mås att sluta en allmän skiljedomstraktat426 eller upprätta en verkligt neutral 
zon (Arb 19/8, 11/9). Några radikala venstretidningar som Norske Intelli-
genssedler, Nidaros och Den 17de Mai kunde dock inte acceptera nedlägg-
ning ens om en allmän skiljedomstraktat inrättades (Intell 6/9, 22/9 dock 
11/9, 12/9; Nid 5/9, 12/9, 13/9, 21/9; BeT 12/9, 16/9; 17de Mai 21/9; jfr 
Dagbl 5/9, 13/9). En handfull radikala venstremän ställde sig också avvi-
sande till en nedläggning. De kunde inte försona sig med tanken att, som 
Viggo Ullmann uttryckte den i sitt tal på Sankt Olavsfesten i Trondhjem i 
slutet av juli, ”vi skal gjøre som Kartago maatte gjøre, da Rom havde besei-
ret det, da det reiv sine mure i fiendens paasyn”.427 

Delegaterna kunde således återvända till Karlstad i förvissningen om att 
deras förhandlingspolitik hade ett omfattande stöd i stortinget och i pressen. 
Mot den bakgrunden kunde de efter ytterligare ett par hårda förhandlings-
omgångar slutligen gå med på att lägga ner alla nyare gränsbefästningar 
med undantag för Kongsvinger, som dock inte fick utvidgas. Som motpre-
station biträdde svenskarna norrmännens krav på en neutral zon och ett all-
mänt skiljedomsavtal. (Wåhlstrand 1953:179 ff). 

När överenskommelsen offentliggjordes den 25 september var stäm-
ningen i Kristiania inte särskilt hög. På radikalt venstrehåll var man ytterst 
upprörd. ”Some folk er plent som rasande”, skrev Ivar Tveiten i sin dagbok. 
”Dei misser vit og sans og er plent som drukne folk” (Tveiten, Dagbok 
1902–1906, 23/9, Ms.fol. 2731:3, Worm-Müllers samling, UBO). Allt syn-
tes bäddat för en hård politisk strid mellan Konow-Castberggruppen och 
regeringen. 

Under specialkommitténs behandling av överenskommelsen kom de för-
sta sammandrabbningarna. Av det betänkande som lades fram kunde 

426 Mgbl 11/9, 14/9, 15/9, 17/9; ØB 13/9; BeA 11/9, 12/9, 13/9; TrAdr 12/9, 16/9,18/9; 
HaSt 12/9, 16/9; VG 6/9, 12/9, 15/9; Varden 26/7, 17/8, 7/9; SocDem 10/8, 17/8; Arb 19/8, 
6/9; NyT 18/9, 20/9, 25/9; jfr Aftenp 11/9, 12/9. 
427 Ullmann ”Amtmand Ullmanns foredrag ved Olavsfesten 1905”, Nid 1/8; även Myrvang, 
Dagbok fra 1905, 16/9 Midttun, Ms.fol. 2708:2. Worm-Müllers samling, UBO; Scharffen-
berg t. Stang, 16/8, Worm-Müller t Stang, 26/7, Steinsvik t. Stang, 31/7 och Sletten t. 
Stang, 3/9, alla i Ms.fol. 2724:1, Worm-Müllers samling, UBO. 
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man utläsa, att utskottsmajoriteten gick på regeringens linje. Motiveringen 
var mycket knappt formulerad. Man sade sig vilja ”efter omstændighederne 
anbefale, at disse overenskomster, – til opnaaelse af en fredelig afgjørelse af 
de forskjellige i forbindelse med unionens opløsning staaende spørsmaal – 
af stortinget bifaldes” (Heiberg J V 1906:347). Minoriteten som bestod av 
de radikala venstremännen Castberg, Konow, Bryggesaa, Gjermund Grivi 
och Johannes Hougen samt socialdemokraten Alfred Eriksen var mycket 
kritisk. I en lång reservation yrkade den på att överenskommelsen skulle 
underkastas folkomröstning eller alternativt förkastas. (Heiberg J V 
1906:347 ff yrkanden på s. 378).  

Stortingets debatt om Karlstadsuppgörelsen blev ovanligt häftig och va-
rade i tre dagar. ”Det er det mægtigaste ordskifte, eg hev hørt i thinget”, 
skrev Ivar Tveiten i dagboken (Tveiten, Dagbok 1902–1906, 7/10, Ms.fol. 
2731: 3, Worm-Müllers samling,UBO). Redan på ett tidigt stadium stod det 
emellertid klart, att regeringen skulle hemföra en betryggande seger. Vid 
voteringen den 9 oktober röstade 101 stortingsmän för och 16 mot överens-
kommelsen. Bland de 16 opponenterna märktes socialdemokraten Alfred 
Eriksen, de radikala venstremännen Castberg, Konow, Egede-Nissen, Myr-
vang, Hougen, Bryggesaa och Bjørnaali, ”liberalen” Kahrs samt høiremän-
nen Rysstad och Albert Hansen. (Heiberg J V 1906:615). 

I pressen var opinionsläget ungefär detsamma som i stortinget. De kon-
servativa och moderata tidningarna hälsade överenskommelsen med lätt-
nad.428 Den accepterades också av merparten av de liberala tidningarna.429 
Bland dem som med kraft slöt upp bakom regeringen märktes Ernst Sars 
och Fridtjof Nansen.430 Även den socialdemokratiska pressen godtog uppgö-
relsen.431 

På en uttalat oppositionell linje gick en del radikalliberala tidningar som 
Den 17de Mai och Bergens Tidende.432 Starkt kritiska var också Norske In- 

428 Aftenp 25/9 nr 537; Mgbl 25/9, 26/9, 28/9, 29/9; ØB 26/9; BeA 26/9; TrAdr 26/9; Lbl 
25/9; HaSt 27/9, 12/10; VeP 30/9, 2/10. 
429 VG 26/9; Mgavisen 26/9; Samhold 27/9, 29/9; Dagbl 26/9; Varden 26/9, 11/10. 
430 Sars, ”Fra Professor Ernst Sars”, Dagbl 19/9; dens., ”1814–1905”, VG 13/10; Nansen 
1942:345 ff. 
431 Socdem 26/9, 2/10, 7/10; Arb 26/9, 2/10, 3/10; NyT 29/9, 3/10; även Ormestad, ”Vær 
retfærdig!” SocDem 28/9; Kringen t. Nilssen, 28/9, Nilssens samling, NA. 
432 17de Mai 26/9, 28/9, 30/9, 3/10; BeT 26/9, 27/9. 



392 

telligenssedler och Nidaros.433 Även inom socialdemokratin hördes opposi-
tionella röster. 

Nu gaar her vilde chauvinister 
omkring og landsulykker spaar 
selv røde forsvarsnihilister 
paa sabelheftet modig slaar. 

Denna vers stod att läsa i Social-Demokraten i slutet av september (Øs-
terholt, ”Nordens engel” SocDem 27/9). Den syftade naturligtvis på Alfred 
Eriksens frondering. Men Eriksen var ingalunda ensam om sin ståndpunkt. 
På partistyrelsens möte den 25 september valde Oscar Nissen och en annan 
av de närvarande ledamöterna att stödja Eriksen.434 Denna syn delades ock-
så av ordföranden i Kristiania Arbeidersamfund, Ole Gjøsteen.435 Även Jo-
han Scharffenberg, som formellt inte tillhörde partiet men som ändå stod 
socialdemokratin mycket nära, sällade sig till opponenterna (t. ex. Scharf-
fenberg, ”Hr redaktør”, SocDem 3/10). Att striden stod hård inom partiet 
framgår av bevarat material från ett möte i Kristiania arbeidersamfund den 5 
oktober. ”Dr. Eriksen, dr Nissen, Gjøsteen, Egede-Nissen holdt stærke na-
tionalistiske foredrag, der egged til vild begeistring for krig mod overens-
komsten”, skrev Magnus Nilssen i sin dagbok. ”Puntervold og jeg forsøgte 
imødegaaelse, men vi blev pibet og hysset ned af den vilde forsamling.”436 

Oppositionen sökte påverka allmänheten för sin sak. Den 28 september 
utlyste Bondeungdomslaget ett möte med Georg Stang som huvudtalare. 
Detta väckte stor oro inom regeringen. Den vågade inte riskera en offentlig 
diskussion mellan högre officerare om gränsförsvaret, så länge den svenska 
armén låg i beredskap vid gränsen. Man enades om att kommenderande ge-
neral skulle utfärda en generalorder om att militära befattningshavare inte 
fick delta i den offentliga debatten om militärpolitiska frågor. Om Stang 
vägrade lyda denna order, skulle han avskedas. Inför detta hot föll Stang 
tillföga och lämnade återbud till mötet (Bull 1955:183 f). Arrangörerna be-
slöt då 

433 Intell 25/9, 26/9, 27/9, 29/9, 30/9, 2/10, 10/10; Nid 26/9, 27/9. 
434 SocDem 4/10; även Nissen, ”Aabent brev till centralstyret for Det norske arbeiderparti”, 
SocDem 28/9; jfr Kringen t. M. Nilssen, 28/9, M. Nilssens samling, NAA. 
435 Gjøsteen, ”Krænkelsen”, SocDem 26/9; dens., ”Krænkelsen”, SocDem 3/10; SocDem 
6/10 ref. av uttalande av Gjøsteen. 
436 Nilssen, Dagbog, 5/10, Nilssons samling, NAA; jfr 17de Mai 7/10 ref. och SocDem 6/10 
ref. 
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att ordna en sluten sammankomst. Bland deltagarna märktes Castberg, Ko-
now, Eriksen och Johan Scharffenberg. Mötet valde en arbetskommitté, som 
fick i uppdrag att sända ut protestlistor och anordna protestmöten. I kommit-
tén ingick exempelvis redaktören för kvinnosakstidningen Nylænde Gina 
Krog, Den 17de Mais redaktör Rasmus Steinsvik, Jacob Schøning, Oscar 
Nissen och Johan Scharffenberg.437 

Om man med ledning av ovanstående söker ge en allmän politisk karak-
teristik av opponenterna kan man säga, att de förenade ”nationalism” i uni-
onspolitiken med socialradikalism och målsakssträvanden i inrikespolitiken.  

Kommittén inledde sitt arbete med att till olika tänkbara sympatisörer 
skicka ut en förfrågan, om de ville underteckna en protest mot överens-
kommelsen angående gränsfästningarna. Resultatet blev nedslående. Bland 
det fåtal personer som svarade ja märktes de radikala målsaksmännen Lars 
Eskeland, Anders Hovden och Arne Garborg (priv. 85, NRA). 

Den 1 oktober anordnades ett offentligt protestmöte med Eriksen och 
Scharffenberg som huvudtalare. Ett ögonvittne berättar, att ”flyvesedler om 
mødet blev forbudt uddelt paa gaderne af politiet. Avisgutter vovet ... heller 
ikke i samme sags anledning at sælge bladet Den 17de Mai paa gaden” 
(priv. 85, NRA). Proteströrelsen sågs alltså med oblida ögon på högre ort.  

a. Argumentering för nedläggning av norska gräns- 
fästningar 
Försvararna av nedläggning lade först några mottagarorienterade synpunk-
ter på gränsfästningsproblemet. Løvland värjde sig mot anklagelsen att det 
fästningsfria området innebar ett alltför stort ingrepp i Norges självständig-
het. ”Vor lovgivning, vort styresæt, vor landsret berøres jo ikke.” Det var 
blott fråga om att ingå en traktat och varje sådant steg innebar naturligtvis i 
någon mening en begränsning av suveräniteten. Men förslaget lade i princip 
samma servitut på Sverige som på Norge. ”Det er at betegne 

437 Myrvang, Dagbok fra 1905, 28/9, Ms.fol. 2708:2, Worm-Müllers samling, UBO. Mate-
rial som belyser kommitténs bildande finns i Frølichs privatarkiv, Priv. 85, NRA. Bland 
kommitténs övriga medlemmar märks, förutom kyrkoherde Thorbjørn Frølich, ungdomsla-
gets ordförande Klaus Sletten, studenten sedermera målsaksmannen Olav Midttun och 
advokat Annæus Schjødt. Jfr A. Schjødt, ”Bør Stortinget gaa til – Karlstad?” Dagbl 30/9; 
Krog, ”Norge, – Norge!” Intell 6/10; Schøning, ”Vær i Sandhed”, Aftenp 27/9 nr 542. 
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tingen med et falskt navn at sige, at det gjør noget skaar i rigets selvstæn-
dighed.” (Heiberg J V 1906:468). 

Man medgav att området omfattade mer norskt territorium än svenskt. 
Gränslinjen gjorde ju en vinkel så att Urskog hamnade inom zonen. Vidare 
upprättades en speciell zon kring Kongsvinger, vartill någon svensk motsva-
righet helt saknades (Heiberg J V 1906:576 Bull). Man erkände också, att 
området innebar större uppoffringar för Norge därigenom att endast Norge 
tvingades lägga ner gränsfästningar (Sars ”Fra Professor Ernst Sars”, Dagbl 
19/9). I stortingsdebatten framhöll dock särskilt Arctander att skyldigheterna 
inte uteslutande åvilade Norge. Sverige utfäste sig att inte anlägga några nya 
fästningar inom området. Sverige fick dessutom röja undan försvarsanord-
ningar inte bara från gamla tider utan även skansar som uppförts när de nyss 
avslutade förhandlingarna hade hotat att brista. (Heiberg J V 1906:494). 

Men var det inte kränkande för den norska nationalkänslan att på 
svenskt kommando lägga ner sina gränsfästningar? Denna fråga som rörde 
den funktionella sidan av problemet besvarades under förhandlingarna i 
Karlstad jakande av de norska delegaterna. ”Bortfjernelsen af selv den 
mindste kanon fra en af disse befæstninger vil føles som en ydmygelse af 
det hele norske folk.” (Wåhlstrand 1953:106; även s. 35 Vogt, 30 och 9 Mi-
chelsen, 103 Michelsen). En nedläggning skulle skapa känslor av bitterhet, 
som kunde bli ”en virkelig fare for fred og god forstaaelse” (Wåhlstrand 
1953:30 och 92 cit.; jfr s. 37 och 104 Michelsen, 56 f och 149 Vogt). Men 
resultatet skulle också kunna bli det rakt motsatta. Vid en intern diskussion 
inom regeringen den 10 september lade Bothner enligt vad han själv berättar 
i sin dagbok ”en væsentlig vægt paa den moralske slappelse og forsvarsnihi-
lisme, som kunde befrygtes, hvis vi paa svensk magtbud lagde vore fæst-
ninger ned” (Wåhlstrand 1953:394 cit. och 396; även s. 395 Arctander). 

Efter det att förhandlingarna avslutats blev tonfallet inom regeringskret-
sen ett annat. Visserligen tillstod en del statsråd, att överenskommelsen om 
gränsfästningarna kändes sårande (Heiberg J V 1906:467 Løvland, 93 f Arc-
tander). Christian Michelsen hävdade emellertid med emfas, ”at der i den 
norske regjeringens politik ikke ligger noget, som paa noget punkt kan ka-
rakteriseres som en ydmygelse for vort land” (Heiberg J V 1906:425). Lan-
dets viktigaste krav, önskemålet om politisk självständighet, hade Sverige 
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tvingats uppfylla (Heiberg J V 1906:432; även s. 447 Bratlie; Sars, ”1814–
1905”, VG 13/10; BeA 26/9). De svenska villkoren härför berörde å andra 
sidan inte Norges livsintressen i vare sig politiskt, militärt eller ekonomiskt 
avseende (Heiberg J V 1906:550; även Mgavisen 27/9). Genom skiljedoms-
traktaten och överenskommelsen om den neutrala zonen hade Norge skaffat 
sig ett skydd, som var lika pålitligt eller pålitligare än det, som gränsfäst-
ningarna kunde ge (Heiberg J V 1906:432; även VG 26/9; Hanssen, ”Karl-
stadforslaget”, Mgavisen 6/10). Dessa båda institut förlänade också över-
enskommelsen ett starkare drag av ömsesidighet (Sars, ”Fra professor Ernst 
Sars”, Dagbl 19/9; även K. Hanssen, ”Karlstadforslaget”, Mgavisen 6/10). 
Talet om att Norges ära blivit kränkt saknade därför i stort sett all reell 
grund.438 

Fredriksstens fästning intog självfallet en särskilt framskjuten plats i na-
tionalmedvetandet på grund av de ärorika historiska minnen som var för-
knippade med den. Varken Karl X Gustafs eller Karl XII:s belägringstrup-
per hade lyckats erövra dess stolta skansar. Men inte låg Fredriksstens 
glansfulla minnen i de moderna fort, som anlades år 1901. Generalkrigs-
kommissarie Jens Bratlie kunde inte tro, att skammen över att tvingas demo-
lera de nya anläggningarna skulle utplåna de känslor av stolthet, som var 
norrman uppfylldes av vid tanken på Fredriksstens ärorika traditioner.439 

Försvararna av överenskommelsen i Karlstad förnekade alltså i de flesta 
fall, att avsnittet om nedläggning av gränsfästningarna skulle vara föröd-
mjukande för nationen. Men de argumenterade också längs en annan linje. 
Även om man till äventyrs kände sig kränkt, borde man med tanke på följ-
derna akta sig för att basunera ut sin bitterhet på gator och torg. ”Jeg maa 
kun beklage”, framhöll kyrkominister Christopher Knudsen, ”at den ydmy-
gelse, som neppe nogen fremmed nation har fornimmelsen af, at vi skulde 
føle, bliver skreget ud, forkyndes fra hustagene, som den forkyndes inde i de 
stille kamre, att den bliver raabt udover Europa. Denne følelse af ydmygel-
se, som saaledes eksploiteres, bliver desværre til en virkelig ydmygelse for 
vort folk og for vort land. De som i realiteten ydmyger os er ikke 

438 Heiberg J V 1906:550 och 425 Michelsen; även s. 447, 493 f, 576; De stenografiske 
referater fra de hemmelige møter, s. 312 f Michelsen; Wåhlstrand 1953:396 Løvland; BeA 
28/9; ØB 26/9; VG 26/9; Mgavisen 27/9; NyT 29/9; Arb 2/10; Sars, ”Fra professor Ernst 
Sars”, Dagbl 19/9. 
439 Heiberg J V 1906:453; jfr s. 547 Michelsen. Att armén skulle bli demoraliserad av en 
nedläggning betvivlades; se s. 454, 547 f. 
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de svenske vilkaar, og det er forsaavidt heller ikke svenskerne, men det er 
dem som uafladelig skriger om denne for et folk utaalelige ydmygelse” 
(Heiberg J V 1906:556). Christopher Knudsen ville göra gällande, att denna 
agitation var mycket farlig, ty den spelade med kriget som insats. ”Det er 
den opjagede folkestemning i de to lande, som i vore dage betinger, forud-
sætter og skaber krigen. Ingen myndighed, hverken konge eller regjering, er 
i stand til, naar denne stemning har naaet en vis høide, at sætte bom og 
grænse for den.” (Heiberg J V 1906:555). 

Michelsen skrädde heller inte orden, när han skulle beskriva oppositio-
nens agerande. Även om många av oss känt blodet koka av ursinne och 
harm, så har vi inte rusat omkring och ropat ut indignationen för hela värl-
den, påpekade han. När Michelsen såg hur opponenterna uppträdde, kom 
han att tänka på förstakammarherrarna i den svenska riksdagen. En svensk 
politiker hade liknat dessa herrar vid två bröder, som var ute för att plundra 
fågelbon. ”Da de skulde skride til verket, stod de og gloede op mod fuglere-
det. Men pludselig slap fuglen noget, som traf den ene af gutterne i ansigtet. 
Tørk det væk, raabte broderen. Nei, hylede den anden, det skal faa staa til 
jeg kommer hjem, saa mor kan faa se, hvordan jag er bleven skymfet. Gans-
ke saaledes og ikke anderledes optræder disse mennesker her i salen, som 
omsætter sin personlige harme til en ydmygelse for sit land og raaber det ud 
til alle verdens kanter.” (Heiberg J V 1906:550). 

Försvararna av överenskommelsen uppehöll sig ofta vid det i deras ögon 
märkliga förhållandet, att den radikala chauvinismen i Norge påminde om 
den ultrakonservativa chauvinismen i Sverige. Konows och Castbergs chau-
vinism och nationalism måste dock enligt Michelsens uppfattning dömas 
hårdare än de svenska förstakammarpolitikernas. ”De herrer i første kam-
mer, som efter urtima riksdagens sammentræden levede paa nationalistiske 
stemninger og følelsesudbrud, kan dog forstaaes ud fra visse svenske mili-
tære og historiske traditioner ... De tilhører en retning inden nationen, fra 
hvem den slags argumenter og den slags maade at optræde paa ligger i blo-
det og i kjødet. Men her i Norge? Og paa yderste venstre fløi af det parti, 
som saa ofte og med rette har erklæret sig at være i pagt med de mest mo-
derne, de mest fremskredne ideer. Og dog ser man nu de herrer af dette parti 
optræde akkurat med de samme ophidsende og uklare talemaader som deres 
svenske mønstre. Det er saa stereotypt det samme, at hvis man vil læse de 
udtalelser, som faldt i den retning i den svenske rigsdag efter dens urtima 
sammentræden, kunde man tro, at de var faldt her i salen i disse 
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dage – saa lige er baade den tomme klang af de store ord og selve ordenes 
valeur. Men dette er og bliver chauvinisme ... Det är en chauvinisme, som 
gjørt et folks nationale ære til noget uklart og opstyltet”. Enligt Michelsens 
sätt att se sammanföll den nationella äran ”med vore nationale interesser, 
det vil sige med summen af vort folks aandelige og materielle behov. Den 
nationale ære er ikke noget, som man uden videre kan hænge oppe i skyer-
ne; thi ogsaa den er jordbunden ... Der kan være meget, som kan harme os, 
der kan være meget, som kan bringe vort blod i kog, men derfor faar vi se til 
at bevare sindigheden, forstanden og det rolige overlæg og indrette vor op-
træden efter alle berettigede hensyn og folkets livsinteresser.” (Heiberg J V 
1906:549; även s. 434 Michelsen, 556 f Knudsen; även Arb 19/8).  

En del regeringsmedlemmar värjde sig också mot anklagelser från Cast-
berg och Konow, att de skulle ha saknat den djupt religiöses lidelse och 
konsekvens i sitt engagemang. ”Denne mystik, som blev kastet ind, det er 
netop den, som kjendetegner fanatismen”, underströk Arctander i stortings-
debatten. ”Fanatikerne har dette religiøse syn paa alle forhold, som omfattes 
af deres fanatisme. I alle de forhold, hvori deres fanatisme behersker dem, er 
det blevet en religion for dem at gaa frem paa den maade, som den indre 
fanatiske stemme tilsiger dem, uanseet alle udvortes forhold, uanseet alle 
grunde for at handle paa en anden maade. De har sit religiøse syn paa disse 
ting, og det skal følges tvert igjennem.” (Heiberg J V 1906:497).  

Även Michelsen tog upp denna anklagelse. ”For mig er politik praktisk 
politik, og for mig er en af den praktiske politiks første grundsætninger, 
hvor det gjælder forholdet til udlandet, at man ikke skal ville mere end man 
kan. Man faar stikke fingeren i jorden og kjende, hvor man er, man faar 
forsøge paa at arbeide med de redskaber, de midler man har, mod de store 
praktiske formaal, som er gjennemførlige ... Det nytter ikke at gaa og stirre 
op i skyerne og haabe paa det vidunderliges komme, det gavner intet at gaa 
omkring og drømme over evne i en stor selvovervurdering, og med for-
falskning af vore virkelige dimensioner ... for det norske folk gjaldt det ikke 
at gribe efter utopier, ikke tabe fodfæstet i de virkelige forhold, men at skaf-
fe trygge og ordnede forhold i landet, naar dette kunde ske uden national 
ydmygelse.” (Heiberg J V 1906:551; jfr s. 467 Løvland; Aftenp 24/8 nr 
463). 

Regeringen Michelsens politik hade gått ut på att dämpa vänsterchauvi-
nismen i Norge och högerchauvinismen i Sverige. Statsministern erkände, 
att regeringen härvidlag hade haft god hjälp av vänsterpartierna i Sverige, 
som hade trott ”at ogsaa Sveriges vel krævede, at landet styredes af mænd, 



398 

som satte en rolig og nøgtern vurdering af Sveriges interesser over uklare 
stemninger og forældede æresbegreber”.440 ”Den dag vil komme”, siade 
Michelsen, ”da ikke alene det svenske folk men hele Norden vil være tak-
nemmelig mod de frisindede partier i Sverige, som tiltrods for, at de i de 
dage maatte bære hele chauvinismens infami, tiltrods for, at de blev ud-
skjældt som landsforædere og meget andet” arbetade för en fredlig uppgö-
relse (Heiberg J V 1906:426). 

 

De som försvarade nedläggningen resonerade således längs två linjer i 
förödmjukelsefrågan. De förnekade att överenskommelsen var kränkande. 
Men även om den kändes kränkande, borde man hålla tillbaka sina känslor 
för att inte hetsa fram en krigsstämning och för att kunna uppnå en praktisk 
lösning av konflikten med Sverige. Man var alltså påfallande samförstånds-
inriktad och påminde i detta avseende om radikalliberaler och socialdemo-
krater i Sverige.  

Gränsfästningsproblemet hade emellertid icke blott en funktionell utan 
även en innehållslig sida. Det gällde också att avgöra vilken militär roll 
fästningarna spelade för relationerna mellan Norge och Sverige. Därmed är 
vi inne på sändar–mottagarorienterade tankegångar.  

Från svensk sida påstods ju ofta att fästningarna skulle kunna underlätta 
en militär offensiv mot Sverige. Detta förnekades kategoriskt av de norska 
delegaterna under förhandlingarna i Karlstad. De medgav visserligen, att 
man från vissa fästningar kunde beskjuta svenskt territorium. Från folkrätts-
lig synpunkt var det emellertid knappast någon mellanfolkligt ovänlig hand-
ling att man från defensiva befästningar kunde skjuta in i ett grannland 
(Wåhlstrand 1953:94 f och 97; även Mgbl 9/9, 11/9). 

En enda regeringsmedlem erkände vid ett tillfälle, att fästningarna kunde 
ha en viss betydelse vid ett angreppskrig. Det var försvarsminister Wilhelm 
Olssøn. Om man förutsatte, att Norge i förbund med en annan stat ämnade 
rycka in i Sverige ”saa er det jo tænkeligt at vi har lettere for at rykke ind i 
Sverige, naar vi har festningerne paa grænsen, som i tilfælde af retræt kan 
skaffe os dækning”. Olssøn kunde därför förstå, att svenskarna gärna ville 
ha bort dem. Men ”i virkeligheden er det jo kun defensive fæstninger, og 
man har jo aldrig tænkt paa at angribe Sverige, da man byggede dem.” (De 
stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 336). 

440 Heiberg J V 1906:425. Redan under förhandlingarna i Karlstad varnade Michelsen för 
att göra ett alltför stort nummer av den kränkta nationalkänslan; se Wåhlstrand 1953:57 f 
och 150. 
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De fyra norska förhandlarna argumenterade genomgående för uppfatt-
ningen att fästningarna var defensiva (Wåhlstrand 1953:90 ff, 94 f, 97, 106). 
De poängterade hur väsentligt det var för Norge att ha ett starkt försvar i 
detta gränsavsnitt. Fästningarna skyddade en tolftedel av landets yta och tre 
åttondelar av dess befolkning. (Wåhlstrand 1953:97). På endast några få 
mils avstånd från gränsen låg här Kristiania, som var Norges kulturella och 
materiella centrum i kanske ännu högre grad än Stockholm var Sveriges. 
Skulle Norge överhuvudtaget ha ett försvar, måste det inriktas på att skydda 
området kring huvudstaden. (Wåhlstrand 1953:94, 103, 149). 

En särskilt central roll spelade Kongsvingers fästning. Redan nu var sta-
den Kongsvinger en viktig knutpunkt för järnvägslinjerna mellan det nor-
danfjällska och det sunnanfjällska Norge. Ännu mer betydelsefull skulle den 
bli, när den planerade järnvägen mot Fredrikshald blev byggd. Fästningens 
uppgift var att skydda detta kommunikationscentrum. (Wåhlstrand 1953:40 
och 108 Løvland, 158 Michelsen; även s. 149 Vogt). 

Hur pass avgörande roll spelade då gränsfästningarna för Norges för-
svar? Utgjorde de en del av huvudförsvarslinjen? Hade de den mer begrän-
sade uppgiften att ge huvudarmén tid till att mobilisera och marschera upp i 
ställningar bakom Glommen, som var den viktigaste försvarslinjen? Karl-
stadsförhandlarnas uttalanden är varken utförliga eller helt entydiga på den-
na punkt. Troligen har de dock menat, att ”deres hovedøiemed er at dække 
mobilisering under angreb”.441 Denna mer reserverade syn tycks ha delats 
av de flesta ledande officerare i Norge. Det framgår av en inlaga från gene-
ralstabskommissionen till regeringen från början av september.442 Under en 
diskussion med regeringens medlemmar framfördes samma åsikt av kom-
menderande general, generallöjtnant Ole Hansen, chefen för ingenjörstrup-
perna, generalmajor Johan Martin Boyesen och kommendanten på Akershus 
fästning, generalmajor Christian Holtermann.443 Inom regeringen 

441 Wåhlstrand 1953:90; även s. 97 och 104; Urbye, Notiser fra Karlstad, 29/8 Vogt, Priv. 
235, NRA; se dock Wåhlstrand 1953:94. 
442 Wåhlstrand 1953:428. Kommissionen bestod av bl. a. överstelöjtnanterna David Vogt, 
Wilhelm Morgenstierne och Georg Ræder samt kapten Abildgaard; även ibid., s. 382, 390, 
391 f. 
443 Wåhlstrand 1953:7. Ibid., s. 391 f, 438 f; även s. 441. 
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förespråkades samma uppfattning med stor kraft av försvarsminister 
Olssøn.444 I pressen förekom också uttalanden i denna riktning (VG 2/9; 
Mgavisen 2/10; Nansen 1905:348). 

Man kritiserade den militärstrategiska syn som gick ut på att huvudfron-
ten i öster borde förläggas ända framme vid linjen Fredrikssten-Örje-
Kongsvinger. Ingen av fästningarna var så stark, att den skulle kunna uthär-
da en längre belägring.445 Erfarenheter från det rysk-japanska kriget visade, 
att en angripare kunde ställa upp sitt artilleri utom synhåll från fästningarna 
och leda eldgivningen från långt framskjutna observationsposter. På grund 
av svårigheter att observera skulle fästningsbesättningarna få mycket svårt 
att effektivt besvara elden.446 I skydd av den oländiga terrängen skulle vida-
re fiendens infanteri kunna komma alldeles inpå fästningarna och inleda 
överraskande stormningsanfall (De stenografiske referater fra de hemmelige 
møter, s. 332 och 334; även Wåhlstrand 1953:391; Heiberg J V 1906:493). 
Om fästningarna skulle ha någon chans att stå emot sådana angrepp, måste 
de förstärkas genom att stora rörliga infanteriavdelningar förlades i område-
na mellan dem. Dessutom måste flankerna vid Kongsvinger i norr och Fred-
rikshald i söder skyddas av betydande förband. Olssøn beräknade, att hela 
det östanfjällska Norges linje och lantvärn skulle behöva användas för dessa 
ändamål. Men genom att förlägga större delen av armén ända framme vid 
gränsen utsatte man sig för betydande militära risker. Innan de västanfjälls-
ka truppförbanden hunnit fram till krigsskådeplatsen, skulle man stå helt 
utan reserver. Inte ens när alla trupper hunnit anlända, skulle reservstyrkor-
na bli så starka, att de kunde stå emot det fientliga huvudangreppet mot nå-
got av fästningsavsnitten eller mot exempelvis den norra flanken (De steno-
grafiske referaterfra de hemmelige møter, s. 330 f; även Heiberg 1953:451 
Bratlie). Den strategi, som tilldelade 

444 Castberg 1953:482 f; De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 330 ff; även 
s. 303 Michelsen; Heiberg J V 1906:424 och 430 f Michelsen, 493 Arctander. Det fanns 
dock enstaka nedläggningsförsvarare, som tillmätte gränsfästningarna större betydelse; se 
Heiberg J V 1906:574. 
445 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 331 f och 334 Olssøn; Wåhlstrand 
1953:391 Hansen, Olssøn; Urbye, Notiser fra Karlstad, 29/8 Hansen; Castberg 1953:482 
Olssøn; Heiberg 1953:545 Michelsen; Brynildsen, Dagbøker 1903–1909, 6/9, Ms.fol. 2674, 
Worm-Müllers samling, UBO. 
446 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 332; även Wåhlstrand 1953:391; 
Castberg 1953:482; Heiberg J V 1906:450 Bratlie, 493 Arctander. 
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gränsfästningarna en huvudroll, bäddade i själva verket för ett svenskt ge-
nombrott på företrädesvis den norra flanken.447 För att undgå att bli omring-
ade måste trupperna i söder retirera. Ett sådant återtåg skulle få karaktären 
av ett nederlag, som skulle försvaga försvarsmoralen inom fältarmén och 
inom hela befolkningen (Heiberg J V 1906:450 Bratlie; även Nansen 
1942:348). I värsta fall skulle svenskarna hinna spärra reträttvägarna och 
innesluta den större delen av armén nere i Smaalenene. Den militära kata-
strofen vore därmed ett faktum. (Wåhlstrand 1953:391 Olssøn). 

Enligt Ole Hansen, Olssøn, Bratlie och andra borde huvudförsvarslinjen 
stället förläggas i anslutning till Glommen. I en sådan strategi tillmättes 
gränsfästningarna mindre betydelse. De tänktes kunna fylla två funktioner. 
Tack vare dem skulle en angripare tvingas att i det allra närmaste fullborda 
sin uppmarsch vid gränsen, innan han kunde gå till anfall (De stenografiske 
referater fra de hemmelige møter, s. 330 och 334 Olssøn). När attacken sat-
tes in, skulle fästningarna kunna tjänstgöra som stödjepunkter för mindre 
landstormsavdelningar, vilka i varje fall i några dagar kunde föra en uppe-
hållande kamp mot inkräktaren.448 Härigenom skulle armén få tid på sig för 
mobilisering och uppmarsch i permanenta fort bakom och i brohuvuden 
framför Glommen.449 Sedan detta skett, kunde trupperna i den främre för-
svarslinjen dra sig tillbaka bakom Glommen. Detta skulle dock ingalunda 
innebära, att man gav upp landet öster om Glommen och ännu mindre att 
man gav sig helt i svenskarnas våld. Genom att repliera på detta mäktiga 
vattendrag kunde huvudarmén tvärtom uppträda offensivt på den östra 
Glommenstranden och driva ut fienden ur landet.450 

Gränsfästningarnas nedläggning innebar således ingen särskilt betydan-
de försvagning av Norges försvar.451 Dessutom fick man inte se nedlägg-
ningen som en isolerad handling. Den måste ses i samband med upprättan-
det av en 

447 Wåhlstrand 1953:392; även De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 303 
och 430 Michelsen, 329 Olssøn. 
448 Heiberg J V 1906:449 Bratlie, 493 Arctander; även De stenografiske referaterfra de 
hemmelige møter, s. 330 Olssøn); Mgavisen 2/10. 
449 Wåhlstrand 1953:391, 439; De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 304, 
330, 333 f; Castberg 1953:482 Olssøn; Heiberg J V 1906:493; Mgavisen 2/10. 
450 De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 333 f Olssøn; Heiberg J V 
1906:449 Bratlie, 545 Michelsen; även BeA 26/9, 28/9. Under förhandlingarna i Karlstad 
framfördes dock mycket långtgående påståenden i motsatt riktning. Se Wåhlstrand 1953:94, 
97, 155. 
451 Heiberg J V 1906:430 Michelsen, 576 Hagerup; Mgbl 27/9; Mgavisen 2/10. 
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neutral zon och undertecknandet av ett skiljedomsavtal. Om saken sattes in i 
detta sammanhang, innebar den rentav att Norges försvar blev starkare. 
”Med hensyn paa beskyttelsen af det søndenfjeldske Norge mod en invasion 
fra Sverige er jeg ikke i tvil om, at den neutrale zone er en sterkere fæst-
ningsmur end de[n] vi river ned,” deklarerade Jørgen Løvland.452 

 

Ett avgörande sändar–mottagarorienterat argument för fästningarnas 
nedläggning var att en vägran att gå med därpå skulle kunna framkalla ett 
krisartat förhållande mellan Norge och Sverige.  

De som opponerade mot överenskommelsen i Karlstad riktade, som jag 
senare skall visa, ett generalangrepp mot den politik, som regeringen hade 
fört sedan den 7 juni. Genom ett obeslutsamt uppträdande hade regeringen 
gett svenskarna en möjlighet att ena sig om villkorsprogrammet. Den hade 
genom sin ”ventepolitik” manövrerat in Norge i ett läge, som gjorde det 
svårt att förkasta exempelvis villkoret om gränsfästningarnas nedläggning. 
Denna hårda kritik måste regeringens talesmän givetvis bemöta. Huvud-
försvaret kom att skötas av Løvland. Denne sade sig tro, ”at stortinget ved 
den forsigtige maade, ved den logiske og bestemte maade det tog sagen paa 
traf det rette ... I videnskab og literatur og praktisk politik har det været er-
kjendt, at den maade, hvorpaa vi ... gjennemførte den sterke overgang, var 
mønstergyldig ... Ogsaa indad var 7de juni-beslutningen hvad man kaldt en 
mønsterværdig revolution.” (Heiberg J V 1906:473; även 432, 493, 592 f, 
603). 

Att Norge skulle ha fått utlandets erkännande snabbare, om det hade ut-
ropat republiken, stred mot alla fakta. Michelsen gjorde tvärtom gällande ”at 
denne kandidatur var en af de ting (Heiberg J V 1906:475), som ikke mindst 
bidrog til, at udlandet allerede fra første stund af opfattede os med sympati” 
(Heiberg J V 1906:548; även s. 476, 496, 516, 577). Ogrundad var också 
beskyllningen, att regeringen inte skulle ha ansträngt sig tillräckligt mycket 
för att skaffa landet erkännande i utlandet. I själva verket hade regeringen 
genom inofficiella emissarier haft ständig kontakt med regeringarna ute i 
Europa. Oupphörligen hade sändebuden fått höra, att utlandet inte ville er-
känna Norge förrän förhållandet till Sverige hade normaliserats (Heiberg J 
V 1906:428 f Michelsen, 476 Løvland, 496 Arctander). 

Det fanns således ingen anledning, att anta, att en mer aktiv politik, ett 
konsekvent fullföljande av aktionslinjen, skulle ha kunnat leda till bättre 
slutresultat (Heiberg J V 1906:550, 577). 

452 Heiberg J V 1906:473; även 432, 493, 592 f, 603. 
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Som läget nu var i slutet av september och början av oktober skulle ett 
förkastande av överenskommelsen i Karlstad framkalla en svårartad kris i 
förbindelserna mellan Sverige och Norge. Skadeverkningarna härav skulle 
bli allvarligare än verkningarna av fästningarnas nedläggning. Om Norge 
inte gick med på nedläggning, kunde Sverige tänkas handla på två sätt. Det 
kunde välja det passiva motståndets väg. Sverige kunde vägra erkänna Nor-
ge som självständig stat och göra allt för att ytterligare förvärra landets poli-
tiska och ekonomiska läge. Förmodligen skulle Sverige för en avsevärd tid 
kunna förmå stormakterna att hålla tillbaka sitt erkännande. Detta skulle 
vålla den norska sjöfarten svåra avbräck. Så småningom skulle väl stormak-
terna ändå acceptera Norges självständighet och upprätta regelrätta diploma-
tiska och konsuläraförbindelser med den nya staten. Men relationerna till 
Sverige skulle länge komma att vara spända och krisartade. I längden skulle 
ett sådant fientligt förhållande kunna bli utomordentligt farligt för freden på 
den skandinaviska halvön. (Heiberg J V 1906:469 Løvland, 505 Hanssen; 
även VG 1/10; Samhold 27/9). 

Det troligaste alternativet var emellertid, att Sverige skulle mobilisera 
och omedelbart gå till anfall (Heiberg J V 1906:470 f Løvland, 505 Hans-
sen, 555 Knudsen, 570 Berner, 575 Hansson, 578 Hagerup; även De steno-
grafiske referater fra de hemmelige møter, s. 321 Hagerup; VG 26/9). Mi-
chelsen trodde inte, att de svenska förhandlarna i Karlstad hade önskat en 
sådan utveckling. Men ”en udbredt og afgjørende svensk opinion saa i rigs-
dagens vilkaar et ultimatum, som Sveriges ære maatte kræve opfyldt uden 
afkortning ..., og denne opinion støttedes energisk af dets ledende militær-
parti, som i utallige smaating viste, at det ønskede krigen”. Denna opinion 
kunde ingen nu levande svensk statsman rida spärr emot. Det var inte stats-
männen som behärskade opinionen utan opinionen som behärskade stats-
männen. Det var detta som gjorde situationen så farlig, betonade Michelsen 
(De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 306; även s. 321 Ha-
gerup). Oavsett vem som segrade skulle ett krig föra med sig ofattbara 
olyckor för det norska folket. Handeln och sjöfarten skulle stagnera, fabriker 
skulle läggas ner. Tusentals människor skulle förlora sina arbeten (Heiberg J 
V 1906:471 Løvland, 506 Hanssen, 557 Knudsen; Mgavisen 28/9). De skul-
le antingen tvingas emigrera till Amerika eller leva sina liv i nöd och fattig-
dom (Heiberg J V 1906:448 Bratlie, 506 Hanssen, 551 Michelsen). Ett krig 
skulle också skapa ett 
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ömsesidigt hat mellan folken, vilket under överskådlig framtid skulle omöj-
liggöra ett fredligt och lyckligt samliv på halvön (Heiberg J V 1906:471 
Løvland, 555 f Knudsen, 571 Berner). 

Dessutom kunde man inte vara alldeles säker på att Norge skulle gå seg-
rande ur striden. På det hemliga stortingsmötet den 6 oktober berörde för-
svarsminister Wilhelm Olssøn det militära läget. Sverige kunde ställa upp 
72 bataljoner mot Norges 51. De svenska bataljonerna utgjordes av övade 
trupper, medan de norska till en del bestod av oövad landstorm. På grund av 
Rysslands engagemang i Fjärran östern kunde Sverige dessutom sända tre 
regementen fästningstrupper från sin östgräns till en krigsskadeplats i väster. 
Sverige hade vidare möjlighet att sätta upp 24 reservbataljoner. Förutom sin 
numerära överlägsenhet hade Sverige också en strategisk fördel. Norge mås-
te sprida ut sina trupper längs hela gränsen från Narvik i norr till Fredriks-
hald i söder. Angriparen kunde däremot med hjälp av ett gott järnvägsnät 
sätta in en stor del av sina trupper på en enda punkt och slå en bräsch i för-
svarslinjen. (De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 335 f; 
även s. 321 Hagerup). 

Men det fanns statsråd som betonade, att andan inom försvaret var 
mycket god (Heiberg J V 1906:470 f Løvland). Løvland trodde, att armén 
med heder skulle värna landets gränser både på Østlandet och i Tröndelagen 
(Heiberg J V 1906:471 och 575 Hansson; Hanssen, ”Karlstadforslaget”, 
Mgavisen 6/10; även Castberg 1953:484 Løvland; Mgavisen 28/9). Arctan-
der ansåg, att armén skulle komma att slå tillbaka i varje fall det första an-
fallet. ”Men hvorledes det vilde gaa i længden, naar nabolandet fik udviklet 
sine meget sterkere kræfter ... tillands, derom kunde intet siges paa forha-
and” (Heiberg J V 1906:491 f Arctander).  

Det norska försvarets akilleshäl var flottan. Den svenska marinen var tre 
gånger så stor som den norska. Den skulle kunna preja norska skepp och 
sända en avdelning att besätta Narvik. Detta skulle den norska flottan inte 
kunna hindra, underströk Løvland (Heiberg J V 1906:471; även s. 491; De 
stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 336 Olssøn). Enligt Ber-
ner måste man räkna med att utgången av kriget skulle kunna bli sådan, att 
svenskarna fick diktera norrmännen ännu hårdare villkor (Heiberg J V 
1906:570 f).  

Om saken hade gällt Norges livsintressen, sade sig statsråden inte ha 
tvekat inför utsikten av ett krigsutbrott. Omkring den 7 juni var såväl rege-
ring som storting beredda att gå i krig, ty då gällde det att hävda landets 
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oavhängighet och fria författning. Men gränsfästningsvillkoret rörde inte lan-
dets mest vitala intressen. (Heiberg J V 1906:550 Michelsen, 570 f Berner, 
594 Foss, 447 Bratlie). Dessutom hade fästningarna ersatts av neutral zon och 
skiljedomstraktat. Under dessa omständigheter var det befogat att acceptera 
nedläggning för att därmed få till stånd en fredlig upplösning av unionen.453 

Huvuddelen av den uttalade norska opinionen var alltså villig att gå de 
svenska förhandlarna långt till mötes för att säkra freden i Skandinavien. På 
många håll odlades den föreställningen, att Sverige och Norge hade ett spe-
ciellt ansvar för freden genom att en svensk nyligen hade gett det norska 
stortinget hedersuppdraget att varje år utse en fredspristagare. Denna upp-
fattning gavs ett poetiskt uttryck av Jacob B. Bull i dikten Fremsyn, som 
publicerades i Verdens Gang, när förhandlingarna i mitten av september 
gick in i sitt mest kritiska skede.454 

Det flammer faner fjern og nær 
langs brede Glommenstranden; 
vort folkeopgjørs dag det er; 
den svenske og den norske hær 
staar sluttet mod hinanden. 

Det vaier stolt det gule-blaa; 
det blodigrøde luer, 
mens Ørje skanse klippegraa 
med grænselinjens jernskrift paa 
staar mørk paa vagt og truer. 
… 
Da stiger høit et høvdingord 
i stundens store stilhed 
med klang som fra de dødes kor, 
med gjenklang rundt den hele jord 
i vælde og i mildhed: 

Mit folk! En verdensstund er din! 
Slaa slaget for det sande! 
Spræng hadet ud af tidens sind, 
skriv Nordens navn i verden ind 
blandt aandens fremtidslande! 

Jeg løste dynamitens magt 
til krig mod jordens jammer; 
men fredens hvide blomst er lagt 
med kjærlighedens aand i pagt 
i dybet af dens flammer. 

453 Detta var det enda skäl som framfördes i propositionen och i specialkommitténs majori-
tetsuttalande. Se ibid., s. 337 och 347; även s. 469 Løvland, 576 Hagerup, 594 Foss; OB 
26/9; VG 27/9; Mgavisen 28/9; Dagbl 26/9; SocDem 4/10; Arb 6/9, 11/9. 
454 Bull J B ”Fremsyn”, VG 14/9. Jfr SocDem 10/8 (”Nobel oblige”); Arb 19/8; HaSt 31/8. 
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O Sveas folk, som kaldet fik, 
bær høit din gamle hæder! 
O Norges folk, som foran gik, 
det stridende Europas 
blik er vendt mod nord, mod eder! 

Det taug. Da sank det gule-blaa; 
da sank det luerøde, 
og i den vaarblaa luft man saa 
vel tusen hvide faner slaa, 
mens fortids skygger døde! 

Og Ørjes stolte skanse sprang 
med tordenbrag mod himlen, 
mens folkefredens seierssang 
som taareblændet hurra klang 
igjennem folkevrimlen. 

Det blev det største verdensbud 
om dynamitens vælde, 
den dag, da af sit panserskrud 
den hvide fredens blomst sprang ud 
imellem Nordens fjelde. 

Försvararna av nedläggning tog slutligen också upp några mottagar–
omgivningsorienterade resonemang. Att Norge skulle ha lyckats utverka 
erkännande i utlandet, om det den 7 juni infört republiken, upprättat egen 
diplomati och eget konsulatväsen, tillät de sig som ovan nämnts att betvivla 
(se ovan s. 402 ff). Ej heller skulle Norge enligt deras mening kunna påräk-
na något stöd av utomstående makter, om det avvisade uppgörelsen i Karl-
stad angående gränsfästningarna. Så länge Sverige hade stått oenigt och 
famlande och så länge det hade hotat med att upprätthålla unionen med va-
penmakt, hade den upplysta opinionen i Europa tagit Norges parti. Men den 
dag då Sverige samlade sig om villkorslinjen, slog opinionen om. Den fann, 
att kraven var rimliga och att norrmännen borde gå med på dem (Heiberg J 
V 1906:426 Michelsen; även De stenografiske referater fra de hemmelige 
møter, s. 309 f Michelsen). Att makterna inte skulle inskrida aktivt på Nor-
ges sida, om Karlstadsuppgörelsen avvisades och Sverige som följd härav 
gick till militärt anfall, stod således helt klart (De stenografiske referater fra 
de hemmelige møter, s. 321 Hagerup). Norge kunde inte ens räkna med att 
makterna skulle ställa sig välvilligt passiva. Om Norge vägrade gå med på 
överenskommelsen, skulle det helt förlora den civiliserade världens sympa-
tier.455 

455 Heiberg J V 1906:505 Hanssen, 552 Michelsen, s. 572 Berner; Samhold 27/9; Dagbl 
26/9; NyT 7/10. 
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b. Argumentering mot nedläggning av norska gräns- 
fästningar 
Motståndarna till nedläggning reste flera mottagarorienterade invändningar 
mot den del av uppgörelsen i Karlstad som rörde gränsfästningarna. Över-
enskommelsen innehöll för det första så betydande inskränkningar i landets 
suveränitet, att den redan av den anledningen måste förkastas. Enligt høire-
mannen Gunnar Rysstad kunde Norges historia efter 1814 beskrivas som en 
kamp mellan två idéer. ”Det er selvstændighedsideen, nationalitetsprincipet, 
som Norge fra sin kant hele tiden har hævdet, og fra svensk side er det soli-
daritetens, samholdets, skandinavismens ide.” Unionen blev en kompromiss 
mellan dessa två tankegångar. Båda länderna fick full frihet inåt men skulle 
hålla ihop utåt. Sverige hotade emellertid att inskränka även Norges inre 
självständighet. Norrmännen tvingades kämpa för sin frihet och den kampen 
ledde fram till den 7 juni. ”7de juni var gjennembruddet for selvstændig-
hedsideen fra norsk side, det var nationalitetsprincipets fulde gjennembrud.” 

Tyvärr visade det sig att Norge inte kunde hålla ställningarna. Överens-
kommelsen i Karlstad var en ny kompromiss mellan de två idéerna men på 
en något annorlunda grundval. Den innebar ”at helstatsideen i Sverige faar 
et knæk paa den maade, at Sverige dermed maa anerkjende vor selvstæn-
dighed udad fuldt ud”. Men avtalet medförde samtidigt ett nytt ”skaar ... i 
vor indre selvstændighed derved, at vi delvis giver afkald paa vor ret til at 
opretholde vort forsvar”. (Heiberg J V 1906:552 f; jfr Rysstad, ”Til Norig!” 
17de Mai 26/9). Om Karlstadsöverenskommelsen antogs, ”da er dermed lagt 
haandjern paa det norske folk”, fastslog Alfred Eriksen.456 Därför måste 
överenskommelsen avvisas. 

För det andra hävdade motståndarna till nedläggning att förslaget om 
fästningsfritt område såväl formellt som reellt drabbade Norge hårdare än 
Sverige. Vid Kongsvinger uppräknades ett speciellt område, som gick 10 
kilometer i alla riktningar från staden. Denna särskilda fästningsfria zon 
hade ingen formell motsvarighet alls på svensk sida (Heiberg J V 1906:348; 
även s. 340). I övrigt var zongränsen så dragen att det bara blev Norge, som 
måste riva ner fästningar. Reellt drabbade alltså zonen uteslutande Norge.457 

456 Heiberg J V 1906:463; även s. 372 och 377 reservanterna, 418 Konow, 441 och 532 
Castberg, 482 Egede-Nissen, 512 Arnesen; 17de Mai 23/9; jfr De stenografiske referater fra 
de hemmelige møter, s. 199 Konow. 
457 Heiberg J V 1906:348; även s. 340. Jfr även De stenografiske referater fra de hemmelige 
møter, s. 198. 
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En tredje mottagarorienterad motivering för att överenskommelsen bor-
de förkastas hängde samman med de föregående två. Den var expressiv och 
reservanterna i specialkommittén tillmätte den mycket stor betydelse, ”om 
mulig endnu større betydning end den rent militære” (Heiberg J V 
1906:361, även s. 418; 17de Mai 2/9). Trots att Norge stod ovanligt väl 
rustat i militärt avseende hade förhandlarna inför ett svenskt hot om våld 
gått med på att lemlästa landets försvar. ”Men da vil det være noget i histo-
rien enestaaende, om det norske folk lader sig skræmme til at bryde ned det 
vern, det har reist mod det samme folk, som nu truer. Det norske folk har i 
sin lange historie oplevet saavel onde som gode tider. Men aldrig har det 
norske folk ydmyget sig for et andet folk saaledes, som det nu vilde ydmyge 
sig for det svenske, om det gik med paa disse vilkaar.” (Heiberg J V 
1906:362; även s. 442, 509, 532 f, 565 f).  

Men förödmjukelsen låg inte enbart däri att man i konkret, militär be-
märkelse urholkade sitt försvar. Framför allt bestod den däri att Norge gav 
upp sin suveräna makt att på egen hand bestämma, var försvarsåtgärder 
skulle sättas in. I ett anförande under stortingsdebatten den 7 oktober ut-
vecklade Konow denna tanke. ”Men der er det, som er værre end ... at vi i 
realiteten svækker vort forsvar ved at gaa med paa disse vilkaar, og det er 
den krænkelse, som det norske folk ved at gaa med paa dem tilføier sig selv. 
Vi har levet tunge tider her i Norge, vi har bøiet os ind under fremmed 
magt; men aldrig har vi selv plettet vort rene vaabenskjold, aldrig har vi selv 
tilføiet os et ulivssaar her i Norge ... og fra den dag, da rigsforsamlingens 
medlemmer tog hinanden i haanden og sagde: Enige og tro, indtil Dovre 
falder, aldrig har det norske storting veget tilbage i realiteten, altid har vi 
gaaet frem, altid har vi holdt fremtiden aaben i haabet om, at vi en gang 
skulde naa det, som var vore fædres drøm: vor fulde, uafkortede selvstæn-
dighed og uafhængighed. Den er det, vi gjør en indskrænkning i; vi lægger 
en servitut paa Norge til evige tider, vi bliver ikke saa selvstændige, som vi 
før var, naar vi vedtager denne overenskomst med disse fæstningsvillkaar, 
med dette forbud mod at forsvare og befæste vort land, som vi selv finder 
tjenligst. Det er et saa stort skaar i vort lands indre selvstændighed, at aldrig 
har det skaar i vor ydre selvstændighed, som unionen med førte, havt en saa 
saarende og krænkende karakter som dette. Heller vil jeg have havt unionen 
end at gaa med paa disse vilkaar.”458 

458 Heiberg J V 1906:418 f; även De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 
139 f Konow; Schjødt, ”Bør Stortinget gaa til – Karlstad?” Dagbl 30/9; Schøning, ”Vær i 
Sandhed”, Aftenp 27/9 nr 542. 
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Om ingreppet gällde en enda kanon eller fyra fästningar hade ingen be-
tydelse i detta sammanhang. Scharffenberg tillgrep en drastisk bild för att 
illustrera detta förhållande. ”Ein kan ikkje seia um ei gjente at ho hev 3/4 av 
æra si. Ein kan likso lite seia um eit folk at det hev 3/4 av æra si.” (17de Mai 
3/10 ref. av Scharffenberg; även Scharffenberg, ”Hr redaktør”, SocDem 
3/10). Den ära som bestod i att hävda landets fulla suveränitet var således en 
och odelbar. Den var inte, som Michelsen skulle ha uttryckt det, summan av 
ett lands olika intressen, som man kunde göra ett litet avdrag från utan att 
helheten skadades. Den var en högsta kvalitet, ett högsta värde, som aldrig 
fick bli föremål för kompromisser (17de Mai 7/9, 19/9; Castberg 1953:486; 
Heiberg J V 1906:437 Castberg). Att exempelvis de äldre, historiska delarna 
av Fredriksstens fästning skulle få bli kvar uppfattades mot denna bakgrund 
självfallet inte som någon tröst. De i allmänpolitisk mening radikala mot-
ståndarna till nedläggning skattade Norges stora krigsminnen mycket högt. 
Det som gjorde Fredrikssten så kär för alla norrmän var, underströk de, fäst-
ningens ärofulla traditioner, ”mindet om alle dem af vore forfædre – ber-
genhusinger, trøndere og østlændinger –, som der tappert og mandig har 
stridt for sit land og for flagets ære. Det er mindet om alle de tapre krigs-
mænd, borgere og bønder, der har ofret sit liv for at verge denne gamle, stol-
te fæstning.” Men om man nu på order av det folk, som så många gånger i 
historien sökt bryta fästningens motstånd, gick med på att lemlästa den an-
läggning, som dock ”i to og et halvt aarhundrede har været Norges mest 
trofaste vagthold mod syd, . . da vil skammen af 1905 helt overskygge de 
tidligere ærefulde minder” (Heiberg J V 1906:362 f reservanterna; även s. 
487). 

De radikaler som i specialkommittén reserverade sig mot nedläggningen 
satte således stort värde på Norges ärorika krigsminnen. De tycktes också 
vara varma anhängare av ett starkt nationellt försvar; den nationella föröd-
mjukelsens följder för försvaret oroade dem djupt. ”At verge og opretholde 
Norges ære og selvstændighed”, det var enligt deras uppfattning drivfjädern 
för varje fosterlandssinnad officer. ”Men naar nu hærens afdelinger maa se 
paa, at saadanne vilkaar paanødes vort fædreland, fordi nationens ledende 
mænd ikke vil eller tør forsvare Norges ære og selvstændighed, kan det da 
undgaaes, at det hele forsvar bliver demoraliseret? ... Naar folket i sin hel-
hed ser, at alle de penge de har ofret paa forsvaret ikke kan redde det fra 
saadanne vilkaar, ... vil folket da ikke med 
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en vis ret betragte disse paa forsvaret ofrede penge for bortkastede?” Jo, 
folkets tillit till försvaret skulle undergrävas och försvaret skulle förfalla.459 
Den stortingsman som röstade för nedläggning, röstade, som Konow ut-
tryckte sig i stortinget, för ”forsvarsnihilisme”.460 Men efterverkningarna 
kunde bli ännu mer omfattande. Åtgärden skulle kunna förlama ”den mo-
ralske kraft i os, selvstændighedens æresfølelse i os” (Heiberg J V 
1906:421). Aldrig skulle folket då kunna utveckla sig i moraliskt, kulturellt 
och materiellt hänseende så mycket som eljest hade blivit fallet (Konow, 
”Det svenske Vilkaar om Grænsefæstningerne”, II, Intell 14/9). Utåt skulle 
kanske följden kunna bli att landet vek tillbaka ”skridt for skridt, indtil vi 
ikke har mere at give bort”.461 Norge skulle kunna gå under som självstän-
digt rike. 

Förödmjukelsen kunde också, antydde reservanterna, få den rakt motsat-
ta konsekvensen. ”Hvis det virkelig er sandhed i de ord fra Sveriges side, at 
det er i fredens interesse disse vilkaar er paatvunget Norge, da vil Sverige 
først og fremst ... blive bittert skuffet. Vort folk vil gjennemtrænges af en 
følelse af harme og bitterhed, som nok i øieblikket kan undertrykkes, men 
som i det fortsatte samliv mellem folkene vil komme til at sætte sine bitre 
frugter” (Heiberg J V 1906:377 minoriteten; även s. 362 och s. 435, 530 f). 
Detta var i och för sig knappast något som en Castberg eller en Konow be-
klagade. De var konfliktinriktade och hade ingenting emot ett mer bestämt 
uppträdande från Norges sida (se nedan s. 417 f).  

Minoriteten ansåg att de styrande haft en alltför affärsmässig syn på av-
vecklingspolitiken. Den påminde, betonade Castberg, om ”en handelskonto, 
hvor der førtes op kredit og debet, og vi havde saa stor kredit nu, at vi kunde 
taale en hel del debet” (Heiberg J V 1906:534 Castberg). Visst hade ledarna 
visat prov på ”dygtighed, dristighed og flinkhed, ... men hvad vi har manglet 
er politisk religiøsitet, det er mangel paa tro paa vort folk, det er mangel paa 
respekt for de ideele værdier i vort land, mangelen paa samfølelse med det, 
som er det dybeste, det største og vigtigste i et folk, de moralske værdier. 
Det 

459 Heiberg J V 1906:363; även Konow, ”Det svenske Vilkaar om Grænsefæstningerne”, 
III, Intell 14/9; Castberg, ”Grænsefæstningerne”, Dagbl 13/9. 
460 Heiberg J V 1906:487; även De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 261 
Konow, 264 Castberg; 17de Mai 2/9; Stang, ”Intervju”, Aftenp 26/9 nr 540. 
461 Heiberg J V 1906:421; även s. 363 reservanterna; Konow, ”Det svenske Vilkaar om 
Grænsefæstningerne”, II; 17de Mai 26/9; 17de Mai 3/10 A. Eriksen. 
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er et smart forretningssyn paa vor politik, som har seiret, og ikke det, som i 
en stor tid skal være det bestemmende for et folk, nemlig troen paa dets 
evne til at hevde sin ret, et inderligt, religiøst syn paa folkets fremtid.”462 De 
som godtog överenskommelsen i Karlstad handlade med andra ord inte i 
enlighet med fosterlandets djupaste och sannaste intresse (Heiberg J V 
1906:422). Några drog sig inte för att kasta fram beskyllningar för ”lands-
svik” (Garborg, ”Eit spursmaal”, 17de Mai 28/9; även Castberg 1953:481). 

Denna expressiva argumentering går i denna undersökning under be-
teckningen nationalism. Den egna ståndpunkten i unionsfrågan sades ligga i 
linje med landets djupaste intresse, under det att motståndarna inte ansågs 
värna om detta intresse. I detta avseende är likheten mellan, grovt uttryckt, 
den norska yttersta vänstern och den svenska yttersta högern slående. Den 
norska yttersta vänstern vördade vidare landets stora historiska krigsminnen. 
Den var också starkt försvarsvänlig, vilket bland annat yttrat sig i beslutet 
att uppföra gränsfästningarna. Även i dessa stycken är överensstämmelsen 
med den svenska yttersta högern påtaglig. Möjligen kan parallellen drivas 
ännu längre. Det finns nämligen vissa tecken som tyder på att karlstadsop-
positionen, liksom särskilt den svenska ultrahögern, satte in sin nationalis-
tiska agitation i ett större sammanhang. Castberg lämnade en liten antydan 
härom i stortingsdebatten den 7 oktober. Om man skall kunna ”reise landet, 
reise det op til større styrke baade moralsk, aandelig og materielt ... da er det 
nødvendigt, at der i vort folk reiser sig en harme i mod, hvad der her sker; 
da er der nødvendigt, at der kommer en harme, som renser luften. Paa det 
grundlag vil der kunne reises et Norge, som aldrig glemmer hvad der i disse 
dage er passeret, som samler sig om alt, hvad der kan styrke vor nationalitet, 
og tillige et folk, som altid sender et vaagent blik mot grænsen ... Paa det 
grundlag kan kanske det, som nu er tabt, ... gjenvindes, først og fremst i 
folkets eget indre liv som folk.” (Heiberg J V 1906:445 f). Castberg ville 
uppenbarligen, liksom särskilt de ultrakonservativa i Sverige, väcka harm 
mot det förra unionslandet för att kunna stärka försvarsviljan utåt och re-
formviljan inåt. Kanhända tänkte han sig uppnå detta genom valsegrar. Wol-
lert Konow gav en antydan härom, när han yttrade: ”Der vil kanske komme 
et opgjør om dette, naar tiden er gaaet, og de herrer staar ansigt til ansigt 
næste gang for folkets domstol.” (Heiberg J V 1906:599; jfr s. 605 f. och 
610 f). 

462 Heiberg J V 1906:442 Castberg, 535 Castberg, 591 Foosnæs; även 17de Mai 16/9. 
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Den allmängiltiga slutsats som kan dras av detta är att nationalism, 
vördnad för krigiska minnen, stark försvarsvilja och ett konfliktinriktat upp-
trädande i utrikespolitiken inte är specifika inslag i vare sig en radikal eller 
en konservativ ideologi. Beroende på yttre omständigheter kan såväl radika-
lismen som konservatismen uppträda i en nationalistisk, starkt försvarsvän-
lig och konfliktinriktad gestalt. Det specifikt radikala respektive specifikt 
konservativa måste vara något annat, djupare liggande. 

 

Motståndarna till nedläggning bedömde alltså gränsfästningsfrågan från 
synpunkten, om nationens suveränitet tillvaratogs och folkets ära värnades. 
Liknande expressiva motiveringar hade ju också varit avgörande för de 
svenska politiker, som drev fram kravet på nedläggning. Vilken betydelse 
tillmätte karlstadsoppositionen den rent militära sidan av problemet? Vilken 
roll spelade fästningarna i relationerna mellan Norge och Sverige? Det visar 
sig, att motståndarna till nedläggning gärna tog upp denna sändarmottagar-
orienterade aspekt till diskussion. Ingen av dem antydde någonsin, att fäst-
ningarna skulle kunna användas vid en offensiv mot Sverige och att de av 
den anledningen borde få stå kvar. De var anlagda uteslutande i försvarssyf-
te. Nedläggningsmotståndarna hade en mycket högre uppfattning om gräns-
fästningarnas betydelse vid ett försvarskrig än nedläggningsförsvararna. 
Denna mer optimistiska verklighetsuppfattning delades av några militära 
auktoriteter, framför allt Georg Stang och generalstabschefen Hakon Hansen 
(Wåhlstrand 1953:392 f, 437, 438 f; även s. 441). 

Trakterna närmast den svenska gränsen lämpade sig ovanligt väl för ett 
försvarskrig. De var glest befolkade och genomkorsades av starkt skogbe-
vuxna, oländiga åsar och bergsryggar. Blott på några få ställen gick vägar 
fram. Samtliga dessa kommunikationsleder från Kongsvinger i norr till 
Fredrikshald i söder behärskades av fästningsanläggningar. De bestod av 
”permanente og stormfrie verker, der kan forsvares til alle sider, og som 
saaledes, selv om de isoleres fra vore mobile afdelinger og cerneres, vil 
kunne holde sig kortere eller længere tid”.463 Enbart fästningarnas besätt-
ningstrupper skulle ”gjennem længere tid” kunna hindra en angripare att 
utnyttja de vägar som forten stängde. Han skulle tvingas ut i den svårfram-
komliga 

463 Heiberg J V 1906:355; även Wåhlstrand 1953:392 Stang och Hakon Hansen; Aftenp 
26/9 intervju med Stang; Konow, ”Det svenske Vilkaar om Grænsefæstningerne”, Intell 
13/9; Castberg, ”Grænsefæstningerne”, Dagbl 13/9; 17de Mai 26/9, 3/10; även Heiberg J V 
1906:590 Foosnæs. 
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terrängen ”hvilket i væsentlig grad vil forsinke hans fremrykning og betyde-
lig forringe angrebets chance”. Dessutom var ju spärrforten utmärkta stöd-
jepunkter för de rörliga truppenheter, som bar ansvaret för försvaret av ter-
rängavsnitten mellan fästningarna.464 Risken för att angriparen skulle kunna 
åstadkomma ett genombrott, innan trupperna från Västlandet hunnit fram till 
krigsskådeplatsen, och att norrmännen härigenom skulle tvingas till en has-
tig reträtt, som skulle skada försvarsmoralen, betraktades inte som stor. 
Självfallet kunde fästningarna utsättas för artillerield, medgav Konow i en 
av sina artiklar om gränsfästningsfrågan i Norske Intelligenssedler. Natur-
ligtvis kunde de också intas. Men därför krävdes att angriparen forslade 
fram tungt artilleri och satte igång en verklig belägring. Sådant skulle ta tid. 
Även om en fästning föll, skulle de andra kunna hålla ut. ”Men om et af 
disse forter erobres efter et heltemodigt forsvar – det indtryk dette gjorde, 
vilde dog langt fra kunne sammenlignes med det nedslaaende indtryk man 
vilde faa, hvis hele landet østen for Glommen straks ved krigens begyndelse 
blev opgit af den norske armé uden sværdslag.” (Konow, ”Det svenske Vil-
kaar om Grænsefæstningerne”, även 17de Mai 3/10). 

Motståndarna till en nedläggning ansåg uppenbarligen att gränsfästning-
arna hade så stor betydelse, att huvudslaget mot en fiende borde stå redan 
här.465 

Vad skulle då en nedläggning av fästningarna betyda ur försvarets syn-
vinkel? Utan stöd av permanenta befästningar skulle landstormen och de 
snabbast mobiliserade avdelningarna bli för svaga för att kunna hålla stånd 
mot en överlägsen angripare. Den norska armén skulle inte kunna hindra 
fienden från att redan i början av kriget ockupera kommunikationslederna 
genom gränsområdet och i stort sett hela landet öster om Glommen. Men 
sedan man en gång trängts tillbaka bakom Glommen skulle denna älv i hög 
grad försvåra varje offensiv av egna trupper. Landet öster om Glommen 
skulle aldrig kunna återerövras. ”Den fremskudte befæstningsfronts strate-
giske betydning kan sammenfattes i den sætning, at med den staar og falder 
forsvaret af landet øst for Glommen.”466 

464 Heiberg J V 1906:353 ff reservanterna; även ibid., s. 418 Konow; Konow, ”Det svenske 
Vilkaar om Grænsefæstningerne”, Intell 13/9; Castberg, ”Grænsefæstningerne”, Dagbl 
13/9; 17de Mai 3/10. 
465 Wåhlstrand 1953:391 och 437 Stang, H. Hansen; Konow, ”Det svenske Vilkaar om 
Grænsefæstningerne”. 
466 Heiberg J V 1906:356 ff cit. s. 358; Wåhlstrand 1953:392 Stang, Hansen; Castberg, 
”Grænsefæstningerne”, Dagbl 13/9; Konow, ”Det svenske Vilkaar om Grænsefæstninger-
ne”, I; 17de Mai 9/9, 3/10. 
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Men reservanterna i specialkommittén lät också i en smula beslöjade or-
dalag antyda, att en förlust av landet öster om Glommen skulle sätta hela 
Kristianiaområdets försvar i gungning. I de öppna och uppodlade trakterna 
kring Glommen och Kristianiafjorden skulle fienden kunna skaffa hästar 
och vagnar samt mat och inkvartering för soldaterna. Han skulle kunna läg-
ga beslag på skeppen i hamnarna och använda dem för sina egna transporter. 
Eftersom området var rikt på landsvägar och järnvägar, skulle angriparen 
lätt kunna sprida ut sig och utnyttja hela sin militära överlägsenhet. Han 
skulle kunna rikta anfall mot praktiskt taget varje svag punkt på Glommen-
linjen från Sarpsborg till Kongsvinger. Minoriteten tycktes hålla för sanno-
likt, att Glommenlinjen skulle vara genombruten långt innan Norge hann 
samla alla sina styrkor. Därmed var huvudstaden och angränsande landsde-
lar i inkräktarens våld. Reservanterna drog den mycket långtgående slutsat-
sen, att ”skulde graensefæstningerne sløifes, vilde vi ... militært seet helt 
gives i vore østlige naboers, svenskernes, vold”.467 

Gränsfästningarna hade således en avgörande betydelse för hävdandet av 
landets självständighet.  

 

Om man vägrade godkänna överenskommelsen om gränsfästningarnas 
nedläggning, skulle alltså landets suveränitet förbli okränkt och tillfartsvä-
garna till den norska huvudstaden förbli spärrade för en tänkbar svensk in-
vasionsarmé. Detta var enligt nedläggningsmotståndarnas sätt att se två 
mycket viktiga skäl för avslag. Men fanns det inte risk för att detta ställ-
ningstagande skulle kunna leda till förvecklingar med Sverige, som kunde 
sätta allt det man därigenom önskade uppnå på spel? Den invändning som 
denna fråga innehöll sökte motståndarna till nedläggning bemöta på åtmin-
stone två sätt.  

Den ena tankegången utvecklades med energi och djup indignation av 
Johan Castberg i stortingsdebatten den 6–9 oktober. Om regeringen fullföljt 
den rakryggade aktionspolitiken från den 7 juni, skulle man enligt Castberg 
inte ha hamnat i det nuvarande tvångsläget. Man skulle inte ha behövt finna 
sig i att under svenskt krigshot gå med på den nesliga nedläggningen av 
gränsfästningarna. Den 7 juni blev Norge genom de norska statsmakternas 
eget agerande en helt självständig stat. ”Men allerede den selvsamme dag, 
som denne store handling skede, blev spiren lagt til den 

467 Heiberg J V 1906:357; även s. 418 Konow; Konow, ”Det svenske Vilkaar om Grænse-
fæstningerne”. Några opponenter framkastade tanken, att huvudstaden måste flyttas till 
Gjøvik eller till ”Nidaros”. Se 17de Mai 30/9 resp A. M. St. Arctander, ”Semjingshøvet og 
fylgjorne av det”, 17de Mai 30/9. 
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halvhed, det kompromispræg, det handlingsløshedens præg, som senere har 
hvilet over vor politik”. Halvheten låg i bernadotteanbudet. ”For at vise den 
svenske konge, at vi vilde ikke ham noget ondt – vi kunde fortsætte at for-
handle med Sverige – blev dette Bernadottetilbud stillet ... Det var med 
tungt hjerte vi saa paa dette, og det var med bange anelser om, hvad det 
førte med sig, vi gik med paa det.”468 

Sedan kom adressen av den 19 juni. ”Forhandlingsuhyret stak atter her 
officielt sit ansigt frem.” Genom den ”ventepolitik” som då ytterligare be-
fästes, gav regeringen Sverige möjlighet att samla sig om ett program (Hei-
berg J V 1906:437; även s. 460, 564 Bryggesaa). Vårt gynnsammaste tillfäl-
le gled oss ur händerna. Omkring den 7 juni stod vi beredda att militärt möta 
varje angrepp. ”Men vi ventede og ventede, indtil den tid kom, da Sverige 
stod i den overlegne position, da Sverige kunde diktere os sine vilkaar og 
demonstrere med sine tropper ved grænsen for at give vilkaarene vegt, for at 
skræmme alle dem i vort land ... hvis knæ skjælver, naar ... der rasles med 
sablerne paa den anden side af grænsen” (Heiberg J V 1906:437).Vi lät ge-
menskapen i konsulatväsen och diplomati bestå för att inte irritera Sverige. 
”Thi nu gjaldt det at faa det demoraliserende princip til at trænge igjennem, 
ikke at faa vor selvstændighed helstøbt og ærefuld uden plet og afslag sat 
igjennem, men at faa det saa billigt som muligt. Det var som om hele sagen 
var bleven et regnskab, en handelskonto. Det var som om det hele var blevet 
et spørsmaal om tab og gevinst. Vi havde faaet en saaden stor kredit ved 7de 
juni-beslutningen, at nu kunde vi taale en stor debet, før der blev balance. 
En saadan forretningsopfatning af landets høieste anliggender og landets 
umistelige goder! Men selvstændigheden kan ikke stykkes op og veies.” 
(Heiberg J V 1906:437 f; jfr s. 420 f Konow). 

Då de svenska villkoren blev kända, gick en våg av harm genom det 
norska folket. Få tänkte sig att kraven skulle kunna accepteras. Men rege-
ringen skyndade sig att tillmötesgå det första villkoret om folkomröstning. 
Det skedde i en form som gjorde det tveksamt, om regeringen verkligen 
ville stå fast vid att unionen var upplöst. Regeringen ansåg, att folkomröst-
ningen skulle gälla frågan om unionens upplösning. Specialkommittén änd-
rade detta till frågan om den redan inträffade unionsupplösningen. Många 
stortingsmän var betänksamma inför kravet på referendum men gick till sist 
med på det. Och folkomröstningen blev ett fulltonigt vittnesbörd 

468 Heiberg J V 1906:436; även s. 420 och 595 Konow, 460 Eriksen, 508 Arnesen; Heiberg 
G 1905:90 f. 
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om att folket icke blott godkände vad som skett utan även var berett att bära 
de offer som detta ställningstagande kunde innebära.469 

Men nu började man från de styrandes sida inskränka på ”et frit folks 
dyreste eie”, yttrandefriheten. Huvudstadspressen lät sig förstummas. Som 
på kommando löd genom den: ”rør ikke ved vilkaarene, snak ikke om dem, 
fortæl ikke folkets harme over vilkaarene, sig ikke, at de er uantagelige ... 
Intet blev gjort for at oplyse udlandets opinion om skjændigheden ved disse 
vilkaar, om folkets harme over dem.” Innan förhandlingarna började, för-
bjöd man ”den mand i vort land, som havde de bedste betingelser for saglig 
at udrede det vigtigste spørsmaal for almenheden” – Castberg åsyftade här-
med ingripandet mot Georg Stang. Ingen regering hade tidigare så brutalt 
kränkt grundlagens paragraf om yttrandefriheten. ”Der blev telegrafcensur 
og telefoncensur her i landet, der blev forbudt offentlig salg af opraab ... 
som intet strafbart indeholdt, men som kun indeholdt en skarp kritik ... Der 
blev et diktatur ikke alene i det rent politiske, men et diktatur med hensyn til 
ytringsfriheden overhovedet.”470 

Genom beslutet den 22 augusti tog regering och storting nästa steg bort 
från aktionslinjen. Förhandlingar inleddes om de svenska villkoren. Snart 
meddelades det, att det var fråga om att lägga ner samtliga gränsfästningar 
mot att upprätta en neutral zon. Då försökte en del stortingsmän säga ifrån. 
De regeringstrogna invände, att det var för tidigt att uttala sig. När överens-
kommelsen sedan förelåg sades det allmänt, att det var för sent att proteste-
ra. ”Men naar skulde det norske folk faa anledning til at tale”, utropade 
Castberg harmset. ”Kom man før Karlstadforhandlingerne, var det for tidlig, 
kom man under Karlstadforhandlingerne forstyrrede man for handlingerne; 
kom man efter Karlstadforhandlingerne var det for sent!” (Heiberg J V 
1906:440). 

Regeringen borde enligt Castbergs och andra opponenters mening hela 
tiden ha hållit fast vid aktionslinjen. Den borde ha utropat republiken och 
valt statschef. Den borde ha upprättat utrikesstyrelse och diplomati och be-
gärt erkännande i utlandet. När villkoren kom borde regeringen omedelbart 
ha sagt nej och samlat gränsvakten. Castberg trodde inte att de svenska 
statsmakterna under fullt ansvar skulle ha begått en sådan dårskap som att 

469 Heiberg J V 1906:438 f; jfr De stenografiske referater fra de hemmelige møter, s. 265 
Castberg, 267 Arnesen. 
470 Heiberg J V 1906:439; även s. 421 Konow; Krog, ”Norge, – Norge!” Intell 6/10; Hei-
berg G 1905:79. Ang. kritik av ”ventepolitiken”, se även G. Th. Mejdell, ”Ynkelighedens 
Tragikomedie”, Intell 3/10 och 4/10; 17de Mai ref. av Scharffenberg; Schøning, ”Vær i 
Sandhed”, Aftenp 27/9 nr 542. 
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besluta om ett anfall mot Norge. Men om de gjort detta borde alla ha varit 
beredda att ”ofre liv og blod og gods for at verne om landet og dets selv-
stændighed”.471 

 

Den andra invändningen mot påståendet, att en vägran att gå med på 
nedläggning av fästningarna skulle leda till krig, utgick från det faktiska 
läget efter förhandlingarna i Karlstad. Opponenterna ansåg, att Norge skulle 
kunna avvisa fästningsvillkoret utan att Sverige ingrep med vapenmakt.472 
Genom de nyss avslutade valen hade de frisinnade partierna i Sverige säkrat 
sig en majoritet i andra kammaren. Det var osannolikt, att dessa partier skul-
le gå med på ett anfallskrig mot Norge. Egede-Nissen satte sin lit till den 
svenska socialdemokratins vilja och förmåga att förhindra ett krigsutbrott. 
Den skulle nog med alla medel bekämpa eventuella krigsförberedelser. Un-
der dessa omständigheter skulle krigspartiet sannolikt inte kunna driva sin 
vilja igenom. (Heiberg J V 1906:373 reservanterna, 421 och 596 Konow; 
Egede Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 11/9). De svenska statsmakterna skul-
le vidare inse, att ett krig oavsett utgången skulle kosta så stora uppoffringar 
i människoliv och materiel, att den eventuella vinsten blev tvivelaktig. De 
måste också kalkylera med att Norge efter ett svenskt anfallskrig skulle bli 
en bitter fiende, som ständigt ruvade på hämnd (Heiberg J V 1906:372 f).  

Det mesta talade således för att Sverige skulle välja det passiva motstån-
dets väg. Man skulle vägra erkänna Norge som en självständig stat och lita 
på att stormakterna skulle göra detsamma. Den norska skeppsfarten skulle 
visserligen komma att skadas av att de gemensamma konsulerna inte längre 
tillvaratog norska intressen. ”De vanskeligheder, som dette vilde forvolde 
denne vistnok vigtige næringsvei, kunde dog ... ikke i nogen maade sam-
menlignes med det tab og den skade vort land vilde lide ved Karlstadover-
enskomstens godkjendelse.” (Heiberg J V 1906:375 f).  

Men om svenskarna mot all förmodan gick till anfall, skulle de möta en 
motståndare, som stod bättre rustad än någonsin. Norges här och flotta be- 

471 Heiberg J V 1906:443 f; även s. 421 och 595 f Konow, 461 Eriksen, 611 Castberg; T. 
Myrvang, Dagbok fra 1905, 25/6, Ms.fol. 2708:2, Worm-Müllers samling, UBO; A. Egede-
Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 11/9; 17de Mai 3/10 Scharffenberg. Man kritiserade också 
regeringen för att den inte hade skött förhandlingarna med tillräcklig kraft (Heiberg J V 
1906:372). 
472 Heiberg J V 1906:563 Bryggesaa. Jfr s. 441 och 531 Castberg. Se dock M. Bjørnaali, 
Dagbog, 28/9, Ms.fol. 2666, Worm-Müllers samling, UBO. 
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fann sig i bästa ordning. Gränsfästningarna var intakta (Heiberg J V 
1906:373 reservanterna; även s. 421 och 444. Jfr 17de Mai 16/9). Dessutom 
skulle norrmännen, betonade Johan Scharffenberg på ett av de ovan berörda 
opinionsmötena i Kristiania, ”gaa til kamp paa eit heilt anna grunnlag en 
svenskane. Me vilde faa med oss den magt det ligg i ei folkereising”. (17de 
Mai 3/10 ref). Ett svenskt angrepp skulle därför troligen slås tillbaka (Hei-
berg J V 1906:373; G. Stang, ”Intervju”, Aftenp 26/9 nr 540). Därtill kom 
att Norge måhända skulle må väl av ett krig. ”Kanskje er det den elden me 
maa igjenom fyrr me kan smelta saman til eit folk”, förmodade Scharffen-
berg (17de Mai 3/10 ref). Enligt Konows uppfattning uppvisade historien 
många exempel på stater, som fått uppleva en materiell och kulturell 
blomstringstid efter ett krig.473 

Mot denna bakgrund och med tanke på att det var mycket vitala värden 
som stod på spel, ansåg man sig böra avvisa överenskommelsen, även om 
detta ställningstagande ledde till öppet krig. Castberg uttryckte sig mycket 
klart på denna punkt. ”Jeg har”, framhöll han i stortingsdebatten, ”den tro til 
rettens seier, at selv om Sverige vilde ryke paa os med angreb, om vi forkas-
tede overenskomsten, saa mener jeg vort folk er bedre tjent med at forkaste 
denne overenskomst og blive fri den skamplet og den fremtidige fare, som 
denne overenskomst lægger paa vort land, end om den vedtages.”474 

 

Motståndarna till nedläggning framförde också några mottagar–omgiv-
ningsorienterade resonemang. Även i detta sammanhang hävdade de, att 
själva utgångspunkten för regeringens politik efter den 7 juni hade varit 
felaktig. Norge borde ha infört republiken, upprättat egen diplomati och eget 
konsulatväsen. Då skulle nog stormakterna ha erkänt Norges självständighet 
(Heiberg J V 1906:420 f och 489 Konow, 437 och 440 Castberg; jfr ovan s. 
414 ff). I nuläget var det, hävdade reservanterna i specialkommittén, ”hævet 
over enhver tvil, at stormagterne ikke vil blande sig i en konflikt mellem 
Norge og Sverige i anledning af Karlstadoverenskomstens forkastelse. De 
vil ganske vist ikke hjælpe Norge, ei heller vil de paatage sig en 

473 Brynildsen, Dagbøker 1903–1909, 11/9, Ms.fol. 2674, Worm-Müllers samling, UBO. 
474 Heiberg J V 1906:444; även s. 459 f Eriksen, 502 Hougen, 591 Foosnæs; De stenogra-
fiske referater fra de hemmelige møter, s. 238 Arnesen; Garborg, ”Eit spursmaal”, 17de 
Mai 28/9; SocDem 2/10 ref. av Scharffenberg; 17de Mai 28/9; Heiberg G 1905:76 f. 
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mæglende rolle, ... men de vil heller ikke hjælpe Sverige – de vil holde sig 
udenfor og lade Sverige og Norge opgjøre sit mellemværende alene.”475 

På denna sista punkt förefaller alltså motståndarna till uppgörelsen ha 
hyst samma uppfattning som försvararna av densamma. Det finns emellertid 
belägg för att man i interna sammanhang kalkylerade med att stormakterna 
aktivt skulle ingripa mot Norge. ”Hvad man kan frygte mest for er vel netop 
det”, skrev Mikal Bjørnaali i sin dagbok, ”at det nu efter at ledende norske 
og svenske mænd er kommet overens om et grundlag for fredelig opgjør, 
saa vil et brud vække opsigt og forargelse blandt stormagterne, og harmen 
vil vende sig mod os, som foraarsager bruddet. Vi ... blir af magterne tvung-
et til at gaa ind paa vilkaar som muligens er langt værre end dem vi nu faar”. 
Men även med denna möjlighet för ögonen röstade Bjørnaali mot överens-
kommelsen.476 

5. Den neutrala zonen 
Frågan om den neutrala zonen kopplades i debatten intimt samman med 
spörsmålet om nedläggning av gränsfästningarna. Åtskilliga av de argument 
som restes för och mot fästningarnas slopande ägde därför tillämplighet 
även på den neutrala zonens problem. Det gällde framför allt den expressiva 
argumenteringen om Norges förödmjukelse samt bedömningarna av risken 
för krig i samband med att man avslog överenskommelsen. För att undvika 
upprepningar lämnar jag i detta sammanhang dessa tankegångar åt sidan. 
Framställningen kommer i stället att koncentreras på aktörernas innehållsli-
ga bedömningar av zonen. 

a. Argumentering för den neutrala zonen 
Med reservation för ovan angivna begränsningar kan argumenteringen sägas 
ha varit sändar–mottagarorienterad och inriktad på zonens betydelse för 
förbindelserna mellan Norge och Sverige. 

Den föreslagna neutrala zonen erbjöd enligt försvararna av Karlstads-
överenskommelsen ett verkligt gott skydd mot ett svenskt överfall (Heiberg 
J V 1906:473 Løvland, 493 Arctander; Aftenp 26/9 nr 540; Mgavisen 26/9). 
Zonens 

475 Heiberg J V 1906:375; även s. 422, 444; Schjødt, ”Bør Stortinget gaa til – Karlstad?” 
Dagbl 30/9. 
476 Bjørnaali, Dagbog, 28/9, Ms.fol. 2666, Worm-Müllers samling, UBO; ang. antydningar 
om normorienterade resonemang, se Heiberg J V 1906:422. 



420 

kritiker hävdade, som jag senare skall visa, att den krävde större uppoffring-
ar av Norge än av Sverige. Det berodde för det första på att Sverige var av-
sevärt starkare än Norge i ekonomiskt, politiskt och militärt avseende. San-
nolikheten för att Sverige vid något tillfälle skulle angripa Norge var därför 
större än sannolikheten för att Norge skulle starta ett anfall mot Sverige. 
Denna likställighet ifråga om förpliktelser, som avtalet om den neutrala zo-
nen föreskrev, blev således endast formell, eftersom skillnaderna mellan 
länderna med avseende på makt var så stor.  

Enligt zonens motståndare var för det andra det gränsavsnitt som den 
tänktes omfatta av större militärstrategisk betydelse för Norge än för Sveri-
ge. Den norska delen av zonen låg i omedelbar anslutning till landets eko-
nomiska och politiska hjärta. Den svenska delen av zonen låg däremot 
ganska perifert i förhållande till landets centrala delar.  

Dessa två invändningar mot överenskommelsen om den neutrala zonen 
berördes såvitt jag kunnat se inte av nedläggningsförsvararna efter det att 
förhandlingarna i Karlstad avslutats. De var så inriktade på fördelarna med 
zonen att de – medvetet eller omedvetet – blundade för dessa nackdelar.  

Att zonen blott skulle komma att omfatta den södra delen av gränsen 
rubbade heller inte försvararnas positiva värdering av den. De beklagade 
visserligen, att bältet inte hade utsträckts längre mot norr. De hoppades, att 
det vid en senare tidpunkt skulle visa sig möjligt att få till stånd en tilläggs-
traktat, som utvidgade zonen ända upp till Tröndelagen eller ännu längre 
(Heiberg J V 1906:473, 507; Dagbl 26/9). Men att den gick så långt upp 
som till 61:a breddgraden var ändå de norska förhandlarnas förtjänst. 
Svenskarna hade ursprungligen fordrat, att den skulle sluta i höjd med 
Kongsvinger. Men de norska delegaterna hade alltså fått dem på andra tan-
kar.477 

Att överenskommelsen skulle kodifieras i en traktat ökade zonens värde 
som garanti för Norges säkerhet mot ett svenskt överfall. Traktater var den 
internationella politikens lagar. ”En traktat, som er indgaaet af et folk, den 
har, jo mere tiden skrider frem, den sterkeste bindende kraft”, förkunnade 
Jørgen Løvland (Heiberg J V 1906:473). Länderna kände sig moraliskt för-
pliktade att hålla dem. Med tanke på sin ära kunde ett land lika litet som en 
man bryta avtal och 

477 Heiberg J V 1906:537. Att Svinesund och Idefjorden samt Strömstadsdistriktet inte 
ingick i zonen försvarades med att norska militärer ville hålla möjligheten öppen att befästa 
motsvarande norska områden, trakten kring Fredriksstad; även Heiberg J V 1906:536 f och 
544 f. För en mer kritisk syn på detta, se Dagbl 26/9. För några synpunkter på zonens tek-
niska konstruktion, se Heiberg J V 1906:472 f, 545 f, 569, 604 f. 
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förbindelser. Det skulle vara ”en fuldstændig retløs handling, om svenskerne 
vilde benytte den neutrale zone som en infaldsport til et angreb paa Norge. 
En saadan niddingsdaad kan man ikke tænke, at noget land ... vil tillade 
sig.”478 

Men man hänvisade ej blott till de svenska ledarnas hederskänsla utan 
även till den europeiska opinionens tryck. Ute i Europa kände man till att 
Norge gick med på att lägga ner några av sina fästningar under förutsättning 
att de ersattes av en neutral zon. ”En traktat af denne art mellem to civilise-
rede nationer som den norske og den svenske er absolut bindende i den 
forstand, at det af vore folk, som vilde bryde den, vilde løbe en saa stor risi-
ko lige overfor den store opinion ude i Europa, at det nok vilde betænke sig 
paa det”, deklarerade Michelsen i stortingsdebatten. ”Den dag Sverige gjor-
de brud paa ... sine traktatmæssige forpligtelser, den dag vil det svenske folk 
have vanskeligt for at se Europa rakt i øinene” (Heiberg J V 1906:546; även 
s. 569, S93; Aftenp 26/9 nr 540; Mgavisen 2/10). Dessutom borde man en-
ligt statsministern kunna ta för givet, ”at magten mere og mere begynder at 
maatte vige for den retsopfatning, som faar sit udtryk i en stadig øget tilslut-
ning fra en række europeiske stater i retning af fred og voldgift, og at de 
traktater, som de mindre folk opretter til fredens bevarelse, er hellige og 
maa holdes”. (Heiberg J V 1906:546; även s. 569). 

Själva traktaten som sådan utgjorde således en fredsgaranti. Men man 
pekade också på en rad faktiska förhållanden, som tydde på att relationerna 
mellan de båda länderna skulle komma att förbättras. Ett viktigt sådant fak-
tum var unionens upplösning. Med unionen skulle den största källan till 
konflikter på den skandinaviska halvön försvinna. Tanken utvecklades av 
Ernst Sars i en artikel i Dagbladet. Artikeln hade skrivits i samråd med med-
lemmar av statsrådet. Sars auktoritet skulle, hoppades man inom regeringen, 
”hindre chauvinismen at gjøre ugagn” (Wåhlstrand 1953:408; även s. 
453 ff). Unionen upprätthöll hos den svenska allmänheten föreställningen 
om att Sverige hade vissa rättigheter mot Norge, inledde Sars sitt resone-
mang. ”Svenske politikere forestillede sig, at Sverige havde for unionens 
skyld, i unionens navn, en ret og en pligt til at blande sig ind i Norges indre 
anliggender endog med vaabenmagt, og det uden noget forudgaaende varsel 
eller nogen krigserklærering. Vi mindes jo alle, hvorledes det for ti aar si-
den, da ’tvangsrevisio- 

478 Heiberg J V 1906:593 Foss; även s. 546, 569 f; J. E. Sars, ”Fra Professor Ernst Sars”, 
Dagbl. 19/9. 
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nen’ stod paa dagsordenen inden den svenske presse, jevnlig blev udtalt i 
denne, at man, ved at appellere til hærenes Gud ligeoverfor Norge, aldeles 
ikke tænkte paa nogen formelig krig ... men alene paa en militær eksekution, 
en simpel politiforanstaltning. Det hele skulde kunne afgjøres saaledes, at 
man i nattens mulm og mørke sendte nogle kavalleriafdelinger over den 
ubeskyttede norske grænse til det sovende, intet ondt anende Kristiania ... 
Efterat unionen er bleven opløst og efterat opløsningen er bleven høitidelig 
erkjendt fra svensk side, vil der jo ikke længer kunne være tale om slige 
politiforanstaltninger. Man vil jo da savne adgang til at indhylle disse snig-
mords- og stimandstanker i et saavidt anstændigt klædebon, at de vil kunne 
huses i en nogenledes normal hjerne.”479 

Många gamla konfliktanledningar skulle också försvinna, när de särskil-
da överenskommelserna om renbetet, utnyttjandet av de gemensamma vat-
tendragen samt transitohandeln ratificerades. Att tvister rörande tolkningen 
av dessa avtal skulle hänskjutas till opartisk skiljedom skulle verka i samma 
riktning. (Heiberg J V 1906:495). 

Det kanske mest iögonfallande draget i zonförsvararnas argumentering 
var dock deras nästan obegränsade förtröstan på en från norsk synpunkt 
gynnsam politisk utveckling i Sverige. Tidningen Arbeidet knöt rentav vissa 
förhoppningar till den svenska överklassen. Snart skulle en ny generation 
växa upp inom det styrande skiktet i Sverige, en generation utan bittra per-
sonliga minnen av unionsupplösningen. Detta skulle leda till försoning mel-
lan länderna (Arb 12/9). Framför allt satte man emellertid, inte minst på 
högerhåll, sin lit till de svenska vänsterpartierna. Därmed framträdde än en 
gång den informella ”alliansen” mellan, för att uttrycka saken schematiskt, 
den norska högern och den svenska vänstern. Vid de nyss avslutade valen 
till riksdagens andra kammare hade liberalerna vunnit en klar seger. ”Det er 
vel ikke for dristigt at tro, at det vil føre til, at den svenske riksdagen vil føre 
til at vedtage en virkelig liberal stemmeretsreform. Sker det, da vil den 
svenske riksdag inden kort tid i høi grad skifte karakter, og ... da vil ogsaa 
de ledende stillinger tilfalde mænd, som har et andet syn paa fremtidens 
politiske opgaver end de, som hidtil har havt ledelsen.” Då borde 

479 Sars, ”Fra Professor Ernst Sars”, Dagbl 19/9; även Heiberg J V 1906:495, 571; Mgavi-
sen 2/10; VG 26/9. 
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man kunna räkna med att man från svensk sida skulle söka åstadkomma ett 
tillitsfullt förhållande mellan länderna.480 

En lika optimistisk bedömning av utvecklingen i Sverige gjorde de soci-
aldemokratiska försvararna av uppgörelsen. Det framgick av partistyrelsens 
uttalande den 25 september. ”Kun i tillid til de demokratiske ideers frem-
gang og de socialdemokratiske partiers vækst i begge lande, hvilket vi anser 
som den eneste garanti for fredens bevarelse og nationalhadets udryddelse 
samt tillige interessemodsætningernes udjævning, finder vi ... nu at burde gi 
den foreslaaede overenskomst vor tilslutning.” Partistyrelsen lovade göra 
det bästa möjliga av överenskommelsen. I denna strävan hoppades den få 
stöd av det svenska broderpartiet så ”at vi en dag i fællesskab kan vere naaet 
saa langt, at enhver saadan overenskomst er overflødig og fredens og socia-
lismens røde fane vaier over begge lande.”481 

b. Argumentering mot den neutrala zonen 
Lika övertygade som försvararna av Karlstadsöverenskommelsen var om att 
den neutrala zonen skulle säkra en varaktig fred mellan Norge och Sverige, 
lika förvissade var motståndarna om motsatsen. Med stor konsekvens redo-
visade motståndarna till zonen på punkt efter punkt en verklighetsuppfatt-
ning, som helt skilde sig från försvararnas. Det förefaller som om inställ-
ningen till den neutrala zonen bestämts av synen på gränsfästningarnas ned-
läggning. Den begränsning av den nationella suveräniteten och den försvag-
ning av det militära försvaret, som uppgörelsen om gränsfästningarna an-
sågs innebära, utgjorde ett grundläggande perspektiv, utifrån vilket den neu-
trala zonen bedömdes. Detta perspektiv ”snedvred” sedan perceptionen av 
den neutrala zonens verklighet i en alldeles bestämd riktning. Man har svårt 
att värja sig för misstanken, att den sändar–mottagarorienterade argumente-
ringen för och mot den neutrala zonen snarast fyllde funktionen att rationali-
sera ett ställningstagande, som dikterats av något annat, djupare liggande. 

Den föreslagna zonen var en mycket allvarligare anordning ur norsk 
synvinkel än ur svensk. Norge var för det första så underlägset Sverige 

480 Heiberg J V 1906:571; även s. 495; TrAdr 26/9; Mgavisen 13/9, 2/10, 3/10; VG 26/9. Jfr 
Heiberg J V 1906:593, 558 f, 546, 576, 469. För en mer reserverad bedömning av utveck-
lingen i Sverige, se Dagbl 27/9. 
481 Cit. efter NyT 29/9; även SocDem 2/10; Arb 12/9, 26/9, 27/9, 2/10, 9/10; NyT 27/9, 
29/9; M. Ormestad, ”Vær retfærdig”, SocDem 28/9; SocDem 30/9 Lind Johansen, Foshaug; 
Heiberg J V 1906:595 Foshaug. 
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i fråga om folkmängd och ekonomiska och militära resurser, att det självfal-
let aldrig skulle komma att angripa Sverige. Sverige skulle däremot av 
samma skäl kunna tänkas rikta ett anfall mot Norge. Norge hade därför 
mycket större saklig grund att skydda sig mot ett svenskt överfall än Sverige 
mot ett norskt. Av denna anledning innebar zonen en relativt sett mycket 
större uppoffring för Norges vidkommande än för Sveriges. (Heiberg J V 
1906:360 reservanterna; även Castberg, ”Grænsefæstningerne”, Dagbl 
13/9). Den svenska delen av zonen spelade för det andra en ganska liten 
militär roll för Sverige på grund av att den befann sig på så långt avstånd 
från landets centrala delar. Den norska delen av zonen var däremot av 
mycket vital betydelse för Norge. Den låg ju i nästan omedelbar anslutning 
till landets ekonomiska och politiska centrum. (Heiberg J V 1906:360; även 
Castberg, ”Grænsefæstningerne”; 17de Mai 3/10 A. Eriksen). Även detta 
bidrog till att den ifrågasatta zonen skulle komma att innebära en större och 
farligare försakelse för Norge än för Sverige. 

Betänkligheterna mot att godta den neutrala zonen förstärktes ytterligare 
av att den inte sträckte sig längs hela den svensk-norska gränsen.482 Längst i 
söder smalnade vidare bältet av så att den bohuslänska kusten ända upp till 
Strömstad lämnades fri. Ingenting hindrade svenskarna från att förverkliga 
sina planer på att vid denna stad anlägga en befäst flottstation.483 Zonen om-
fattade inte havet och dess bukter. Svenska örlogsmän skulle kunna tränga 
in i Idefjorden ända fram till Fredrikshald, utan att norrmännen kunde för-
svara denna viktiga landsända med sin armé. (Heiberg J V 1906:441; även s. 
360, 417, 530).  

Zonens tekniska konstruktion var också mycket otillfredsställande. I in-
ternationella sammanhang brukade det land, som förklarade sig neutralt el-
ler garanterades neutralitet av andra stater, få behålla sina försvarsanlägg-
ningar. På detta sätt var den schweiziska och den belgiska neutraliteten ut-
formad. Båda dessa länder hade anlagt befästningar längs sina gränser. Det-
ta fann opponenterna vara helt i sin ordning. ”Neutralitet maa, for at hæv-
des, kunne forsvares”, inskärpte de i sitt yttrande i specialkommittén. Den 
föreslagna neutrala zonen mellan Norge och Sverige avvek från detta 

482 Heiberg J V 1906:530 Castberg; även Eriksen, ”Overenskomsten i Karlstad”, SocDem 
27/9; 17de Mai 3/10 Eriksen. 
483 Heiberg J V 1906:360; även s. S30; A. Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 28/9; 17de 
Mai 3/10 Eriksen; Nid 26/9, 27/9. 



425 

mönster, ty den skulle bli försvarsfri. Detta försvagade enligt opponenternas 
mening dess värde som garant för freden.484 

Att överenskommelsen skulle utformas som en traktat mellan Norge och 
Sverige innebar enligt opponenternas uppfattning heller ingen säker garanti. 
De hyste misstro mot traktater i allmänhet och mot traktater med Sverige i 
synnerhet. Sverige skulle nog finna förevändningar att bryta den.485 En sä-
kerhet skulle ju kunna ligga däri att Sverige drog sig för att kränka zonens 
gränser av rädsla för att utmana den europeiska opinionen. Detta kunde ha 
någon betydelse, medgav Johan Castberg, men endast under lugna förhål-
landen. ”Vi maa dog tænke os forhold i Europa, hvor der er forviklinger, 
hvor der er kombinationer fra den ene magts side og fra den anden magts 
side, hvor der ikke er en samlet fredelig opinion i Europa, men hvor det 
staar splittet, og da er det faafængt at faa os at tro, at hvis ... Sverige angreb 
os, frygten for opinionen i Europa da skulde være et vern om den neutrale 
zonen” (Heiberg J V 1906:610 Castberg). 

Zonmotståndarnas syn på framtidens politiska utveckling i Sverige var 
lika pessimistisk som zonförsvararnas var optimistisk. Detta styrker hypote-
sen, att verklighetsbedömningen i detta fall styrts av ett djupare liggande, 
organiserande perspektiv. Eftersom det gällde att söka föreställa sig hur 
verkligheten skulle komma att gestalta sig i framtiden, lämnades godtycket 
ett relativt fritt spelrum. Den bild man skapade sig av Sverige förefaller allt-
så ha varit en rationalisering av en av andra skäl intagen ståndpunkt.  

Faran för att Sverige skulle anfalla Norge ansågs vara lika överhängande 
som någonsin. Man behövde bara erinra sig 1895 års agitation för en mili-
tärpromenad till Kristiania, de sex lydrikespunkterna och nu senast krigshet-
sen efter den 7 juni för att inse, att den svenska överklassen var opålitlig 
(Heiberg J V 1906:567 Myrvang; jfr s. 552 Rysstad). Urtima riksdagens 
villkor hade burits fram av en stark krigsstämning och en intensiv längtan 
efter att bereda Norge en förödmjukelse (Heiberg J V 1906:459 Eriksen). 
Om Norge gick med på överenskommelsen i Karlstad skulle storsvenskarna 
snarast styrkas i sin uppfattning, ”at man alene vid at true vilde kunne tvinge 
Norge til at finde sig i saa omtrent hvad det skulde være ... At en saadan 

484 Heiberg J V 1906:360; även s. 417 Konow, 553 Rysstad; Aftenp 26/9 nr 540 intervju 
med G. Stang. För andra invändningar mot den tekniska konstruktionen, se Heiberg J V 
1906:360, 417, 440. 
485 Heiberg J V 1906:553; även 17de Mai 28/9; Intell 27/9, 29/9; Nid 27/9; Aftenp 26/9 
intervju med G. Stang. 
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opfatning inden det svenske folk vil afgive en frugtbar jordbund for et paa-
gaaende krigspartis agitation ... maa være aabenbart for enhver.” (Heiberg J 
V 1906:373). 

Nu hade visserligen vänsterpartierna vid de nyss avslutade valen erövrat 
merparten av mandaten till andra kammaren. Detta betydde dock inte, att 
genombrottet för den allmänna rösträtten och parlamentarismen stod för 
dörren. Första kammaren skulle sätta sig emot en radikal rösträttsreform. 
Troligen hade man att vänta en lång författningskamp i Sverige, innan ett 
demokratiskt statsskick kunde införas. Men därmed skulle risken för ett 
svenskt överfall på Norge kvarstå under överskådlig framtid.486 Under för-
fattningskampen kunde risken för angrepp rentav komma att öka. ”Jeg nærer 
den dybeste mistillid til Sverige”, tillkännagav Johan Scharffenberg i en 
insändare i Social-Demokraten, ”og tror aldeles ikke, at demokratiets saa 
længe bebudede seir der er nær forestaaende, men at selve demokratiets 
fremrykken kan gi de svenske magthavere lyst til at overfalde Norge for at 
aflede den indre misnøie” (Scharffenberg, ”Hr redaktør”, SocDem 3/10; 
även 17de Mai 3/10 Scharffenberg). 

Längst av alla ifråga om misstro mot Sverige gick Den 17de Mai (21/9). 
Starka krafter i Sverige arbetade för att förvandla Norge och Sverige till en 
enhetsstat, påpekade den. ”Den ting, at folket meir og meir kjem med i riks-
livet vil ikkje hefta krefterne i arbeidet. Den svenske folkesjæl er i alle, i 
arbeidsmannen likso væl som i greiven; ho gjer sitt arbeid i alle, og gjer alle 
til meir eller mindre gode reidskap for sin vilje.” Den 17de Mai hyste såle-
des inga illusioner ens angående de svenska arbetarna.  

Eftersom zonen var behäftad med så allvarliga brister skulle den enligt 
Adam Egede-Nissen ge upphov till nya kostsamma rustningar. Borgarparti-
erna skulle resa krav på en utbyggnad av befästningarna längs Glommen. 
De skulle kräva att armén och flottan rustades upp. Vad hade man då egent-
ligen vunnit med den neutrala zonen, undrade han (Egede-Nissen, ”Kristia-
niabrev”, NyT 28/9). 

”Den neutrale zone”, inskärpte reservanterna sammanfattningsvis, ”vil 
lægge vort lands grænse forsvarsløs uden at sikre os mod angreb; istedenfor 
at betrygge freden vil den friste til krig ved at lette chancerne for et fremti-
dig angreb fra det større mod det mindre af rigerne. Den neutrale zone er en 
maske for svensk krigspolitik og norsk eftergivenhed.” (Heiberg J V 
1906:360; jfr Intell 29/9). 

486 Heiberg J V 1906:350 f, 441, 457 f, 478 f, 601 f; även ibid., s. 511 f; A. Eriksen, ”Over-
enskomsten i Karlstad”, SocDem 27/9. 
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6. Skiljedomstraktaten 
Enligt det förslag till skiljedomstraktat, som de norska och svenska delega-
tionerna i Karlstad enades om, förband sig rikena att till den år 1899 upprät-
tade permanenta skiljedomstolen i Haag hänskjuta tvister, som kunde uppstå 
mellan länderna och som inte kunde lösas genom direkta diplomatiska för-
handlingar. Undantag gjordes för tvister, som berörde ländernas oavhängig-
het, integritet och vitala intressen. Yppade sig meningsskiljaktighet huruvi-
da en tvist berörde ett lands vitala intressen och av denna grund var undan-
tagen från obligatorisk skiljedom, skulle även denna skiljaktighet understäl-
las Haagdomstolen. Överenskommelsen skulle gälla i tio år och skulle för-
längas för en lika lång tidsrymd, såvida inte ett av länderna sade upp avtalet 
minst två år före tioårsperiodens utgång (Wåhlstrand 1953:9 ff). 

I norsk debatt sattes frågan om att godkänna denna överenskommelse 
om obligatorisk skiljedom i förbindelse med gränsfästningarnas nedläggning 
och upprättandet av en neutral zon mellan länderna.  

a. Argumentering för skiljedomstraktaten 
Försvararna av uppgörelsen i Karlstad gjorde gällande, att den föreslagna 
traktaten skulle bli ett väsentligt led i strävandena att trygga freden mellan 
Norge och Sverige. I förening med den neutrala zonen skulle den komma att 
utgöra ”en virkelig fredsgaranti” (Mgavisen 26/9). Särskilt på socialdemo-
kratiskt håll beklagade man visserligen, att den innehöll så många och så 
viktiga undantag (NyT 29/9 partistyrelsens uttalande den 25/9; Arb 26/9). 
Men samtidigt medgav man, att den skulle komma att omfatta mer än trakta-
ter vanligen brukade göra. De flesta dittills ingångna fördrag undantog från 
skiljedom frågor rörande ländernas oavhängighet, integritet, vitala intressen 
och nationella ära. Det nu föreslagna avtalet innebar en förbättring såtillvida 
som det gjorde undantag endast för de tre förstnämnda.487 Det var blott 1904 
års traktat mellan Nederländerna och Danmark, som var mer generellt avfat-
tad. Detta gjorde dock, underströk Løvland, ”at den vanskelig vilde kunne 
tænkes sluttet uden mellem saa fjernt fra hinanden liggende lande, at der 
ikke lettelig vil kunne opstaa nogen konflikt mellem dem. Jeg tror derfor, at 
den mere er at opfatte som 

487 Heiberg J V 1906:471; även Aftenp 26/9 nr 540; VG 29/9; Michael Puntervold, ”Ove-
renskomsten, Partistyrets stilling”, NyT 28/9; Jfr Mgavisen 26/9. 
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en slags ideel standard for fremtidig voldgiftspolitik end egentlig som et for 
øieblikket praktisk paradigma paa en heldig voldgiftsaftale.”488 

I de skiljedomsavtal som Sverige/Norge tidigare hade slutit med främ-
mande makter fanns en bestämmelse om att varje kontraherande part ägde 
befogenhet att avgöra, om en förefintlig tvist rörde landets oavhängighet, 
integritet eller vitala intressen. Om en part kom fram till att så var fallet, 
kunde tvisten inte underställas skiljedom. Det nu föreliggande förslaget in-
nehöll en bestämmelse, som enligt försvararna av traktaten försiktigt när-
made sig lösningen av ett av skiljedomsrörelsens svåraste problem: att få 
skiljedomsavtalen mer omfattande. Vad som var att hänföra till livsintressen 
skulle inte avgöras av parterna själva utan av Haagdomstolen. Detta skulle 
göra det omöjligt för den ena parten att undandra sig skiljedom under före-
vändning att tvisten rörde landets vitala intressen. ”Herved nærmer denne 
traktat sig sterkt en absolut voldgiftsaftale”, underströk Bergens Aften-
blad.489 

Den föreslagna traktaten var också fördelaktig från den synpunkten, att 
den inte innehöll några bestämmelser om begränsning av giltighetstiden. I 
princip skulle den kunna äga bestånd hur länge som helst. Däremot hade 
man infört vissa regler för uppsägbarheten. Vart tionde år skulle den kunna 
upphöra att gälla, under förutsättning att den blivit uppsagd minst två år före 
utgången av varje tioårsperiod. Några hade väl gärna sett att möjligheterna 
att säga upp traktaten skulle ha begränsats ännu mera.490 Såg man realistiskt 
på tingen måste man dock medge, att traktater som byggde på konventionen 
i Haag vanligen kunde sägas upp efter fem eller i vissa fall tio år. I jämförel-
se med existerande avtal skulle den norsk-svenska traktaten i varje fall inte 
komma att innebära någon försämring (Heiberg J V 1906:474, 495, 571; Lbl 
25/9; VG 26/9, 29/9). Det kunde rentav betraktas som fördelaktigt, ja nöd-
vändigt att man hade möjlighet att annullera avtalet efter en tioårsperiod. 
Skiljedomsrörelsen befann sig i ett skede av stark utveckling. ”Man maa 
holde sig adgangen aaben til at revidere de traktater, som bygger paa Haag-
Domstolen i overensstemmelse med dennes og voldgiftssagens udvikling”, 
betonade Verdens Gang (29/9). 

488 Heiberg J V 1906:471; även ibid., s. 495 och 576 Hagerup; VG 29/9; TrAdr 26/9. För en 
mer kritisk syn, se Dagbl 27/9, 2/10. 
489 BeA 26/9; även Heiberg J V 1906:474 Løvland, 495 Arctander; Aftenp 26/9 nr 540; 
Mgavisen 26/9, 27/9. 
490 BeA 26/9; Aftenp 26/9 nr 540; Dagbl 2/10; Heiberg J V 1906:474. 
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Motståndarnas krav på att skiljedomstraktaten skulle förkastas därför att 
den inte var tillräckligt omfattande och inte hade tillräckligt lång giltighets-
tid kunde enligt Bernhard Hanssen karakteriseras med orden: ”det bedste er 
det godes fiende” (Heiberg J V 1906:506). I denna korta sats kan Hanssen 
sägas ha fångat själva essensen i regeringens och dess anhängares sätt att 
argumentera för Karlstadsöverenskommelsen. De delade säkert motståndar-
nas uppfattning, att förhandlingsresultatet blivit magert i jämförelse med ett 
utopiskt ideal. Men en sådan jämförelse fick inte bli avgörande för ställ-
ningstagandet. Då skulle det bästa bli det godas fiende. De som försvarade 
överenskommelsen argumenterade i stället praktiskt och historiskt. De satte 
förhandlingsresultatet i relation till vad som varit praktiskt möjligt att åstad-
komma i det tvångsläge vari förhandlarna befunnit sig. De såg det också i 
förhållande till vad som faktiskt hade uppnåtts på andra håll i världen. Och 
då måste man medge att resultatet blivit gott nog.  

Men fanns det inte risk för att Sverige skulle säga upp avtalet efter åtta 
år? Här återkom man till sin optimistiska bedömning av den politiska ut-
vecklingen i Sverige. Om tio år skulle nog de fredsvänliga krafterna ha seg-
rat i Sverige. Faran för att traktaten skulle brytas var därför obetydlig (se 
ovan s. 422 f). Hagerup hade en så ljus syn på den politiska utvecklingen att 
han förmodade, att traktaten ej blott skulle bli bestående utan även komma 
att utvidgas (Heiberg J V 1906:576).  

På socialdemokratiskt håll berörde man också problemet med den fram-
tida politiska utvecklingen i Sverige. Michael Puntervold ansåg, att traktaten 
ännu så länge saknade folklig förankring både i Norge och i Sverige. ”Vi 
har ret til at se skeptisk paa denne uegtefødte skabning, bastarden mellem 
storsvensk chauvinisme og norsk diplomati”, poängterade han i en artikel i 
Social-Demokraten. Om skiljedomstraktaten hade vuxit fram som ett arbe-
tarkrav ”vilde vi kunne ha talt om voldgiftshuset, der var tømret og bygget 
paa en klippe”. Nu framstod den i stället som ”det rene forretningspapir, 
ikke [som] et udtryk for to folks retsstandpunkt”. Men den skulle dock kun-
na bli mer än en papperslapp. Den skulle kunna bli ”et kraftigt agitations-
middel i fredssagens tjeneste”. Norska och svenska socialdemokrater borde 
ta tillfället i akt att ”støtte op den skrøbelige voldgiftshytte ved lidt efter lidt 
at grave væk det liberale sand og lægge socialdemokratiske stene til grund-
mur. Om 10 aar skal da begge folk staa der, hvar alene 8 diplomater og en-
del redaktører stod i 1905, slig at der ikke engang skal 
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bli tale om at opsi traktaten uden maaske i en eneste hensigt: for at styrke og 
forbedre den. Begynder vi et praktisk arbeide herfor idag, vil voldgiften i 
1915 være bygget paa demokrati, ikke paa diplomati – skrevet ind i folke-
bevidstheden, ikke paa papir alene ... Om 10 aar skal vi stemme vore psalter 
og harper, men først da, naar der staar to folk bagom fredstraktaten.”491 

 

Men de som försvarade skiljedomstraktaten såg ej blott till de praktiska 
fördelarna med den. De lade också en ideell, partikulärnormsinriktad syn-
punkt på avtalet. Michelsen berörde denna sida av saken i stortingsdebatten 
den 7 oktober. ”Naar det norske folk gjennem aarrækker har stillet sig i førs-
te række, hvor det gjaldt at hævde freds- og voldgiftstankens betydning og 
naar dette arbeide for freds- og voldgiftstanken har givet os hele den civili-
serede verdens tilslutning og sympati, naar det har ført til, at en af verdens 
største velgjørere har overdraget Norges storting at uddele fredspræmien, 
saa har vi troet, at det var det norske folks pligt ogsaa at vise denne tro i 
gjerning. Vi vil ikke give verden billedet af et folk, som bare taler og de-
klamerer om freden i det blaa ved fester ude og hjemme, men fornegter 
denne store ide første gang det har anledning til at vise den i gjerning i sit 
eget nationale liv.” Norrmännen borde anta skiljedomsavtalet därför att en 
sådan åtgärd låg i linje med freds- och skiljedomsrörelsens bärande idéer 
(Heiberg J V 1906:434; även t. ex. Mgavisen 26/9; NyT 29/9). 

b. Argumentering mot skiljedomstraktaten 
Enligt motståndarna till överenskommelsen i Karlstad erbjöd avtalet ingen 
verkligt betryggande garanti för ett fredligt förhållande mellan länderna. Om 
ett skiljedomsavtal skulle kunna bli en fullgod ersättning för ett effektivt 
militärt försvar, måste det omfatta alla tvistemål, som kunde tänkas uppstå 
mellan de stater, som ingick avtalet. Det gjorde nu inte det aktuella försla-
get. Ärenden som rörde rikenas oavhängighet, integritet och vitala intressen 
var undantagna från skiljedomsbehandling. ”Men det er jo netop likeover 
for et angrep paa vore vitale interesser, at voldgiftstraktaten skulde beskytte 
os”, påpekade tidningen Nidaros. ”De smaa og forholdsvis ubetydelige tvis-
temaal er ikke saa farlige. Dem gik det vel an at enes om ogsaa uten en 
voldgiftstraktat, men den store krigsmulighed, erobringslys- 

491 Puntervold, ”Diplomatisk voldgift, Kan vi bruge den?” SocDem 28/9. Jfr NyT 29/9 
partistyrelsens uttalande; Arb 27/9, 2/10, 9/10; NyT 27/9, 7/10. 
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ten, fører til de alvorligste konflikter, netop likeoverfor den gjælder denne 
voldgiftstraktat ikke.”492 

Den känsla av otrygghet, som dessa undantagsbestämmelser ingav, för-
minskades inte nämnvärt av föreskriften, att frågan om en tvist berörde nå-
gon parts vitala intressen också skulle avgöras av skiljedomstolen. Denna 
regel gällde ju inte tvister som rörde ländernas oavhängighet och integritet. I 
dessa fall skulle länderna själva få avgöra om ett ärende skulle underkastas 
skiljedom eller ej. Här öppnades stora möjligheter för Sverige att undandra 
viktiga tvister från skiljedom. (17de Mai 3/10 Eriksen). 

Lika betänkligt från säkerhetssynpunkt var det, att skiljedomstraktaten i 
princip skulle kunna sägas upp efter åtta och upphöra att gälla efter tio år. 
Visserligen brukade skiljedomsavtal i allmänhet inte gälla för någon längre 
tid än så. Men man fick komma ihåg, att skiljedomsavtalet var en ersättning 
för gränsfästningarnas slopande och den neutrala zonens upprättande och att 
de senare avtalen skulle gälla i tid och evighet (Heiberg J V 1906:349 f re-
servanterna, 457 Eriksen ; Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 27/9).  

Förhoppningen att den svenska demokratin under det närmaste decenniet 
skulle växa sig så stark, att den kunde förhindra att skiljedomsavtalet sades 
upp utgjorde ett alltför osäkert underlag att bygga sitt ställningstagande på. 
Sverige hade redan beslutat rusta upp armé och flotta och övningstiden för 
manskapet hade förlängts. Om åtta år skulle Sverige kanske säga upp avtalet 
och Norge så småningom stå där med östgränsen blottad.493 Kanske skulle 
Sverige då ta tillfället i akt och tilltvinga sig fördelar på Norges bekostnad 
(Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 27/9; 17de Mai 26/9). Med tanke 
härpå skulle, framhöll särskilt Egede-Nissen, Norge tvingas rusta upp sitt 
försvar. Skiljedomstraktaten skulle alltså inte kunna förhindra kapprustning-
ar (Egede-Nissen, ”Kristianiabrev”, NyT 27/9). 

 

Den andra centrala invändningen mot förslaget till skiljedomsavtal var 
närmast partikulärnormsinriktad. Opponenterna hävdade, att den ifrågasatta 
överenskommelsen alldeles uppenbart stred mot de principer, som bar upp 
den internationella freds- och skiljedomsrörelsen. Alla skiljedomstrak- 

492 Nid 26/9; även (Heiberg J V 1906:347 f, 441 Castberg, 457 Eriksen; Castberg, ”Grænse-
fæstningerne”, Dagbl 13/9; Eriksen, ”Overenskomsten i Karlstad”, SocDem 27/9; 17de Mai 
3/10 (Eriksen); Egede-Nissen, ”Kristiania brev”, NyT 27/9. 
493 Eriksen, ”Overenskomsten i Karlstad”, SocDem 27/9; 17de Mai 3/10 Eriksen; Nid 26/9. 
Jfr ovan s. 425 f. 
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tater som dittills hade ingåtts hade varit relativt begränsade och omfattat i 
stort sett två typer av tvister. De hade gällt tvister av rent juridisk natur – 
s. k. icke-politiska tvister. De hade också gällt tvister om tolkning av redan 
ingångna traktater angående kommersiella eller ekonomiska förhållanden, 
såvida inte oenigheten gällde signatärmakternas oavhängighet, integritet och 
vitala intressen eller utomstående makters intressen. Den dansk-
nederländska trakten från 1904 innebar i detta hänseende något nytt, efter-
som den i princip omfattade alla tänkbara tvister. Även den nu föreslagna 
traktaten innehöll något nytt, men av ett mycket betänkligt slag. 

Fredsrörelsens framtidsmål var att jämsides med upprättandet av perma-
nenta och allmänna skiljedomstraktater verka för avtal om utsträckt nedrust-
ning. Men ännu hade inget europeiskt land vågat lita på att skiljedomstrakta-
ter skulle kunna ersätta en fortsatt utbyggnad av det nationella försvaret. Det 
fanns inget exempel på en skiljedomstraktat, som tillika medfört någon form 
av nedrustning. 

Det var i detta avseende den aktuella skiljedomstraktaten introducerade 
en ny och farlig princip. Den var den första traktat, ”som tillige er betinget 
af en forpligtelse til afvæbning, en ligefrem nedlæggelse og tilintetgjørelse 
af forsvarsmidler, som har udgjort et væsentligt led i landets værn”. Men 
detta borde inte framställas som ett dristigt försök från de skandinaviska 
folkens sida att ge det internationella fredsarbetet en ny dimension. ”Thi ved 
denne overenskomst vil der kun paalægges den ene af parterne forpligtelse 
til at foretage en betydelig afvæbning, medens den anden part, Sverige, ikke 
gaar ind paa nogen tilsvarende forpligtelse.” 

Världens alla fredskämpar erkände, att avväpning kunde bli ett komple-
ment till skiljedomstraktater endast under den förutsättningen, att den var 
ömsesidig och omfattade samtliga signatärmakter. Att den ena, till på köpet 
större och mäktigare fördragsslutande parten tilläts behålla sitt försvar under 
det att den andra, svagare parten tvingades rusta ner stod i strid med själva 
grundprincipen för allt fredsarbete (Heiberg J V 1906:351 f). Enligt reser-
vanterna i specialkommittén måste den aktuella överenskommelsen beteck-
nas ”som en fuldstændig forvrængning af hvad der er freds- og voldgiftsbe-
stræbelsernes inderste idé”. Den kunde inte betecknas som en seger för 
freds- och skiljedomstanken utan som ”et sørgeligt og farligt misbrug af 
disse store, ideale bestræbelser” (Heiberg J V 1906:456 Eriksen; 17de Mai 
3/10 ref. av Eriksen). 

Vad skulle följden kunna bli av att skiljedomssträvandena i framtiden 
vägleddes av grundsatsen ”at den sterkere ved trudsler skulde have ret til 
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at tvinge den svagere til at nedlæegge sit forsvar”, frågade sig Alfred Erik-
sen. ”Jeg tænker enhver vil indse, at det ikke er freden, som derved sikres, 
men at det er krigsmoralen, som derved styrkes blandt folkene. Det er lysten 
til overherredøme, det er lysten til overfald, som derved udsættes for større 
fristelser end tidligere.” (Heiberg 1906:458 Eriksen; se även 352 f). 

Denna förvrängning måste leda till att de båda folken förlorade förtroen-
det för skiljedomsrörelsen. Fredsrörelsen i de båda länderna skulle komma 
att stagnera (Heiberg 1906:352 och 458). 

Om man ville låta sitt handlande vägledas av den internationella freds- 
och skiljedomsrörelsens idéer, måste den föreslagna skiljedomstraktaten 
mellan Sverige och Norge förkastas.  

 

Därmed var debatten om överenskommelsen i Karlstad avslutad. Den 
stora strid som vid 1890-talets början hade inletts i unionspolitiken mellan 
anhängare av ensidig aktion och försvarare av gemensam förhandling var 
tillända. Under 90-talet och under 1900-talets första år hade båda riktning-
arna gjort försök att lösa unionskonflikten enligt sina riktlinjer. Men de hade 
misslyckats. Den 6 mars 1905 vann emellertid anhängarna av ensidig aktion 
en avgörande seger i Norge. Kungens sanktionsvägran den 27 maj och stor-
tingets konstaterande den 7 juni att unionen faktiskt var upplöst innebar en 
överväldigande framgång för särskilt den radikala flygeln inom venstre men 
även för socialdemokratin i Norge. Dessa händelser måste också betecknas 
som en viss framgång för de ultrakonservativa i Sverige. Visserligen lycka-
des de inte förverkliga den första punkten på sitt unionsprogram: uppbyg-
gandet av en fast realunion på monarkistisk, antiparlamentarisk och antide-
mokratisk grundval. Men de lyckades uppnå det sekundära målet att få uni-
onen upplöst, innan den förvandlades till en lös personalunion, som skulle 
kunna underminera den svenske kungens personliga maktställning och bana 
väg för ett radikalt genombrott i svensk inrikespolitik. 

Varken ultrahögern i Sverige eller ultravänstern i Norge lyckades emel-
lertid helt behålla greppet över den fortsatta utvecklingen. De ultrakonserva-
tiva i Sverige vann inget gehör för sina krav på tvångsunion eller norska 
landavträdelser. Genom de moderatkonservativas, liberalernas och lantman-
napartisternas insats blev de svenska villkoren för att gå med på upplösning-
en så försonligt formulerade, att de möjliggjorde en förhandlingsuppgörelse 
med Norge. I Norge gjorde den radikala vänsteroppositionen 
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under debatten om Karlstadsöverenskommelsen ett sista desperat försök att 
hävda Skarneslinjen, aktionslinjen i norsk unionspolitik. Men försöket miss-
lyckades. Ultravänstern i Norge och ultrahögern i Sverige fick nöja sig med 
minnet av framgångarna den 27 maj och 7 juni och finna sig i att förhand-
lingslinjen, eller starkt tillspetsat högerlinjen i norsk och vänsterlinjen i 
svensk unionspolitik, i sista omgången avgick med segern. 
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